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SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO 1'1• 256, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Chlapetta, Estado do Rio Grande do Sul,

a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
8.373,88 Obrigações do Tesouro nacio~
nal-01'1'1.

RETIFIC!IÇÃO

RESOLUÇÃO 1'1• 266, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do SuJ a conb'atar operação

de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 466.018,85 Obrigações do
Tesouro Nadonal - OTN.

RETIFIC!IÇÃO

-Na publicaç-ão feita no DCN <?e~ão: II), de
6-12-87, na pág. 3702 no art. I• da Resolução.
Na publicação feita no DCN (Seçâo 11), de
Onde se Jê:
____
_
6-12-87, na página 3700 no art J9 da Resolução.
... , em cruzados a- 466:01 Económica Federai ...
Onde se lê:
Leia-se:
... , esta na qualidade de gestora do Fundo de
... ,em -cruzados a 466.018;85 Obrigações do TeApoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destisouro Nacional- OTN,junto a Caixa Econômica
nada à implantação de ambulatório, no município...
Federal, esta como-gestora do Fundo...
Leia-se:
-Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
..., esta na qualidade de gestora do Fundo de _ termos do _art. 42, inciso VI, da Constituição, e
Apoio ao Desenvolvimento _Social - FAS, destieu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a senada à aqutsição de veículos para transporte escoguinte
lar...
RESOLUÇÃO i'!< 32, DE 1988

RESOLUÇÃO 1'1• 257, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sananduva Estado do Rio Grande do Sul,

a contratar operação de crédito no valor
correspondente em cruzados, a 5.244,36
Obrigações do Tesouro Nacional 01'1'1.

RETIFICAÇÃO
Na publicação feita rio DCN (Seção 11),
de 6-12-!37, na página 3700 no art. 19 da Rescr
lução.
Onde si lê:
... , esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de ambulatôrio, ...
Leia-se:
... , esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à aquisição de veiculo para transporte escolar...

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rlo
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
414.810,00 Obrigações do Tesouro l'la·
clonai - 01'1'1.

Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
.:ut. 2 9 da Resolução n~ 93, de _11 de outubro de
1976, alterada pela ResOluçãO n~ 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas elo Senado.Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor conespondente, em cruzados, a 414.810,00
Obrígações -do T escuro Nacional - OTN, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação
de pavimentação com bloquetes, drenagem,
tneios-fios, e saneamento, no Município.
Art. 2ç Esta resolução ~ntra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 2 de março de 1988.- Sena~
dor 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 1'1' 33, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio·
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
417.951,00 Obrigações do Tesouro Na·
clonai- 01'1'1.
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nõs- termos do
artigo 29 da Resolução n9 93, de n de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do S~nado Federal,
aUtorizada a coritraiar operaçãO de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 417.951,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto
à Caixa Económica Federa~ esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi·
mentO Social - FAS, destinada à implantação
de pavimeritação em bloquetes, drenagem,
meios-fios e cOrriplementação de urbanização, no
Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_
Senado FederaJ, 2 de março de 1988.- 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, promuJgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 34, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
357.768,00 Obrigações do Tesouro Na·
donai-OTN.
Arl 19 Ê a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,_ nos termos do
art. 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de
1976, aherada pela Resolução n~ 140, de 5 de
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dezembro de 1985, ambaS do Senado Federal,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
lor correspondente, em cruzados, a 357.768,00 - _e eu;~Uiiilierto LUcena, Presidente, promulgo a
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. junw
~uint~
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
autorizada a conb"atar operação de crédito no va-

de gestora do Fundo de Apoio ao Desenyolvi-

mento Social - FAS, destinada à implantação
de pavimentação em bloquetes, drenagem e
construção de meios-fios, no Município.

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 2 de março de 1988. -Sena·
dor Humberto Lucena, Presidente.

RESOLUÇÃO 1'1• 35, DE 1988
,Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Jam*o, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, ern cruzados, a
74.922,78 Obrigações do Tesouro l'la-

9onal - OTI'!.

Art. 19 É a Pref~itura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art.
~da Resolução n?93, ele 11 de outubro de 1976,

. -.

alterada pela Resolução n" 140, de 5 de d~embro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
çontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 74.922,78 Obrigações
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de ge~ora do
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento SocialFAS, destinada à restauração e adaptação do Castelinho do Flamengo para implantação de centro
cultural, no Município.

ª-

Arl 2° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Senado Federal, 2 de março de 1988. --Senador -HUmberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA I• SESSÃO, EM 2 DE
MARÇO DE 1988
1.1-ABERTURA

!2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presl·
dente da RepúbUca
-N~94. 95 e96/88 (n~ 116, 117 e 118188,

na origem), restituindo autógrafos de projetas
de lei sancionados.
-N9 97/88 (n?-119/88, na origern);feferente a escolha do Dr. Ermes Pedro Pedrassani, titular do cargo de Juiz Togado do Colen·
do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com _sede em Porto Alegre - RS, Para
cargo de Ministro Togado do Egrégio Tnõunal
Superior do Trabalho.

1.2.2- Leitura de projetos
-Projeto de Let do Senado no 6/88, de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a liberação e aplicação de recursos públicos pelo Poder Executivo
e dá outras providências.
-Projeto de Resolução no 62/88, ·de- autoria
da Comissão· Diretora, que institui a Gratifi·
cação de Natal.

1.2.3 - Comunicação da Presidênda
PrazO para apresentação de emendas para
o Projeto de Resolução n 9 62/88, lido antedermente._

1.3 -Ordem do dia
Projeto de Resolução n" 54, de 1988, que
autor!Zã: a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a contratar operação de C(édito no valor
correspondel)t__g_._ em cruzados. a 414.810,00
Obrigações do T escuro Nacional - OTN,

Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n
54/SR Aprovada. Á promulgação.

9

---Projeto de Resolução nç 55, de )g88, que-autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a CQntratar õperãÇão de crédito no valor
co"rrespondente, em cruzados, a 417.951,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
~royado.

- Redação fmal do Pr9jeto de Resolução no
55/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução no 56, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito no valor _
cOfr~pondent_e, em cruzados, a 357.768,00 ·
Obrígàções dO Tesouro Nacional - OTN,

Aprovado.

Redação final d~ Projeto de Resolução no
56/88. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução no 60, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Jai1ei·
ro a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cn.izadOs, a-74.922,78Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,

Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolu~o n9
60/88..-Aprovada. A promulgação.

1.3.1-DiscursosapósaOrdemdoDia
SENADOR JOÃO MENEZES -'0 salá'rio
mfnimo e a licença à mulher gestante no pro·
jeto de ConstitUição.
_
SENADOR LCI!Z ltZ4I"'M -Refuta declarações do Ministro Antônio Carlos Magalhães.
SENADOR NELSON CARNE!RO-Análi·
se da Mensagem Presidencial.
SENADOR LEITE CHA V.CS- EnCaminha
à Mesa requerimento solicitando a convocação do Ministro Antônio Carlos M1;1galhães.

SENADOR JAM/L HADDAD- catástrofe
ocorrida no Rio de Janeiro.
SEJYADOR ALBAIVO FRA!YCO- Homena·
gem póstuma a Fausto Cardoso.
SENADÓR JOÃO OILMON -Homena·
gem póstuma a Jesuíno Antônio D'Ávila.

Março de 1'988
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SE!YADOR CARLOS ALBERTO-Home-

-Convocação de sessão conjunta a

reali~

nagem a Silvio SantaS.
. _ .~r;S_e, Iiol«!~-~-?ô hó~~.i_?p_ Or?em do pi~
SENADOR NELSON WEDEKIN.-:- O proque designa
-- .
grama do PCB pela c::adeia de TV.

1.4- ENCERRAMENTO

SENADOR RaY &.CELAR- Refuta declarações do Ministro Antônio Carlos Magalhães.

SENADOR LOURIVAL IW'77$TA-Panorama d..a educação no que tange ao ensino
pag9.
.
SEIYADOR JaTAHY MAOALHÁES- Ra-

cionamento de energia elétrlca no Nordeste.
SENADOR .MÁRIO MAIA- Crise brasileira.
1.3.2- Comunicações da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 3, às 1O horas e 30
minutos. com Ordem do Dia que designa.

2 - DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO AI'ITERIOR
-Do Sr. Jamil Haddad pronunciado na
o

sessãõ-de_4J-2.._aa

3 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 66, de !987 (republicação)
4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
:..._ N• 24, de 1988

3
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5 - PORTARIAS DO DIRETOR·

GERAL DO~ FEDÉRAL
-N<:>"3e4,del9J38

6 - SECRETARIA GERAL DA MESA

-Resenha das matériõ}S apreciadas de 19
a 29 de fevereiro -de 1988

7 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO CENTRO GRÁACO DO SENAD<)
FEDERAL
-Ata da 13& Reunião

8-ATAS DECOMlSSOEs
9 -MESA DIRETORA
10- ÚDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS
11~-COMPOSIÇÃO DE COMIS·
8ÓE8 PERMANEI'ITES

Ata da 1 ~ Sessão, em 2 de março de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro

ÀS 10 HORAS E 30M/NaTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES: .

Mário Maia - Nabor Júnior_- Leopoldo Perez
-Carlos De'Carli- Aureo M_ello-:- Odadr Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - JoãO
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costá: - Edíson
lobão - João Lobo -_Chagas Rodrigues Álvaro Pacheco - Virgílio Távora- Od Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
-José Agripino- Lavoislei" Maia- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Rairriundo Ura
-Marco_ Maciel_- Antonio f'arias_~-- __M_a_n_sueto
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy - T eotonio VIlela Filho - Albano FrariCo Francisco Rollemberg- Lourival Baptista -l.uiz
Vuma - Jutahy Magalhães - Ruy. Bacelar José lgnádo EeiTéírã- cre-rsoncam----ata----=-=-João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso ·Afines Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan Tito -Severo _Gomes '"""":" Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas - Mquro Borges -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa- Mal!.rício Corrêa- Meiia
Filho ......;; Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda -Mendes Canale Rachid Saldanha DerzL--Wilson Martins -leite
ChClves - Affons_o__ Camargo - Jo_sé Richa J_orge Bomhauserl- Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin - Carlos Chiarelli -José Paulo Biso]
-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE( Dirceu Carneiro).- A
lista de presença acusa o comparecimento de
71 Srs. Senadores. Havendo númsro regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus intciaffios nossos trabalhos.

O Sr. Primeiro-Secretário procederá_ à leitura
do Expediente.

I; tido o_ seguinte_
~ExPEDIENTE

Mensagem _do Senhor Presidente da Repú·
bHat ~l!!et~<lc> à del~ção do Senado
Federal a escolha de nome Indicado para c.go cujo provimento depende de sua prévia
-a_quiescêncJa,:

MENSAGENS

MENSAGEM
N• 97, de 1988

Do Presidente da República restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:

(N• 119188, na origem)

Excelentíssimos .Senhores Membros do Con·
gresso Nacional
9
N 94/8_8:(n"' _116/88; na origem), de 24 do cor-Em cumprimento ao disposto no artigo 141,
rerit.e~ iererente ã.o Projeto" de. Lei da. Câmara n?
parágrafo 19, alínea "a" da Constituição Fecieral,
S, de 1988(n• 266/87, na Casa de origem), que
tenho a honra de submeter à elevada apreciação
Concede penSão eSpedãJ _a}fe-nedfto Moreíra Lo--- de Vossas EXCelências o anexo "Curriculum Vi·
p"es, Pioneiro do esporte automobilístico brasilei·
tae", _acompanhado de Exposição de Motivos do
ro.
E3clnç Senhor Ministro da Justiça que visa à nomeaÇão do Doutor Ennes Pecko P€:drassani, titu(Projeto. que se trailsfonnou na Lei n9 ?.654,
lar do cargo de Juiz Togado do ColEmdo Tribunal
de 24 de fevereiro de 1988).
Regional do Trabalho da 4' Região, com sede
em Porto Alegre (RS), -para o- Cargo- de Ministro
N•95188 (n• 117188, na origem), de24 do corTogado do Egrégio Tnbunal Superior do Trabarente,- referente ão Projeto de Lei da Câmai-a n9
lho.
2, de !988 (n• 302/87, na Casa de origem), que
Esclareço que a aludida va_ga decorreu do reconcede pensão- especial a Gilson da Silva Marcente falecimento do Exc:e:lentíssimo Senhor Mitins, e dá outras providências.
nistro Carlos Coqueijo Torreão da Costa.
_
(Projeto que se_"trãnsforfnoU~na __Lei n9 7.655, ~ · Brasília, DF, 25 de fevereiro de 1988:- José
Samey. ~
de 24 de fevereiro de 1988).

!'i' 96/88 (n' 1!8/88, na origem), de 24 do corrente, refe-rente ao_P~ojeto de_ (.ei da_C:âm~ rt'
I, de !988_(n• 303/87, na Casa de origem), que
concede pensão especial à Dona Maria Carolina
Vas.concelos F~ire. -~""'

CURRICULC/.M VITAE:

1. Identificação
1. i Nome: EiTnes Pedro Pedrassani
1.2 Sexo: mascUlino
1.3 FiliaçãO: JóSê Pedrassani e PierinCl Damian
Pedrassani
(Pi-ojetõ-. que
tranSformOU- na Lei no 7 .656, lA Data do nascimento: 3 de maio de 1937
de 24 de fevereiro de1988).
15 Naturalidade: Soled<J-de - RS

:se·
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1.6 Estado civil: casado

- periodo: dias 15,-16 e 17 de outubro de 1975
-Porto Alegre - Rs
_5_.4~___ Curso_6_á~js;g _kl_!ensivo de Teoria do Se~
guto Promovido pelo IESPE ~ lristituiO de Estudos Soq!'li&, Políticos e Econômicos da pUC Instituto de ResSegUros do 6rasii e Sindicato das
Empresas de Seguro· Privado e Capitã]izaç:ão do
Rio Grande do Sul- concluído em 16 -de setf!m~
bro de 1965 -Porto Alegre - RS.
5.5 Curso de lntrodU:ÇãoâO Direito Tributário
MinistradQ_ pelo Dr:-Alfredo AUgusto B~k~r Fac:u1dade de Oiretto ~ PUÇRS :- realizado no
periodo de 11 a 17 de ll'lalo -de f970 - Porto
Alegre -_RS.
5.6 I SimpósiO Interdisciplinar de Direito realizado pela Fac:Uidade de Direito da Pontifícia Uni~
versldade Católica cl.o Rio Grande do Sul - perio~
do...,àe 20 a·"24 de ·oUtubro de_ 1975, num total
de 40 horas-aula -Porto Alegré"-.:.: -RS.
5.7 Confcirênqas do Professor Rubens Requião promovidas pela Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul - dias 8 e 9 de junho de 1976, num
total de nove horas-~ula - Porto Alegre - RS.
- 5._8-- Curso de atualização sobre processo cM!
Promovido pelã FaCuldade de Direito da Pontifícia
Onivetsidade Católica do Rio Grande do Sul período 'de 1_9.a ~.d~julh~ de~ 1974- total de
quinze horas-àula ...:.:.. Porto Alegre .....:. RS.
5.9 Ciclo de conferênda e debates sobre DireitO d_q -:Trabalho.
Promovido pela FaCUidade de Direno da Ponblída
Universidade Católica do Rio Grande dO Sul dias 28, 29 e 30.de outUbro de 1974, num total
·de doze horas-aula -Porto Alegre -RS.
5.10 CUh;:o- de _extensão universitária sobre
''Tem::nrc:Ie DireitO Previdenciário".
Reali~do pelo Departamento de Direito E<::onômlco e do Trabalho- Universidade Federal do
Rio Grande dÕ $Ui--:.:.: período de 15 de maio
a 7 de junho de 19??! num total de vinte ê quatro
horas-auJa- Porto Alegre- RS.
5.11 _ Curso de extensão· universitária sobre
"lemas de Direito Público p'"ara o Óesenvolvimen~
to. EcCiiiõrili'c;ó e Social".
Realizado pelo Departamento de-Direito Público
f!f Filosofia do Direito -Universidade Federal
do Rio Grande do Sul -período- de 14 a 29
-de julho-de 1975, num total de vinte horas-aula
-Porto Alegre - Rs.

1.7 Endereço particular: Rua Santa Cecília,
2034 Porto Alegre-RS -

- -:

_

o

1.8 Carteira de ldenti4ade: 60064005!6 ·
1.9 Cadastro pessoa f'ISica: 005912499/59

2. Formação profissional
2.1 Forma~o de Nível M~dio .
2.1.1 T écniço em Contabilidade -

EsCola

Téc:nica ele Corriérôo M_achadO. de AS-Sis -Santa
Rosa-RS
.
22 Formação de NíVel SUperior

22.1 Bacharel em Oências Jwid.lcas ·e Sociais
-Faculdade de Direito- Pontifícia Universidade
CatólicadoRioGra0de-doSu1.--- -~
222 His~6ria do PensaméntO- E;c_~&nicõ:'c(C:a
deira isolada)- Faculdade de CiênCias POi.íticas

e Económicas - PUCRS.
'
' ·- 223 curso-de Filosofia (incompleto)- Faculdade de Fi1osofia da Universidade Federal do RS.

3. Cursos de Pós-gmduação
3.1 Curso de Aperfeiçoamento e_ Especializa-

ção na área de Direito do Traba1ho e Processual
do Trabalho - promovido pelo Departa-mento_
de Direito Privado e Processual 0VJ1- Faculdade
de Direito- Universidade Federal do RS. Dura~
ção: de 17 de março a 17 de novembro de 1973
Argüição em 17 de dezembro de 1973.
~ _
Banca Examinadora: Dr. Prof. Acelio Afonso Cor~
rêa (Presidente), Professores Uvre-Docentes Drs.
João A G. Pereira Leite e_José Luiz Ferreira Prunes.
_
Aprovação c:om louvor-~- torrespo!ldente ao
conceito a (&celente).
32 Curso de Espe<.:ialização em Fi!osofia dO
Direito- ministrado pelo Professor Armahdo Pe~
reira da Câmara, durante os anos letivos de 1970
a 1971 e 1972 a 1973.
FAculdade de Direito- Unive"isidãde Federai

do RS.
33 Curso de _Extensão Universitária sobre Pre:
vidência Sociâl.
Realizado pela Fé)culdade dg_ Djreito da Pontifiçia
Universidade Católica do RS.
Desenvolvido no período de 14 de Setembro a

26 de outubro de]964.

-

Grau conferido mediante aprovação em exame
escrito.

4. Cursos especiais
4.1 Course in Collective Bargaining in the Uni·
ted States
Industrial Relations Reseafcli rfiStiiUte
The University of WlSCousiri_ ~-Madison -=:_USA

S. CUJ'$os de atualização
5.1 Curso de Atualizªçªo para ProfesSores
·Universitários.
Realizado pelo CoriviVIo·_: Sociedaae-erasileira
de Cultura - São Paulo - período de 31 de
janeiro a 19 de fevereiro de 1973 - com-106
horas..a,ula e 14 de pesquisa e relatóftos. ~
Encerramento pelo Exm9 Sr. Ministro da Educá~
ção e Cultura, Dr. Jarbas Passarinho:
52 Curso de preparação à_ judicatura
Promovido pela Ajuris - Assoctaçã_o dos Juízes
do Rfo Grande do Sul - período de l8 d~ maio
a 8 de junho de 1964 ~Von<,- Alegre- RS.
53 Conferências do Jurista Miguel Reale
Promovidas Pela Faculda(le de Direito da Ponti~
ficia Universidade Católica do Rio Grande d_o Sul

6. Outros cursos

.

7.

riO$

Participação em congressos e seminá~

. · 7.1 III Congresso Latino-Americano de Direito
do Trabalho.
Promovido pelo Instituto Latino-Amerlc~o de
Derecho Dei Trabajo y de la Seguridàd Social
- La Plata -Argentina.
· ··
·
7.2 Simpósios sobre Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
P~o~do pelo Banco Nacional da Habitação e
Coordenação do FGTS.
Brasília, Porto Alegre e C:utltiba. 73 QcJ_o_ de Conferências sobre Direito do
Trabalho. ·
Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul
-Porto Alegre -RS.
7.4 Jornada Latino-Americana de Díreito do
Trabalho.
Promovido pelo Instituto "Latino-Americano de
Derecho Dei Trabajo y de_ la Seguridad Social
e Faculdade de Cfêndas JuódicaS da Fundação
Universidade de Blumenau - SC.
7.5 SÚJ}pósio lntemacíonal de Direito do Trabalhoc
Promovido pelo Centro de Estudos Jurídicos da
Unisinos em comemoração aos dez anos de sua

fundação - Porto Alegre- RS.
7.6 l Jornada Latino~Americana de Direito
Processual do Trabalho.
Promovido pelo Centro lã.tino-Americano de Direito Processual do Trabalho com a Participação
do Instituto Latino-Americano de Derecho Dei
Trabajo y de la Seguridad Social e da Academia
Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Prevídência Social- Porto Alegre -RS.
- 7.7 Encontros de Presidentes de Tribunais do
Trabalho sobre questões fundamentais da juStiça
do Trabalho- realizados em Fortaleza, Salvador
e Brasília.
7.8 Congresso·de Direito do Trabalho- promovido pela Faculdade de Direito ela Universidade
Federal de Fiorian6polis- Florian6polis- $Ç.
7.9 _Congresso lntemactonal do Direito do
Trabalho.Promovido pelo Instituto latino-Americano de
Derecho dei TraQajo y de_ ia Seguridad Social....:.
Academia Nacional de Direito do TrabalhO- TribUnal Regional do Trabalho da 1~ Região- Fortaleza ~Ceará.

8. Ativldades prollsslonals

6 ..1 I Seminário de "Metodologia do Ensino
para Professores Universitários".
Promovido pela Faculda_de d,e Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em convênio __ com a CAPES =período de 22 a 27 de
maio de 1972, num total de quinze horas-aul_a
-PortO Alegre -RS.
6.2-~- Curso de Extensão Cultural sobre "Problemas do-beS-envolvimento Brasileiro··.
""Promo\iídópelo Centro de Estudos do Desenvolvimento da Convivia ........ SOciedade Brasileira de
Cultura ::-- dias 24 e 25 de agosto de 1972, num
~tal (je dezoito_ hoias-clUla -Porto -Alegre -RS.
6.3. "Qdo;s, -~~J::st~dos_ sobre SegUrança Nacional e Desenvolvimento."
Realizado- pela-·AssOé:iélÇão dos DiPlomados da
Escola Superior de GUerrtf ~ péríodo de 16 de
_julho a 16 de d&embro de 1970 -Porto Alegre

-RS.

·Março.de 1988

.·.

8.1 Magistratura
8.1.1 JuizTogadodoTnbunal Regional do Trabalho da 4" Região - nomeado pela Presidênda
da República em vaga destinada à classe de advogado.
8.12 Exercício de Presidência da 1 ~. 2• e 3'
Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4•
Região -Porto Alegre -RS.
-- 8.1.3 Juiz-Presidente do Tribunal Regional_ do
Trabalho da 4• Região- Porto Alegre- RS.
8.1.4 Presidente da ·comissão de ConcurSos
para irigfesso na Magistratura do Tnbunal -:- Tri~
bunal Regional do Trabalho da 4~ Região- Porto
Alegre -RS.
8.1.5 J~~CorregedoJ: da_ Justiça do Trabalho
no Rio Grande do Sul.
· ~. ·
8.1.6 Presicjente da Cot:hiss~o elaboradora do
Regimento lntemo do TribUnal Regional do Trabalho da 4• Região - Porto Alegre - RS.
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8.1.7 Juiz convocado no Tnbunal Superior elo
Trabalho, com atuação na 3• Turma- e no Pleno,
em substituição temporária ao Exm? Sr. Ministro
Ranor Thales Barbosa da Silva.

82 Docência
82.1 Professor Auxiliar de Ensino -

Faculdade de Direito- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

822 Professor Assistente (concursado _e aprovado em primeiro lugar)- Departamento de Direito Econômico e do Trabalho.....:..: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

823 Professor Assistente e Adjunto- Faculdade de Ciências Políticas e Económicas (Cursos
de CiênciaS Contábeis -

Gêricias -Econ.õrnicas

e Administração). Pontificiã Universidade Católica
do Rio Grande do Sul.
82A Professor Assistente....: Faculdade dos

Meios de Comunicação Soci-31 (Ctii'Sô de Joniãlismo)- Pontifícia Universidade Catóüca do Rio

Grande do Sul.
·· ·
·
82.5 Professor Assistente, Adjunto e Titular-

Faculdade de Direito. Pontifícia Oniversidadé Ca-

tólica do Rio Graii.de do Sul.
8.2.6 Professor Assistente- Departamento de
Direito do Trabalho e Previdência Social- Centro
de GênciasJurídicas (Cr..irso-de Habi:lttação Específica em Direito do Trabalho). Unisinos- Univer-

sidade do Vale do Rio dos Sinos.
83 Exercício de Funções Acadêmicas
83.1 Chefe do Departamento Ecõrlôiiiico e do
Trabalho (I 975 ). Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

832 Coordenador do Departamento de Direito Social- Faculdade de D~eito (1976/1980).
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul.
8.3.3 Vice-Diretor da Faculdade de Direito
(1977/1979). Pontifida Universidade Católica do
Rio Grande do Sul.

83.4 Membro do Conselho de Redação da
"Revista Juríclica"- editada pela Faculdade de

Direito da PUCRS.

8.3.5 Membro da Comissão elaborada do anteprojeto do "Quadro do Pessoal docente" da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
8.3.6 Membro de COmissão de Professores designada para elaboração, aplicação avaliaçáo
de provas referentes ao processo de revalidação
de diploma de graduação em Ciências pela Universidade de Friburgo, Surça - Faculdade de
Oências Politicas e Econômicas- Pontificià Universidade Católica do_Rio Grande do-SUl.
8.4 OutraS AtiVidã:des EXerddas
8.4.1 Exercício da Contabilidade para diversas
empresas.
8.42 Diretor de Secretaria Jurídica de Junta
de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho - Porto Alegre - RS.
__
8.43 Advogado e Consultor Jurídico - Porto

e

Alegre-RS.
8.4.4 Assessor de Juiz, da Corregedoria e da
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da
4~ Região - Porto Alegre - RS.
8.4.5 Membro de diversas comissões examinadoras para ingresso de servidores judiciários Porto Alegre -RS.

a4.6_ Membro de diversas comissões examinadoras de concurso para ingresso ·na Magistratura
do Trabalho- Porto Alegre- RS.·
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8.4.7 Membro de Comissão Examinadora de
l 0.5 Palestrante em Diversas Serrii:'ihas Sindiconcurso para Consultor Jurídico do Estado do
cais em Porto Alegre, Três--Coroas, Sapiranga e
Rio Grande _do SUl.
Caxias do Sul- RS.
.
.8.5 Ãtividades Profissionais em Exercido
10.6 Palestrante na Instalação da AssociaÇão
8.5.1 Juiz do Tribunal e J.uiz-Presidente da 1~
ProflssionaJ dos COntabilistas do Alto TaquariTurma do TribUrial Regional do Trabalho_da_ 4~
Lajeado - RS.
Região-PoJ!c?!'Jeg.re_-::-.~?-. ·- _ . . . . . : __ ·
10.7 Palestrante no-II Painel de EstudosJuridi8.5:2. ~Pr6fessorTituiar de Direito do Trabalho
coS promoVidos pela Subsecçao da Ordem dos
-Faculdade de Direito- Pontifícia UriiverSidade
Advogados da Secção- do Rio Grande· do Sul Católica do Rio Grande do S"ill~
- -- - Santa Rosa -RS. .
.. . .
85.3 ProfesSOr--e --COorâenãdor do Curso de
10.8' Palestrante no Ciclo de Conferência soP6s~Graduação em Direító -do Trabalho- Nível
bre "Direito do Trabalho"- promovido pelo Instide EspedalizaçàO~ r:aCuldàde de Direito- Pontuto dos Advogados do Rio Grande- dO SUl tifida UniVersidade Ç~!J!iCa d~~~~ Graryde.do Sul.. Porto Alegre - RS.
10.9 Palestrante no TEncontrci Estaduai de
94 Cursos ministrados e outras atlvida·
Advogados Traba1histas- promovido pela AGE~
des docentes
TRA--=--Associação -Gaúcha de Advogados Trabalhistas -Porto Alegre - RS.
9.1 Regente da Cadeira de Direito do Ttaba~
10.1 O Palestrante no Simpósio Internacional
lho, no CUrso de Preparação à JudicatUra- Insti~
de Direito ----..;:promovido pelo Departamento de
.tufu- Sifních aa· Fãculdacie de Diréito da UniverDireito Público e Diretório Acadêmico VtSConde
sidade Federal dO- Rio Graitde do Sul - Porto
de São Leopoldo -Universidade do Vale do Rio
Alegre-RS. . . . .
.·. .
.
dos Sinos -São LeopoldO - RS.
·
9.2'- Regente aã -DísciPfina- dé Prática ProcesI 0.11 Debatedor no painel promovido pelo
sual Trab~hista nçL~gio _Prg_fiSSional__- Façul~
Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul,
dade _de Direito - Universidade Federal do Rio
sobre o tema ~Traba1ho e Desenvolvimento" com
Grande do Sul - Porto Alegre -:- RS.
o Min. Carlos Alberto Barata Silva, Presidente do
93 Regente da Disciplina 'de Prática PrOcesTribunal Superior do Traba1ho - Porto Alegre
sual Trabalhista no Curso de Es~_gio Profissional
-RS.
.
.
-Faculdade de Direito- Pontifícia Universidade
10.12 Palestrante da Reunião da Associação
Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre
Comercial de Porto Alegre ~ Federação das Asso-

-RS.
.
-·
9.4 Miilistrou aulas no_ Curso _de Extensão so-

bre "Processo do Traba1ho"- Departamento de
Direito &:o!lôiillco e do Trabalho -Faculdade
de Direito- Universidade Federal do Rio Grande
do Sul -Porto Alegre- RS.
9.5 Ministrou aulas no Curso de Extensão sobre "Previdência SOcial" - Departamento de Direito Económico e do Trabálhó- Faculdade de
Direito - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul- Porto Alegre ~ RS. 9.6 Membro de Comissão Examinadora em
CoilcütSO" pã"ra irfgresSi:Y !lo~ rriãgistéfiõ sUJ)eiiOr
-auxiliar de ensino- Facu1dade de DireitoUniversidade Federal do Rio Grande do Sul -

ciações Comerdciis do Rio Grande ao Sul- Po'rto
Alegre-RS.
1O. 13 Palestrante na Federação das Indústrias e Centro das Indústrias do Rio Grande do

Sul -Porto Alegre _: RS.
10.14-- PalestranterioCursodeAtualizaçãoem
Direito Processual do Trabalho para Advogados,
promovido pela OAB -Subseção de Santa Maria
e Faculdade de Direito da Unillersidade Federal
de Santa fY\ada e patrodnado pela Academia Naciona1 de Direito do Trabalho.

11. Coordenação de encontros e sessões
deestudos
_
-_-~11_.1 Me~ro da Comissão Organizadofa da'
Porto Alegre - RS.
Jornada Latino-Americana de Direito do Trabalho
-promovida pela Faculdade de Ciências Juridí·
9.7 Membro de Comiss:!o Examinadora em
cas da Fundação Universidade Regional de BluConcurso pia-ra· iriQiesso no -mãQistériõ superior
menau-SC.
-auxiliar de ensino- Faculdade de DireitoUniversidade Federal de Pelotas - RS.
_~
11.2 Membro da Comis~o_Organizadora c;la
9.8 MembrO e- Presiderlte -de Comissão ExaI Jornada latino-Americana de Direito Processua1
minadora em Concurso para ingresso no magisdo Trabalho- promovida pelo Centro Latino-Americano de Direito Processual do Trabalhotério superior- auxiliar de ensino- Faculdade
Porto Alegre - RS.
de Direito- Fundação Universidade de ~i o Grande-R&
·
Il.3 Coordenãdar_do Tríduó de Conferência
- sobre "O Direito do Trabalho na América Latina"
10. Realização de palestras
-promovido pela Faculdade de Direito da Pontifícia Univers!dade Católica do Rio Grande do Sul.
10.1 Palestrante em diyersos cursos promo11.4 Organizador da 8essão de Estudos sovidos pela Ftjn_dãção Gaúcha do Trabalho -Por4~
bre "Direito de Greve", com a participação da
to Alegre - RS.
~ · ·
Professora Luisa _Riva Sanseverino, da Universi·
I 0.2 Pa1estrante em diversos cursos promodl.de Milão -Itália - Porto Alegre - RS.
vidos pelo Instituto de Desenvolvimento Empre~
12. ntuios e distinções
saríal Rio Grande do Sul- Porto Alegre - RS.
12. I Diploma e Medalha de Mérito Comuni103 Palestrante no V Curso de Informação
tário Prefeitura MUnicipal de Santa Rosa ~ RS.
sobre_ Segurança _Jndusbiªl__':"::"_~~a1izado pelo Insti---12.2
-Diploma de-Sócio Honorário- pelos
tuto Brasileiro de Petróleo - Porto Alegre - RS.
relevantes serviços presta4_os ao Direito e à Justiça
I 0.4 Palestrante no Curso !'Je Formação sobre
do Trabalho -Associação Gaúcha de Advogados
Atualidades Brasileiras - promovido pela ConfeEspecia1izados em Direito do Trabalho - Porto
deração Nacional dos Trabalhadores na Indústria
Alegre-RS.
- ---Pórto·Alegre ...:_RS. -

de
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12.3 Diploma de Membro Efetivo do Instituto
dos Advogados do Rio Grande do S~ ::-:-_porto

-"Jegre-RS.

·

·

12.4 Medalha do Cinqüeritenário do Município de Novo Hamburgo - RS~__
12.5 Diploma e Medalha Çomemorativa dos
40 anos da Justiça do Trabalho no Bt~sil.
12.6 -Diploma da V Festa Nacional da Soja

e Medalha do OOqüentenário do Município de
Santa Rosa - RS. .
12.7 Medalha Comemorativa dos 30 anos da
Justiça do Trabalho no Brasil. Tribunal Superior
do Trabalho- Brasília- DF.
·
12.8 Medalha de Homengam da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre - RS~ _ _ _ 12.9 Placa de Horitenagem e Lembrança do
759 Aniversário da FaCuldade de Direito-_Universidade Federal do Rio Grande dO-Sul.
12.10 Portaria de Louvor do Diretor da Faculdade de Ciências Políticas e Econôm!cas da Pofltificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
.
· • -• -- •'
7 Porto Alegre- RS_._
12.11 Consignação em Ata, de Voto de_ Lou·
vor, do Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região-PortoAiegre-RS.___
12.12 Membro de Honra - VIII Congresso
Nacional de Derecho dei Trabajo y de.((\ Segu·
ridad Social. Associacion Argeiltina de Derecho
dei Trabajo y de la Seguridad Social. _
12.13
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Medalha do National Labor Relations

-Washington- DC- USA
12.14 Diploma e Insígnias da Ordem do Mé-rito Judiciário do Trabalho, no Grau de COrTu~n
dador. Tribunal Superior do T~~ho- Brasília
-DF.
12.15 Diploma de "Egresso Ilustre" conferido
por ocasião das solenidades comemorativas dos
40 anos da Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Cató~ca do Rio Grande do Sul.
13. Trabalhos científicos
13.1 Trabalhos publicadoS
13.1.1 Acórdão e decisões publicados em revistas especia1izadas e iepert6rios de_jw:iSP!Udên·
da. Revista Legislação do Trabalho ~ SP--::-:
Ementárlo de Jurisprudência e ReViSta do Tribo·
nal Regiona1 do Traba1ho da 4" Região - Porto
Alegre - RS.
... _ _ .
13.12 Remuneração nO Direito Brasileiro, em
Curso de Direito do Trabalho. Obra em home·
nagem ao Min. Mozart Victor Russomano, coorde·
nada pelo Prof. Otá:vfo Bueno Magano. São Paulo
-SP.
·.
13.2 Trabalhos.não publiéa_dOs
13.2.1 Solução Jurisdiclõriid dos Conflitos
Coletivos do Trabalho. (Tese apresentada e defendida perante comissão examinadora, no Curso
de EspecializaçãO em Direitõdo Trabalho). Faculdade de Direito-- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - Porto Alegre - RS.
13.22 Participação dos "'[rab~hadores ~os
Lucros das Empresãs. (Tese a-presentada no Curso de Doutorado erlt Dlreito do Traba1ho- ·que
náo se completou.) Faculdade de Direito- Universjdade Federal do Rio Grande do SuJ- Porto
Alegre- RS.
--_
1323 Análise Crítica da Evolução da Legislação do Trabalho no Brasil (apresentado no Simp6stoJntemacional de Direito do TrabaJho). Faculdade de Direito- Universidade Federal do Vale
do Rio dos Sinos - São Leopoldo- RS.

132.4 Estuc:lo sobfe ''A E~Jução do SindicaUsmoRural no Brasil" (apresentado na Faculdade
de Direito- PUCRS).

. .

14- InstituiçõeS acaclêqlk:as
14.1 Instituto Latino-Americano de Derecho
dei Trabajo y de la SeguriQad SoCial
14.2 Centro Latino--Americano de Direito Processual do Trabalho. ... . -~ .
. •.
.
14.3 --Acaderiiia--liltemacional de Jwisprudên·
da e D-ireito_.Coinparado.
14.4 Academia Brasileira de Ciências Socia'is.
14.5 Academia Nacional de Direito do Trabalho. (Eleito - p~~ !:1 ser_ ~izada.)

15.

~ção

® cluse

· -' 15.1_ Ordem_dos Advogados do Brasil .
Secção do Ria: Q~àOde· do Sul_:_ inscrição n?

5281
.
Secção de·Santa-Cátaiíriã_~ insciiçao n"_ 1~139
. .- 1.!?2 Co_nselho __Regional de Con~bilidade do
Riô draflde· do Sul... · ~ · -·
15.3 InstitUto dos Advogados do Rio Grande
do Sul.
15.4 Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Sul. · ·
·15.5 Associação dos Magistrados Brasileiros.
15.6 ASsociação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra.
Peclaro que os dados fornecidos são verda-deiros.
Porto Alegre, 12 de novembro de 1987.- Er-

mes PedroPeclrusanl.
(À Comis~o de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O

Expediente lido vai à pub6caÇão.
Sobre a mesa, projeto de lei _que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-5ecretário.

É Udo o seguinte_

PROJETO DE LEI DO SENADO

· ·_ l'f• 6; de 1988

"Dispõe sobno a liberação o aplicação
~ !'OCW'liOS

públlcos pelo Poder Exocu·

tlvo o dá oubas providências."

o con9resso-Nadciilai decreta:

Art. 19 É vedada a liberação de verbas públicas de qualquer origem sem que lei as tenha
aprovado e estabelecido critérioJ;> específicos e objelivos para aplicação ou utilizaçáo dos respectivos recursos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo aplica-se inclusive à alocação e liberação de recursos
de dotações globais constantes do Orçamento
d_a (,I_oião, ainda que sob a rubrica de Encargos
Gerais da União e a T ransferênçia_ ~ara Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Art._ 21' Esta !ei entra em vi@r na data de sua
publicação.
~-- Art. 3 9 Revogam-se as dlspqs;ições em _c;ontrário.
- .
~

Justiftcação

O projeto de lei que ora subffietemos_à consideração dos nobres Senadores tem em vista _diminuir o graUr de dlscridonariedade na alocação de
feCW"SOS públicos a Estados, MWlicfpios, áreas

geoeconômicas ou a setores da .economia do
País, detenninando a necessidade de se estabelecerem em lei critédos de aplicação obje_tivos especificas, a serem obe_deddos pelas autoridades en~
carregadas de administrar os inúmeros fundos,
programas e projetes federais.
A liberação de verbas públicas, entre nós, não
obedece, via de regra, a critérios legais objetivOs.
Na reaJidade, a discricionariedade de que go··zãm os administradores em face da legislação
em vigor atinge as raias da arbitrariedade, tamanha a liberdade assegurada pela lei a Conselhos,
Ministros ou Diretorias de Bancos, na distribuição
dos recursos retirados dos contribuintes.
Assim é que o Decreto-Lei Ii' 1.179, de 6 de
julho de 1971, que institui o Programa de Redistribuição de Terras e de estímulo à Agro-indústria
do Norte e do Nordeste ___ Proterra, e o Decreto-Lei n? 1.940, de 25 _de maio de 1982, que cria
o Fundo de Investimento Soçial ~ Frnsocial, por
eXemplo, determinam que o Presidente da República aprovará a aplicação dos recursos ali previstos, ou fixará diretrizes para a sua aplicação, segundo critérios que não constam aludidos textos
legais~

O Fundo Especial, de que trata o artigo 25,
III, da Constituição Federal, c_omposto por-2%
{dOis por cento) do Produto de arrecadação dos
impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados, não teve a sua liberação para Estados
e Municípios vinculada a qualquer critério objetivo,
mas as desgastantes negociações, que obedecem
a critérios subjetivos (e políticos), constituindo as
chamadas "transferências negociadas".
O controle dos gastos_ do Pod~ Executivo pelo
Parlamento é da essência dos regimes democfá.;
ticos_e_se exerce, necessariamente, em duas fases.
A primeira, que corresponde à aprovação, é
feita quando do exame do orçamento que, por
isso mesmo, deve compreencler toda a despesa.
A segunda fase é a da fiscalização da coo:eta
utilii:açã.o dos recursos públicos.
A medida em que o Poder Executivo destina
verbas públicas para executar programas ou propostas não incluídos no orçamento e, portanto,
não aprovados pelos representantes da Nação:
na medida em que tais verbas têm sua liberaçao
desvinculada de quaisquer critérios decorrentes
de lei, ou seja: estabelecidos não pelo pod~r competente para aUtOrizar os--gastos mas pelo próprio
Poder Executivo, o desrespeito às prerrogativas
constitucionais do Poder Legislativo é eVidente.
Por estes motivos, estamos propondo que, der
ravante, qua1quer lei que institua fundo, programa
ou projeto federai_ contenha critérios específicos
e objetivos para a aplicação dos recursos a estes
alocados.
N_o_s artigos_2~ e 39, nossa preocupação é cOm
a legislação vigente que,_ cOnforme vimos nos
exemplos acima, menciona critérios ou diretrizes
para aplié:8ção dos recursos correspondentes
sem, todavia, estabelecê-los.
Estes os objetivos colimados com o- presente
projeto, que esperamos ver aprovado pela Casa.
Sâla das SessõeS, 2 de março de 1988.- Fef.
nando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

O

projeto lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de_ resolução que v:ai
ser lido pelo Sr. Primeiro-Secretário.
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.Justfflcaçio

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62, de 1988
(Da Comissão Diretora)

Institui a gratificação de Natal
Art 1" J:: instituída a GratifiCação de Natal a
ser concedida no mês de dezembto de_ cada
ano, aos ocupantes de cargos do Q.J.a~ro de Pes-

soal do Senado Federal.
§ 1~

O Projeto que temos a hon_ra_ de submeter à
decisão dos ilustres membros da Casa co~ubs
tan<:ia providência já adotada para os demais funcionários públicos dvis da União através do Decreto-Lei n~ 2.310, de 1986.
·
Com efeito a Gfatificação de Natal representa
__antiga aspiraÇão dQ!i servidores ~tutários desta
casa qUe terão tratamento idêntico aos seus cole~
gas do regime celet!sta.
A repetctlssão financeira CJ!-Ie a vantage~ acarreta será absorvida por dotaçao orçamentária pró-

A gratificação de Natal corresponderá a

1/12 (um doze avos) da reriit.ineração do servidor,
referente ao mês de dezembro, por m~s de efetlvo
exercício no ano, considerando-se como mês integral, a fração, igual ou superior ã 15 (quinze)
dias.

§ 2c Quafldo, durante o ano, o servidor e~r
cer mais de um cargo ou funs:-ão, a gfatificaçao
será calculada de acordo C!om a remuneração

pria.

A Comissão Diretora desta Casa cumpre;

nários estatutários, razão pela qual acredatamos
seja o presente projeto aprovado.
Sala da Comissão Dire:tora, 2 de março de

I 988. - Humberto l.uc:ena - .Jutahy Magalháea - Dirceu Carneiro - Fnmdsco RoUemberg -João CUtelo -Joio Lobo.
DECRETO-LEI N• 2.31 O,
DE 22 DE DEZEMBRO bE 1986

zembro.
§ 39 Nomêsdejunhodecad_aanoserápaga,
como adiantamento da gratificação, metade da
remuneração correspondente a esse mês~
§ 4" O serVidor demitido não fará jus à gratifi~
cação de Natal, ficl!l:ndo obrigado a reStituir o
adiantamento recebido.
§ 5? Para os efeitos de pagamento de gratificação de Natal, considera-se como de efetivo
exercício os afastamentos do servidor em virtude
de:
I-férias;
ll-rec:esso;
m- casamento;
IV-luto;
V- doação de sangue;
N- registro de filhos;
VII- convocação para o serviço militar;
VIII- júri e outros serviços obrigatórios por le~
IX-lic:ença especial;
X -licença à gestante;
XI-lic:ença para tratamento de saúde;
XII- missão de estudo no País ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado com ônus para o Senado Federal;
XIII- exercício nos Serviços dã União, Estados,
Distrito Federal ou Territórios Federais, quando
o afastamento houvesse_ sido autorizado com
ônus para o Senado FederaL
XIV- doença comprovada em inspeção médi~
ca, nos termos do parágrafo único do art. 362,
do Regulamento Administrativo.
Art._ 29 A gratificação de Natal _é devida aos
inativoS em vaiar Igual aos proventos do mês de
dezembro, aplicando-se-lhes o disposto no § 39
do artigo anterior.
- Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação
desta resolução correrão à conta dos recursos
fmanceiros alocados ao Senado Federal.
Art. 4o Fica a Subsecretaria de Administração
de Pessoal autorizada a republlcar o ~e_ guiamento
Administrativo do Senado Federal, com as alterações nele introduzidas até a presente data, renumerando os artigos, seções e subs~_ões modificadas.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 6ft Revogam-se as disposições em con-

~s

siiD, dever _de justiça para com os nossos ~ncao

correspondente a cada um deles no mês de de-

trário.
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Reajusta os valores de vencimentos,

salários, soldos e proventos doa servf_d<>JU c;lvls e mlHtares da llnlão, dos tenitórlos e das autarquias federais, dos

membros do Poder Judldárlo ela União,
do Disbtto Fedentl e do~ Ten:itQr1os~ do
Triburlal de Contas da amão, bem como
os vaiQI"eS das pensões, e dá outras prc>-

W!-....

Q Presidente da Rept:iblica, no usO da -atribUição
qlle Ule corifere _o artiQo 55, itefn III, da Constituição. decreta;
Art. 19 Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidoreS civis da União,
dos Territ6rios e das autarquias federais, dos
membros do Poder judiciáiro da União, do Distrito
Federal e deis Terrft6rios, do Tribunal de Contas
da {Jnião, bem como os das pensões, decorrentes
da aplicação da Lei no 7 A 19 e), de 17 de dezembro de 1985, com a a.lteração feíta pelo Decreto-Lei n• 2.281 ("), de 17 de janeiro de I 986,
obServada a conversão determinada pelo artigo
18 do bêCreto-Lei n? 2.284 ~),de 10 de março
de 1986, fica:in reajustados em 25% (vínte e cinco
por cento).
Art. 2~ Os atuãis Valores dos salários fiXados
para as Funções de Assessoramento SuperiorFAS dequetrãtam os artigos 122 a 124doDecre~
to~Lei n9 200 (4 ), de 25 de fevereiro de 1967,
e alterãçõeS posteriores, ficam majorados no
mesmo percentual fixado no artigo 1o deste Decreto-Lei.

_

Parágrafo ümco. O afu~ montante da despesa
com a retribuição das funções de assessoramento
superior :fica reajustado na mesma proporção prevista nest~ artigo.
Art. 3ç As· gratificações, indenizações e auxí·
lios. cujos valores são fJXados monetariamemente
, bem como a vantagem pecuniária de que trata

a Lei

n"

7.374 ("),de 30 de setembro de I985,

ficam reajust,<idos no mesmo -percentual fixado
no· artigo 19 deste Decreto_-Lei.
,Art 4~ O valor do so]do de Almirante~de-Es
quadra, resultante da aplicação do disposto no
art. 49 da Lei n9 7.419, de 17 de dezembro de
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1985, com a alteração (e~ pelo Decreto n~ 22~1,
de 17 de janeiro de 1986, observada a conv~er~o
determinada pelo art. 18 do Decreto-Lei n~ 2284,
de 1O de março de_1986, fica reajustado em 25%
(vínte e cinco por cento).
.
.
M 59 As atuais diferenças salanais venficadas no enquadramento _dQS servidores _alcanÇ.a·
dos pelo Decreto-Lei n9 2.161, de 11 de setembro
de 1984 e pelos arts. 2~ do Decreto-Lei_ no 1.874,
de 8 de' julho de 1_98!, e 5" do Decreto-~ei n"
2280, de 16 de dezémbro_de_l985, ficam tgu~l
mente reajustadas com base no percentual fixado
no art. 1~ deste decreto~lei_.
_
Arl s~
valor do salário-famflia fica elevado
para Cz$ 40,00 (quarenta cruzados}.
Art ?o Fica instituída, nos termos deste_ .decreto-lei, a gratificação de Natal a s_er co?.F~Q.ida
aos funcionários, civis e militares, da Untao, dos
Territórios_ e_das autarquias federais, e_aos_(nEHJJbros do Poder Judiciário _da_ União, dO Distrito
Federal e dos Territórios e do Tribunal de_ Contas_
daUnião.
.
.
.
_Arl ___
A gratificação corresponderá a 1/~ 2
(um d~ avos) da remuneração a '!.ue o func.tonário fizer jus em dezembro, por mes de efetivo
exercido, no respectivo ano.
Parágrafo únlco. A fraç:ão igual ou superior
a 15 (quinze) dias de efetivo exercido será ç_onsiderada como mês integrai.
Art. 9~ A gratificação será paga no mês de
dezembro de cada ano, além da rernuner<Js=ão
a que ftzer jus o funcionário, naquele mês.
§ 1? Entre os meses de janeiro e novembro
será paga, de uma só vez, como ad!antame?to
da gratifiçação, metade da_tem_l!neraçao rece_bxda
no mês anterior.
§ 2ç O adiamento poderá ser pago por oca·
sião das férias do funcionário~ desd~ que __ este
o requeira no mês dejaneiró COI'Jespond:nt~ _
Art. 1o. A gratificaçã<:> é deyida aos a_nativos
e pensionistas, cujos prOveOtos e pensões_ sejam
de responsabilidade da União, do Distrito FederaJ
e das autarquias federais, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro.
Art 1 L Para efeito de pagamento da gratificação, entende-se como remuneração o venci~
mento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
Art. 12. O funcionário demitido ou exonera·
do "ex-officio", por extinção da punibilidade do
abandono do cargo, não fará jus à grati_ficaç:ão,
ficando obrigado a restituir o adiantariientó n~ce·
bido.
Art. 13. O funcionário exonerado a. pedido
perceberá a gratificação na proporção estabelecida no artigo&' deste decreto-le~ calculada_sobre
a remuneração do mês da exoneração, con:pensada a importância recebida a titulo de adiantamento.
Art. 14. Considera-se c_omo de efeti~o ~_erd~
cio, paTa os ereitos de- pagafl_1efito da gratificação,
exduslvamente, asJaita.s e afastamentos decorrentes de:
L- férlas;
n- casamento;
m-luto;
N- doação de sangue;
V- registro de ft.lhos;
VI- convocação para o serviço militar;
VD- júri_~ outros serviços ob(igatórios pol_'_ lei;

o

ac

7

---

---
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V1ll- gozo de licença:
a) especial;
b) à gestante;
c) de acidente em serviço; e
d) para tratamento de saúde.
IX- missão ou estudo no 'estrangeiro, quando
autorizado pelo Presidente da República;
X-participação em curso de treinamento ou
aperfeiçoamento relacionado com o cargo ou
função.
Art. 15. ü pagamento da gratificação, relativa
ao ano de 1986, será feita em 4 (quatro) parcelas
iguais, nos meses de dezembro de 1986, janeiro,
fevereiro e março de 1987.
Art. 16. A despesa decorrente da execução
deste decreto~lei correrá à conta das dotações
do .Orçamento Geral da União.
Art. 17. Os órgãos competentes, nas respec·
tivas áreas de atribuição, elaborarão as tabelas
com os valores reajustados nos termos_ .de_ste de~
creta-lei.
Art. 18. OS efeitos financeiros decorrentes do
disposto neste deçr_eto~lei vigorarão a partir de
19 de janeiro de 1987, reSSalvado o disposto no
art. 15.
Art 19. Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.-JOSÉSARNEY- Presidente da República - DOson Domingos Funaro - Paulo
Campos Paiva - João Sayad - Alulzlo Al-

ves.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
projeto lido será publicado e, em seguida, ficará
sobre a mesa durante três sessões, a fim de receber emendas, de acordo com o ([Ue preceitua
oart. 442, § 19, do Regimento Interno. Findo este
prazo será despachado às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 54, de 1988, que autoriza
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito no valor
correspondente,_ em cruzados, a
414.810,00 Obrigações do Tesouro Na~
donal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.
Em votação o projeto, em -fumo úniCO.
Os Srs. Senãâores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-So·
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
Primeiro-Secretário.
-

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 54, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 54, de 1988, que autoriia a Prefeitura Municipal do Rio de JaneitO (RJ) a contratar
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operaÇão de crêdit:O riO valor corr!!$pondente, em
cruzados. a 414.810,00 OTN.
Sa1a das Sessões, 2 de março de 1988.- Nelson Carneiro, Relator.
-

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
.,. 5-j, ~ !988. - - - - -·

Faço_ saber que o Senado Feder!'ll aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
REsOLUÇÃO N•

Março de 1988tura Munidpal do Rio de Janeiro (RJ) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 417.951,00 OTN.
Sa1a das Sessões-; 2 de março de 1988.- Nelson Carneiro, Relator

ANEXO AO PARECER

Redação ~ai do Projeto de Resolução
"'55, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUQO N•

; DE 1988 .

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, Estado do Rlode Janeiro, a
contratar ~peração de _crédito. no valor
c-orresponcfente; em crUZados; a
414.810,00 Obrigações do Tesouro Naclonai - 011'1.

Autoriza a Prefeitura Munldpal do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
co-rrespo-ndente, em cruzados, a
417.951,00 Obrigações do Tesouro Nacional - 011'1.

O Senado Federa:CieSOive:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeifo; nos ternlos dO
ªrtigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976; alfera:dã Pela ResolüÇãO n9 140, de 5
de dez_elJ)bro de J 9~, amb_a_s do S_enado Federal,
aut9~da ~ cpntratar operaçãq-cj~ crédito novalor correspondente, em cruzados, a 414.810,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto
à Caíxa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à implantação
de pavimentação com bloquetes, drenagem,
meios--fios e saneamento, no Município.
Art 29- -Esta Resoll!,ção entra em- vigor na data
de sua publicação.
- --

O SeriadO Federal resolVe:
Art 19 É a Prefeitura Municipal -do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
a_rfigo 2 9 da Resolução n" 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela ResoluÇão no 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
áutori.Zada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 417.951,00
Oprigações do Tesouro Nadonal - OTN, junto
à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação.
de pavimentação em bloquetes, drenagem,
meios-fios e complementação de urbanização, no
Município.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo ql,lem peça a_ palavra, encerro
a dis_cussão.
_ __
_
Encerrada a discus~âo, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro) -

Item;!:

..

Votação, em turno úruco do Projeto de Resolução n~ 55, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito no valor correspOndente,
em cruzados, a 41?.951,00 Obrigações do
Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

OSR.PRESIDENTE(DirceuCamelro)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivãmeiite- aprovada,-nos termos regimentais.
A matéria vai à promuiQação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu
-3:

Cam~iro) ltem

Em votação o projeto em turno único.
Os Srs. ~efiãd6ies que o aprovam queiram permanecer sentados. (PaUsa.)
Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 56, de 1988, que autoríza a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a contratar -operação de crédito no-valor correspondente, em cruzados, a 357.768,00 Obri. gações do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo
PARECERFAV'ORAVEL, proferido em Plenário.
Em v_otação o projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. -~IDErtTE (Dirceu Cal}1eiro) ~So
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
Primeiro-Secretário.

. O SR. PRESIDENTE (DirceuCaineiro)- 50:
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
Primeiro-Secretário.

É lida-a seguinte

- É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

Redação final do Projeto de Resolução
n~ 55, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Proj~to
de Resol_t,~.ç,Q,p_n?_9;i.._de 19_8.8•.~~ ai.rtº-!Wl ;:~~Y_refei~

"'56, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n956, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) a contratar
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Março de 1988

operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 357.768,00 OTN.

Sala das Sessões, 2 de março de 1988. JamD
Haddad, Relator.

operação de crédito no valor correspondente, em
c~dos, a 74.922,78 OTN.
Sala das Sessões, 2 de março de 1988. - Jamil Haddad, Relator .
ANEXO AO PARECER

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n"' 56? de 1988.
Faço saber que o Seiiadõ-Federal aprOvou, nos
termos do artigo 42, incisO VI, âa Constitt.ifçao,

e eu,

Redação Onal do Projeto ele Resolução
... 60, ele 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor

correspondente, em cruzadOSf, a
357.768,00 Obrigações do Tesouro l'ladonal-011'1.
O Senado Federal resolve:
ArL_ 1~' É a Prefeitura MunidpaJ do Rio de Ja·
neiro, Estado do Rio ·de Janeiro, nos termos do

artigo 2~' da Resolução no 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n~" 140, de 5
de dezembro de 19_85, ambas do Seriado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no va-

lor correspondente, em ·c(J..IZados, a 357.768,00
Obrigações do Tesouro Nacional-:- OTN, junto

à Caixa Económica Federal, esta na qualidade

de gestora do Fundo de Apoio ao Des_en~lvi·
menta Social - FAS, destinada à implantação
de pavimentação em bloquetes, drenagem e
construção de meios-fios, no Município.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na. data
de sua publicaçã.o.
OSR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro)- Em

discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discusSãõ,-a matéria é_dada como
definitivamente aprovada, nos termos regimentais.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 60, de 1988,- Que- autoriza a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito no valor c:_orrespondepte, em cruzados, a 74.922,78 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo

RESOLUÇÃO N•

OSR.PRESID.ENT.E(DirceuCameiro)-Em
-diSCUsSãO redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a rriatéria é dada como
-defiilitivamente aprovada, nçs _t~rmos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

a-

OSR.PRESID.ENT.E(DirceuCameiro)-Está esgotada a inatéria- Constante da Ordem do

Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre S~nador João Me~
nezes, como üder do PFL S. EX:" dispõe de dez

minutc_>s para o seu pronunciamento.

OSR. J"<»!O MENEZEs PR"ONiJNCIA DISCiJRSO QUE, ENTREGGE A REW&!O DO

ORADOR. SERÁ PGBUCADO POSTERIOR-

PARECER FAVORÁVEL. profertdo em Ple-

nário.
Em votação o projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o apiovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
Primefro-Secretâ'rio:

É lida a seguinte
Redaçáo fina) do Projeto de Resolução
n• 60, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 60, de 1988, que autoriza a Prefeib.Jra Municipal do Rio de Janeiro (RJ) a contratar

DE 1988

Autoriza a Ptd"eltura Mwúclpal do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
a contratar operação de crédito no valor
~orrespondente, em cruzados, a
74.922,78 Obrigações do Tesouro Nadonal-011'1.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeítura Municipal do Rio de Ja~
neiro, nos termos do é;!rtlgo 2? da Resolução n 9
93, de 11 de OlrtlJbro de 197fj, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado F~de_ral, a.utoriza_da a contratar operação de crédito no val_o[ CPffitspondente, ~m cruz:ados, a 74.922,78 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, jUnto à CaiXa &:onômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
aO-DesenvoiWnento SOCial- FAS, destinada à
iestaurãção~ e adaptaçãO:do Castelinho do Aamengo para implantação de centro cuhural, no
Município:
Art. 2? ESta resolução entra em vigor na_ data
de sua publicaç~.

MENTE.

__ _9

SR. PRESIDI;.NTI:: (Dir_ceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador LWz Viana,
por cessão do Senador Nelson Carneiro.
O SR. LWZ VIANA (PMDB - BA Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há muitos anos, talvez ainda fosse jovem, ia
por uma rua e lá, de repente, ouvi gritos: "Pega
o ladrão! Pega o ladrão!" E por mim passou um
sujeito correndo e outros atrás.. Tive ímpetos de
correr também, mas me contive. E logo vim a
saber que quem gritava "pega ladrão", era o próprio ladrão para confuncllr, para que não se soubesse que era ele que levava o furto.

Esse sistema, Sr. PreSidente, ê O Usado e abusado pelo Ministro Antônio Carlos Masaihães.
Sempre que S. Ex• quer esconder alguma irregularidade, alguma negociata, alguma coisa que não
pode ou não deve vir a público, o que faz é imputar
a alguém alguma falta, alguma irregularidade. Há
dias vimos i:Sso. Mal se instalava aqui a COmissão
de Corrupção, apareceu o Sr. Antônio Cârlos Magalliães na imprensa, dando C:Oiiúf ae que -existia
um dossiê, no qual estariam implicados Senadores, inclusive alguns que faziam parte da Comissão _da Corrupção, e que esse dossiê estava no
Palácio do Planalto. Isso foi dito numa grande
notícia, com reportagem e retrato do Ministro An·
tônio Cirlos Magalhães. E, naquela fórmula que
é muito sua, após ver a notícia, disse ao repórter:
"É possível que haja."
_
ora, dada a- iritirO.idade que & ·tem COm
o Presidente José Sarney, quando cliz. que é possíveJ, todos já sabem que há o dossiê. Entretanto,
interpelado o Chefe da Casa CwiJ pela Comissão,
S. Ex" diz que ignora inteirãmente a existência
dess«:Ldossiê.
Agora, Sr. Presidente, o escândalo das concessões chegou a tal ponto que os Uderes da Consti·
- tuinte - Mário Covas, Luiz Inácio Wa da Silva.
Jami! Hadadd, Brandão Monteiro, Roberto Freire
e outros dois ou três- dirigiram-se ao Presidente
da República. O Uder do PMDB, na Câmara dos
· Deputados, Deputado lbsen Pinheiro, mandou
um ~elegrama ao Senhor Presidente da RepúbHca
José_Samey, ern que diz a propósito justamente
da denúncia feita pelos líderes da Constituinte,
o seguinte:
"Não é outra a voz que vem das ruas,
colocando oSOb suspeição todos OS atas
praticadoS naquele Ministério, na gestão
do atua1 titular."
Creio~ Sr. Presidente, que dificilmente poderse-la constatar um clamor como esse, um clamor
público de todo o Pais, pelo que está acontecendo
no Ministério da Comunicações como. nessa expressão do Uder lbsen Pinheiro. Mas o Sr. Ministro
tem PresSa e logo saJ gritando na frente ".Pega
Ci ladrão"!
Nestes dias, a imprensa noticiou que parlamen·
tares havíam vendido concessões obtidas do Governo. Em matéri"a de c.~cessões, seja de_ emissoras de rádio, seja de televisão, a única coisa
que tenho é I O% do capital-piloto, que hoje deve
estar reduzido aí a dois ou três pof cento da TV
CabráUa, , em ltabuna. Fora diss_o nunca tive,
não tenho nada, Sr. PresiQente, em -emissOras de
rádio" nem em emissoras de televisão.
PoiS bem! Nessas condiÇÕes Oassunto não era
comigo; não_tenho emissora de rádio, não tenho
emissora de televisão-,_ nada poderia dizer. Pois
bem! hoje, ainda dentro daquele sistema de fazer
as imputações vagas, sem a responsabilidade direta, em dois importantes jornais, em O Globo
e no Jornal do Brasll - o jornill O Globo.
tão ligado ao Sr. Antônio Carlos Magalhães publica-se a seguinte noticia:

s:

"Antônio Carlos confirmou os termos
do relatório enviado segunda-feira pelo seu
Ministério às lideranças partidárias, com
a lista dos pedidos de concessões, acrescentando que há ainda um número maior
de oposicionistas entre os solicitanteS.:
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Diz, também, que se o Congresso solicitar revelará nomes de parlamentares que
venderam canais a terceiros"._ ~

Então, até aí faJa o Sr. Antônio Carlos Magalhães, mas a noticia segue, Sr. Presidente, porque
a canalhice nunca tem limites, a cariaJhice se es-praia, ela tem seus caminhos, Então, a noticia
continua dizendo:

"Seglmdo fontes do Governo"- evidente..
mente fontes do Governo não sou eu- "nes5!! rol figuram os SenadoreS Jutahy Magalhães e Luiz Vian-a Fllho, ambos do PMDB

da Bahia."
Ora, Sr. Presidente,
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eu apenas não podia vender

nenhuma concessão porque nunca tive, a não
ser essa da 1V Cabrálla que Já está, modestamente, e que jamais negociei, jamais p~nseí nego-

ciar. De fonna que quero deixar isto bem claro,
bem esclarecido. Isto é apenas uma m8rieira ·que

O SR. LWZ VIANA- Murro obrigado.

O Sr. Joio Menezes -~.V. Ex~ _sabe disto,'

f)bf-qu~fjâO m-anifesfei pessOalmente, algumas

vezes. O que é lastimável é que em nosso Pais
esteja aconteCendo tudo iSSo. Não vou aqui contestar o discurso d_e V. Ext,_ porque isso cabe ao
üder do GovernO no Sena.do. Qú~ acentuar
ao lastimar o_ que está acontecendo, porque todos
-esseS fatOS -rep-ercutem-contra a·ceietiVidade, contra a instftulçãp. Çreio:que precisamos müdar de
rumo, terriõs i:fUe _encontrá.(.novos rurilbs, para
que não paSsemos ...
O sR:Lmz VIAI1'A- Mas V. Ex!' não encontrará esse novo rumo com O MinistrO Antônio
Carlos Magalhães.
O Sr. João Menezes- Não sei se com S.
EX' ou Com V. Ex', hão estou fazendo citações
nem a um nem a Outro. Est(lu_faJand9 _em geral.
Acho que precisamos encontrar novos caminhos,
pOrqUe s_e não o encontrarmos, aqueles que combatem a tranqiillidade do País, aqueles _que combatem as instítuições. os Que querem a déSordeni,
a anarquia e que são os·que nada farão melhor
do que Se está faZendo; ·ao -contrário, farão pior,
porque já particlpafam dos movimentos da Nova
República, e nada realizaram. Aproveitam para fomentar a anarquia e-a desmoralização. Então, se
eu tivesse condições de fazer um apelo à Nação...

o Sr. Antônio CarlOs Mãgalhães encontra para
colocar uma cortina de fumaça. S. Ex" quer "tapar
o sol com a peneira". Todo mundo sabe o que
é o Ministério das ComunlcaÇ.Oes.
Então, o Sr. Antônio Carlos Magalhães coloca
essa nuvem _de fumaça para que se desvie a atenção do País e desvie até para mim que não tenho
nada, nunca tive uma emissora de televisão ou
de rádio, mas que teria vendido. É evidente que
O SR. UIIZ VIANA - V. Ex' deveria fazer
essa fonte do Governo só pode ser o pr6prio Sr.
um apelo ao Presidente, para_ que moralize o GoAntônio Carlos Magalhães.
- veino. Essa- é a crise de moralidade, de honestiAgora, o que S. Ex' precisa explicar é Por
daP,e, de credibilidade.
motivo, num período relativamente curto, já conO Sr. JOão Menezes- Gostaria que tivesse
cedeu na Bahia 73 concessõe~o"de Canais de televisão e rádio. Há até uma conta-Que "de-15 em tranqüilidade e não se referisse ao Presidente. Não
15 diaS a Bahia recebe uma estação-de rádio". d~fendo e::;te 0!.1 aWJele, _flJ~~ defendo _o fato de
termos· c:jue ffiudaf, porque, OU riludamos de
Pois bem! Essas emissoras de rádiO e televisão
orientação de _diapasão, ou todos vamos riacho
foram todas dadas a parentes, a amlg~. a apaniabaixo, porque o que se escuta ...
guados, a testas-de-ferro, do Sr. Antônio Carlos
O SR. LCOZ VIANA - Eu poderei !r riacho
f.\agalhães. Não há uma que tenha sido dada a
a1guém do PMDB - não há uma - , todas são - ab;Wc:o, mas não vou entrar nesse mar de lama
que está aí.
daquele conilho, da "copa e cozinha",
Mas o Sr. Antônio Carlos- Mãgalhê.es deseja,
O Sr. JoãoMenezes-...Cciino escutej, dominnaturalmente, colocar uma cortina de fumaça,
go um comido, são -_as maiores doestas. contra
quer desviar a atenção e inventa esses processos as autoridades inclusive, os Constituintes. As
que são verdadeiramente lamentáveis. Tão la- maiorias barb&ridades são ditas para 300 a 400
mentáveis, Sr. Presidente, quanto haver um Go- peSsoas, inSuflando a opinião pública, insuflando
Verno que tenha um Ministro da qualidade do a desordem, querendo acabar com o Congresso,
Sr. Antônio Carlos Magalhães. É lamentável, mas a~ab_ar com o Governo, acabar com tudo! Então
no presidencialismo é isto: o Presidente tem o
se não fizermos um esforço comum, não sei aonMinistro que quer, como nas cortes o Rei tem
o Chalaça que quer, pode ter o Greg6rio que de _ch~~re~~·-~-e~o-~~e V. Br entenda...
O SR. LWZ VIANA - Devemos fazer um
quer e n6s não podemos fazer nada!
Se o Senhor Presidente José Samey quer ter esforço, mas esse deve ser iniciado pelo Senhor
Presidente da República.
o Sr. Antônio Cãflos Magalbães, pode-Jkar -com
o Sr. Antônio Carlos Magalhães. Agora, deve ter
O Sr. João Men~
Quero qu_e V. Ex'
a consciência de que um Governo que tem o
entenda qu_e meu_ aparte nã9 é admoestação a
Sr. Antônio Carlos t"\agafhães é um Governo em V, Ex' e nem à" aCeitaçãO dO que V. Ex- está dizenque não se acredita na moralidade. Sua Exce- do, porque essem fato cabe ao Uder do Governo
lência não se acredita pela moralidade, quando responder, se for o caso._ Acho, entretanto, que
ciente de tudo o que existe no Ministério das Co- V. EX tem sido governo, não deve se voltar contra
municações "nem tuge nem muge", não dá uma o Presidente da República. O que eu quis foi dar
palavra.
opinião pessdal do que penso da situação geral
O Sr. João Menezes - V. ~ me permite Q~ Nação. É essa a nossa preocupação. Gostaria
que essas coisas cessassem, para que pudésseum aparte, nobre Senador Lu[z Viana?
mos_trabalhar e chegar a um ponto comum, que
O SR. Lmz VIANA- Pois não, Õobre S_ena- viesse realmente atencler~s necessidades do País.
dor João Menezes.
Muito obrigado e minhas desculpas Por ter interO Sr. João Menezes - Eminente SenadOr rOinpido o discurso de V. Ex', relembrando que
Luiz Viana, tenho grande adm[ração por V. Ex'...
o ódio não constrói.

que

-=

O ,S_R:. LQlZ_ VIANA -

Eu até agradeço a

v._ E'r a oportu_nfdade que me dá para reafirmar
o que venho dizendo. O que é necessário, em
primei~O lugar, é mudar os métodos, mudar o
sistema, enfim mudar a maneira pela qual se procede, fazendo vista grossa: o Presidente: nã_o quer
ver nada, não vê riada, sabe tudo e finge que
não sabe nada. Essa, a realidade. O Ministro Bresser saiu de lá dePoiS de ficar um-ano e tanto
com o Presidente fazendo a ele maiores elogios,
e-Jalou do Sr. Antônio Carlos MagalhãeS. que- era
a_ áulico, que o mal do Governo estava_ nisso,
éstaVajustame11te r:ros álJ]icos. E é, m?J~ ~ Çiovemo
gosta dos áulicos.
_
__ _
Vimos o caso do Ministro Anibal Teixeira É
boje uma_ coisa ~onhecida qu~ o SN~~}Já mujtos
meses, sabia tudo, _e,_ quando o SNI sabe, não
é preciso dizer que o Presidente_ da República
sabe.
Pois bem. Quando o Sr. Anibal Teixeira saiu,
nunca olNi se fazer urri elogio maior do que o
que o Senhor J-Osé Samey fez ao Sr. Ani&al Teixeira. _Nunca vi. Parecia que er_a um santo va!ão.
Entretanto, O Presidente não poderiã ignorar, devia saber que o que ele dizia era falso e não correspondia à verdade dos fatos, que eram do seu
conhedmento, pois, em relação ao Sr. An_tônio
Carlos Magalhães, quero deixar, aqui, patente,
-quero áeiXaf bem dito que S. ~não- vai lritiffiidM
nínguém com as suas mentiras, com as suas invenções.
_
Ainda hoje vejo,· em O Estado de S. Paulo,
o.Senador Mansu_etO de Lavor dizer-que o Ministro
ilão amedronta a CPI, mas o _que S. Ex~· qüer
é isto, amedrontar a CPI e a todo mundo, para
ver se consegue en·cobrir aquele mar de lama
que se espraia, e que já está batendo no Pa1ácio
do Plana1to.
-

O Sr~ Ruy k<:t!!!lar~Permite Y..Ex' um aparte?

O SR. LCDZ VIANA - Com muito prazer.
O Sr. Ruy Bacelar - Eminente Senador

Luiz Viana, quero; em ·meu nome· e em nome
da própria Bahia, prestar a nossa solidaried8de
contra as inverdades assacadas ao nome de V.
Ex' e do Senador Jutahy Magalhães, partidas, como a lrriprensa tein divUlgado, do Sr. ~rüo
Carlos Magalhães-. S. Ex" de acusado passa a acusador, é um método que S. ~ usa há muito
tempo. Mas a Bahia o conhece demais e o Brasil
o-eStá conhecendo também agora. S. Ex! faz parte
desse desgoverno que aí está E o Governo atuaJ
tem_ o Ministério que merece e tem um Antônio
Carlos Magalhães corno Ministro. V. Ex' pode de-preender o que é o po_sfcíonamento deste Governo ·que aí está; governo sem rumo,· governo sem
legitimidade, governo sem crédito, enfim, desgoverno, em ama palavra mais genérica:: Por isso
é que quero prestar a nossa sOlidariedade a V.
EX~' e ao Senador Jutahy Maga1hães, e a tantos
outros políticos ilustres deste País, _que tiveram
o seu nome veiculado, nas ú1timas hora_s, em to_dos os jom8is. na lmprensa, pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães; inclusive o meu também foi veicu~
lado como um dos solicitantes e atendidos com
_a concessão de quatro emissoras de rádio. É uma
injúria, é Uma calúnia, é uma mentira igual a que
-esse que não podemos nem chamar de Ministro- esse Antônío Carlos Magalhães assaca con·
tra V. EX', e por isso minha solidariedade em meu
nome e em nome do povo baiano.

O sr. Leite Chaves um apa'rte?
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V.

~

me permite

. O SR. Lmz VIANA- Ouço V. fi' cOm inWto
prazer.

O Sr. Leite Cbaves -Senador, a minha interVenção não implica que eu venha defender os

que foram àcusados _nesta casa. Penso que as
LideranÇaS ficaram altamente comproni"etidas

coni essas 'acusações, e não_ sei até que ponto
elas têm ou_ não fundamento; se o próprio Ministro
envenenou ·os fatos para as comprometerem, ficam ·elas- no dever de _"se ·defender, sobretudo
aquelas que fizeram pedidos_ sucessivos e haje
integram a Comissão da Dívida e da Corrupção.

Digamos: há Senador, aqui, acusado_de que pediu
40, 50 concessões; coisa_ sistemática que foge
às regras. Mas ·quero dar um depoimento a V.
Ex': um ex-Senador, já ·vindo com um r·eqt.ferimento feito, aliás muito bem feito, uma carta para
que eu assinasse, dirigindo-me ao Min!stro das
Coiri.Unicações, para que eu cOnsegui~e para~
sobrinho desse ex-Senador uma eStação nO EStãdo de São Paulo e a carta já veio pronta. Eu
disse: "Senador; Cói'no? Não tenho condições de
me dirigir ao Ministro das Comunicações, pOrque
li nos jornais, há tempos, que esse próprio Ministro
acusara até dois Uderes nossos de_ que estavam
de "rabo preso" ao Ministério porque pediram
rádio". Não é da minha formação e eu não poderia
fazer aquilo. A esse Ministro eu não me dirigiria;
mas aí ele disse: ''não, Leite_Chaves, ele já mandou
fazer este requerimento, dizendo que iria atenderme, mas é bom que você traga um requerimento
de alguns Senadores, porque eu fico melhor acobertado e fortaJeddo".lsso é intencionalidade, má
fé, que já vinha sendo usada há tempos; isso_ocorreu há dois meses. Então, veja V. Ex!, um Ministro
que manda fazer a carta para ele próprio para
que qualquer Senador a assinasSe! Se fosse o
caso, eu iria até ao Presiderite José Samey. Mas
a esse Ministro eu não iria porque vejo uma intencionalidade nisso, vejo que Já havia intenCionalidade em relação a esta Casa do Congresso Nacional. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. LUIZ VIAI'IA - Agradeço a V. Ex',
que ilustra o meu discurso com o exemplo da
malícia, da maneira _com que o Ministro Antônip
Carlos Magalhães gosta de agir e gosta de preparar para agredir seus colegas.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite
V. Ex" um aparte?

-

O SR. LOIZ VIANA- Com muito prazer.

O Sr. Cid Sabóla de Car:vaJbo- Eu gostaria
de chamar bem a atenção para um detalhe. Acho
que a coisa mais normal do mundo é um Senador
ou um Deputado fazer uma recomendação, em
favor do pleito de alguém junto ao Ministério. O
que há de grave no que os jornais publicam é
deixar a impressão de que os parlamentares pediram às emissoras para que eles, parlamentares,
explorassem_ aqueles canais comerciais em seu
favor. Uma coisa é um Senador pedir uma tefeyisão para uma empresa que, direta ou indiretamente, lhe diz respeito, e outra coisa é um Senador ou um Deputado Federal, um parlamentar
qualquer, dar o apoio junto ao Ministério para
o desembaraço de algum processo, por que essa
é uma atividade política natural, e muitos parla-

mentares ficaram famosos, nos seus Estados, pelas gestqes que fiz~ junto aos Ministérios, pela
li!Jeraçêo de verbas para municípios. pelos favores
p&i estabelecimentos _comerciais, pelos favores
a entidades de assistência social e outras tantas
coisas. O que há de mais- perigoso nisso que
se relata é dar a entender à_Nação que um Senador como- Carlos -Chlarelli tem interesse em 45
canais de rádio e_ televisão. Isso é muito grave,
porque Carlos Chiarem é o Uder do PEL aqui
no Senado. Grave é envolver o nome de Mário
COvas, ae-Feniãr1do Henrique Cardoso, envolver
o~_n_gm~ @_Y:._Ex'I'_,_~~QQ, _no_e_n~nto, a compreensãod~ CD-I~ em tudo há uma lógica. Se Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, C;;~rlos
Chiarelli explorassem emissoras de rádio, todo
nilihdo _saj>eria. Seria um fato público e not6rio,
seria indiscutível, seria tão patente __que não preci5ariã deSSe aspectO aSsim tão sensacional na reve~
lação do fato, porque nada mais público, nem
mais notório do que uma emissora de rádio e
uma emisSOra de televisão. Acho, no entanto, que
V. -Ex' deve _s_e tranqüUízar por inteiro; o seu nome
não_ é apenas _o_ nome da Bahia, o seu nome
é nome do Brasil, é o nome_ da nossa História
titer_~riª'- é~lJm Qom~ ligªclo_ a gr~ndes biografia:;;
dos_grand_es brasileiros o~ portugueses. V. Ex!' escreveu obras de méritos extraordinários e era preCisO qtie! existissem exércitos de pessoas, como
Antônio Carlos Magalhães, para conseguirem denegrir o nome portentoso qlie V. EX- já construiu
neste País. Não seria tão fácil destruir o _nome
-de-V. E:Xt-pOr ·se----.àiZer qUe-v: fi. ieiia iitter"eSse
na concessão de um canal de rãdio e televisão.
-

,_c,<---

-

-- •

•

O SR. LtnZ VIANA- Teria vendido.
O Sr.. Ckl Sabóia d_e Carvalho- Ou mesrriÓ
qUe- iéna ,;e~dido;- porqUe.Ex" fosse eSse
homem de vendas não seria, evidentemente, wn
intelectual, que na verdade __o_é, ·o intelectual
todo o Pafs conhece,· o Senador de conduta ilibada, de conduta nunca recriminada pelo Pais; os
mandatos de V. Ex' demonstram isso. Então, acho
que V. Ex_l' não deve_ se preocupar com a sua
defesa, porque não há necessidade de defesa alguma. V. Ext deve-se preocupar, como já se preocupou no decurso do seu diSÇUTSo, com a tendência da J:;Itua_s:ão _naci_onal, porque não pode'"!19S
vi\lel" h\)m :ciiffili delnjúiiª, a_e difamação, de calúni~. numa Nação que_ precisa progredir, e m~is
dõ Que progredir,-preCiSase estabilizar, pelos menos e_stadonar dignamente para que encontremos os caminhos a seguir, para que possamos
olhar uin pouco- mais à frente, acendendo os faróis de nossa dignidade, para que s~ja possível
enxergar, j;X:Iís de repente está tudo rlegro e confuso;· a :dignidade não vale nada; um nome digno
não vale nada; a honra não é mais respeitada.
EStá: tudo inUiio cOnfuso neSte Paísl Assumir a
liderança_de um Particl_o é um risco de ter a sua
honra deteriorada. Então, hipoteco a minha s_olidariedade a V. Ex' por conhecê-lo, não aqui no
Senado, mas 'por ser _um dos seus leitores mais
assíduos, um dos que acompanham e talvez, no
Brasil, poucos acompanhem sua obra como o
colega que aqui está ao seu lado, e que coleciona
os seus livros com muito carinho e dedicação.
Presto este depoimento, porque V. Ex• é, na verdade, um dos grandes nomes deste País, indo muito
além da política, chegando, evidentemente, a um
status que não lhe permite _ser atingido assim

se_· V:

que
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de modo tão fácil por duas ou três notinhas de
quaisquer jornais. Era Isso que goStaria de acrescentar ao discurso de V. Ex'

O SR. LOIZ VIANA -

Agradeço muito

a V.

Ex'" Parece-me que não devia deixar de dar uma
-satisfação aos meus Collig:as, aoS -meus amigos,
aos brasileiros, enfim, para que saibam que aquilo
que está estampado nos jornais não passa de
uma deslavada mentira do Sr. Ministro das Corriunicações, Antônio Carlos Magalhã_és.

O Sr. Pompeu de Sousa - Permita-me V.
Ex' um brev~ aparte, nobre SenadOr Luiz Viana.
(Assentimento do orador.)
Devo dizer a V. Ext que estou contendo o impulso de aparteá-Jo, desde a primeira fase do seu
discurso, a fim de so~darizar-me com v. EX" Entretanto, não o- havia feito, porque era o primeiro
orador ins~rito da sessão de hoje, do Senado Federal. Pela primeira vez, inclusive, dispunha-me
a ler um discurso escrito - coisa que jamais
fiz. Por isto, estava me reservando para, no exórdio
deste discursO, trazer a minha participação num
caso escandaloso. que V. Ex' traz aqui, vOU já
dizer o porquê do- uso do adjetivõ. Entretanto,
já vou recolher _o meu c:Hscurso para uma ·opoftu.
nidade mais amena, de vez que V. Ex", muito rrierecidamente, está recebendo um festival de apoio
e de solidariedade. Ao trazer este apoio e esta
solidariedade, quero dizer a V. Bel'- até vou estender um pouco mais o meu aparte, porque seria
o ex6rdio de um discurso -, quero dizer a este
Plenário que não me surpreendem estas, vamos
dizer, maquinaÇõeS· e inanigâncias ·de S. -Ex' o
Sr. MinistrO, creío que é das ComuriiCaÇões ~da.
pór erlqtianfo, porque s~ Ex" é o poJimiriistro, o
multiministrb,- ó superministro. Càáa vez ·que b
Senhor PreSidente da República faz uma reunião
com o setor de Ministros da área polfrica, S. Ex'
participa e participa até antes do começo da reunião, e se prolonga até depois da reunião. Cada
vez- que o Senhor Presidente da República faz
uma reunião da área econômlca, está presente
também, este supenninistro, este poliministro, este multiministro~ Cada vez que Sua Excelência
faz uma reunião com uma área, vamos· dizer da
ciência e tecnologia, S. EJcl' comparece antes da
reunião, participa da reunião e s_e prolonga além
da reunião até horas não_sabidas. De fof~!!a que
S. Ex" o Sr. Miiüstro -creio_ que por enquanto,
apenas das Comunicações -na sua multiministeriança, na verdade, tem feito, como eu dizia,
manigândas e manipulações· dessa ordem que
não me surpreendem. No exórdio do meu discurso, que me felicito de não fazer, porque V. Ex"
fez um discurso magistral- quero felicitá-lo_pelo
apólogo do "pega-ladrão", queJoi machadiano.
Como admirador intelectual de V. Ex', em cujos
livros quase que aprendi a ler - evidentemente,
isto é brincadeira, porque a nossa diferença de
idade não é tão grande- desde a minha remota
juventude, acredito que esse apólogo é tão bom
quanto o da "agulha e da linha", de Machado
de Assis. Realmente, essa manobra do "pega-ladrão" é alguma coisa admirável, porque, na v:erdade, é esse o processo do poliministro, do multiministro do superminlstro Antônio Carlos Magalhães. Hoje, no meu discurso, eu gostaria de ac;entuar um documento que a FENAJ, Federã.Çào
Nacional dos Jornalistas Profissionais, enç_am!nhou-me, sobre as concessões e permissões de
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canais de televisão e de freqüências de rádio, tanto

de AM como de FM, porque é, realmente, um
escândalo o que o Sr. AntôniO Carlos Magalhães
vem fazendo. Põr esse documento, verifica-se o
festival, a orgia· e o clima de "líqWdação de fim

de estação", como as lojas e os magazines fazem.
Estão liquidando os canais de rádio e televisão,
neste País! Digo Jsto sem nenhuma acrimônia,
Sr. Senador LuiZ Viana Filho, POrque jamais pleiteei, não tenho e jamais pleteei canal de rádio
ou de televisão, e espero não_ pleitear ao longo
do resto da minha vida que ainda tenho. Então,

é um festival, é um clima de liqüidação de todas
as freqüêndas de rádio e de televisão deste País.
E é por este -dõcumento que-Vou pedir que se
incorpore ao meu aparte, isto é, para- que conste
dos Anais desta Casa, prova-::se que se a gestão
do Sr. Antônio Carlos Magalhães for prolongada

em cinco anos. ·quase que acaba toda a disponi·
bilidade neste terreno, e se se prolongar por seis
anos, então acaba e vai invadlr, talvez,- os países
vizinhos. Portanto, nobre Senador Luiz Vaana Fi·
~lho, quero dizer a V. EX' que a nossa solidariedade
é total ao pronunciamento de V. Ex". Sabemos
que V. Ex' é não apenas um patrirrlônio intelectual
deste País, mas também um património moral
deste País, tal como o Senador Jutahy Magalhães
- e neste ponto não falo como primo de S. Ext,
o Senador Jutahy Magalhães, falo como homem
público ~ que não podem ser agredidos, que
não podem ser caluniados pela fementida maqui·
nação desse Senhor Ministro das Comunicações,
multiministro, poliministro, _superministro. Era- o
que tinha a dizer.
O SR. UIIZ VIANA -

Muito grato a V. EX"

Vou ouvir agora nosso eminente üder, Senador
Fernando Henrique Cardoso. -

-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nobre Senador Luiz Viana Filho, encontro-me numa
situação sul generls de dar solidariedade a V.
EX' numa aCusãção na qual sou parte, sou acusado também pelo mesmo Ministro com sua característica de fazer acusações em cataratas. Não
se trata mais de um riacho, corno disse aqui o
Senador João Menezes; ê uma catarata de infâmias. Acho -que o Brasil inteir() conhece V. Ex';
nós aqui estamos apenas fraternalmente, mais
uma vez, extemando a nossa. solidariedade. Com
relação ao que disse o Ministro, o descrédito desse
personagem é de tal natureza que eu ri, quando
fui acusado por S. EJr,juntamente com o Senador
Mário Covas, de fazer parte dos beneficiários do
sistema. Eu ri e a imprensa até notlcfou que dei
uma resposta jocosa. No caso do Senador Mário
Covas, de quem não tenho_ procuração - ouvimos a sua explicação - _ele simplesmente fez
um cartão diante do Ministro, a pedido do Ministro,
para a concessão de um rádio nQ cidade de Santa
Bárbara d'Oeste, a "Rádio Luzes da Ribalta". É
um nome estranho, esdrúxulo, mas que depois
veio a ser apropriado, porque trouxe para o palco,
para a ribalta, alguêm que merece estar na ribalta
e, talvez, com características mais Ç~propriadas de
jocosidade do -que esse Ministro que, na verdade,
s6 produz riso, pois qualquer coisa séria que se
lhe pergunte a resposta é uma enxurrada desse
tipo. Evidentemente que o Senador Mário Covas
não tem nada a ver com a "Luzes da Ribalta",
ele simplesmente prestigiou a ddade naquele momento. Quanto a mim, quando ouvi aqui que eu
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em_ oft' - a respeito de todos nós,_ _o ·que não
também era citado como um dos que_ intermeé verdadeiro, e tem poder suficiente para que esse
diaram c.ohCessões de emissoras, fui verifiCar do
off apareça na imprensa Isso não pode continuar.
que se tratava Mandei verifi~~ i1.os meus arquiNão pode continuar, e se a intenção é a de amevos; pot'qUe'nâo-me_ ocorila -qualquer coisa. EfetiCunhá, que tirihã ~-Sido mãls de wTia vez citad_o
drontar, vale de novo a resposta bem-humorada
como sendo o intermediário de uma concessão - que dei: - Então, vamos ver quem tem medo
desse cidadão. Quem não deve não teme. Nós
em Ribeirão Preto, ef!l uf!la lo!lga exposição que
não devemos nada. Agora, o Governo deve ao
fez aos seus Pares acerca de que_ se tratava, roi
País wna explicação. Lariiento que não esteja preonde encontrei aiQurrla referêriCíaamrrn-:JnTelizsente, mais uma vez, o lider do GovernO, o porta·
mente, não estava assinada por mim, o que não
voz, o nosso companheiro Senador Rachid Saldatem importância, porque se tivesse assinado seria
nha Derzi, pois sua função -é estar aqui defenigual, já que estaria junto com o Arcebispo, com
dendo o Governo ou nos dando explicações. S.
a Câmara de Vereadores e com os vários Prefeitos
EX' vai-nos dar explicações, vai dizer aqui o que
àa região, dizendo que a região de Ribeirão Preto
merec-e Um1;1 rádiO e qUe Pleiteia um sistema tradi- aconteceu no Ministério das Comunicações, que
essas concessões foram dadas de uma maneira
cional de rãdio na-aaa:di.J'fUri.Ci:i-fUI"Iá; e -d-iz o
que nos pareceu estranha, apesar de pod~r até
Ministro qUe-e áreã dã Jnii'lha influêndil. Eu, cOmo
senado7, -Como -todós- íi.ós;o-eSperO fer inftuência
ser correta. Mas S. ~ tem que dizer qual foi
o critério de um s6 grupo, na Bahia, ter recebido
além de Ribeirão Preto. Neste sentido, tudo o que
tantas benesses.
beneficiar S~o PalJlo é bom, porqUe gostaria de
ter influência_ em todo o Estado e não só em
O SR. LWZ VIANA - Esta é uma página,
Ribeirão Preto. De cwalqu§_ritanelr,a, d~ se t_r_a- de um s6 dia, com uma pequena amostra do ta, só que S. EX' Pinçou;-entre-as Vãrias recomeilproblema das retransmissões em favor da 1V~Ba
dações, essa que, embora sem assinatura, -não
hla, do Ministro Antônio Carlos Magalhães. Há
--~~lfio--pOr CiUe-aTzer (Jue SoU contra:Já-qUe·e para
várias.
-Ribeirão Preto, para pessoas do ramo, com as
qUais não tenho a rila.is- reincitã -Viri.cU!aÇáo pesO Sr. Fernando Henrique Cardoso - Veja
soal, acionária, polítíca óu qUalquer que sE!ja. S. V EX' que é uma questão concreta; não acusamos
Ex' pinçou o meu nome entre_ 50 nOITi"es, o que ln genere. Pedimos explicações sobre_ um fato
-mostra o descritério desse Ministro. Estou solidá- e o Ministro, ao invés de explicar esse fato, despeja
rio com V. Ex" O !?residente da República não essa onda para confundir. A tática é conhecida
jxxle dizer qUe_ nãO sabe, não tem o direito de e não vai intimidar a ninguém. Peço ffié3iS uma
_c:üzgr que não sabe, nem neste caso nem em vez ao Senhor Presidente da República que, em
nome do entendimento que prega - e eu_ tamnenhum outro caso. Nós estamos assistindo a
um tiroteio cerrado contra pessoas dignas e con- bém - coiba seus Ministros de assacarem sem
.tra os representantes do povo para encobrir ban- base contra a honra de _representantes do povo
e, se base tiverem, que digam qual é a base e
_dalheira. Já disse aqui e repito: bandalheira. O
qUe nós pedilnos ao Ministro foi outra coisa. O .que se puna quem quer que seja.
telex que enviamos a S. Ex' pedia outra coisa,
O SR. LWZ VIANA -Agradeço a V. EX" por
_ p_u seja, qu~ ~licasse os critérios de distribuição, uma solidariedade que, para mim, é extremamenporque na Bahia - e V. Ex' sabe melhor do que te importante, porque não sou eu que conhece
_ ninguém- houve uma enxurrada de concessões V. Ex',_ mas o Brasil. V. EX jamais prOnunciaria
, çi~ retransmis:S:à9 para o grupo dele, Antônio Car-_ palavras como as que acaba de proferir se não
los Magalh~~... É outra ~~gão, ~r~_Presiçlen1:e. soubesse realmente que estou sendo_ vftima de
N~o se trata de apqio polfti_co; mas_ de beneficiauma torpeza, de uma calúnia e de uma injúria
mento direto. Ou há ou- n_ã-o _há e tem-se que
do Ministro das COmunicã:ções.
~e_r. Aqui há muitas pessoas que são concessioO Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EX'
. Qárias de rádio e de televisão. Eu nãp sou concesum aParte?-~iqnário__de coisa alg_llma, de m~.da_nil vida. Não
tenho absolutamente nada e tenho a sorte de
O SR. LWZ VIANA - Ouço_ a palavra do
poder abrir o meu imposto -de- renda e o que Senador Jutahy Magalhães.
quiserem, porque não me afeta nem longinquaO Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador,
mente~ O Min_is.tro _também pode, perfeitamente,
nós, na Bahia, temos PhD em Ministro, Antônio
ter estações de rádio e televisão. O que S. Ex"
Carlos Magalhães. Sabemos dos métodos de S .
.nP.o pode é, em sendo_ Ministro, beneficiar-se sem
EX' e que muitas vezes se__tomam vit;oriosos. Veja
explicar o critério. Pode até ser justo, mas eu não
V. EX' que, desde ontem, o que se fala neste Cono faria se fo_sse Ministro. Isso ele_tinha qu~ explicar,
gresso? Que estamos aqui a nos defender, O Mie não fazer t:Ssa c_asçata de ~C!.I!@ÇÕ_es vagas, que
nistro manda para cá uma resposta Gempletacorresponde a uma cortina de fumaça que, infelizmente diferente daquilo que foi solicitado. No
mente, respinga sobre toda a nova República. O
meio de uma entr.evista para os jornais, diz S.
Presidente José Samey não tem como se escusar
de dizer que está no meio desta tormenta. E a _f:X._qué-fez, ná.Bahia, 78 concessõ,es de. rtdlo,
e ninguém fala sobre isso. Toma-se _nonnal essa
~çmenta é simples de resoty~r:_ que se deixem
quantidade de concessões. E a quem foram feitas
de lado os homens de má fé e se usem os amigos
essas concessões? _Estamos procurando saber
de boa fé. É só isso. Mas o Prf.isidente insiSte
en_, fingir que não -sabe de--nadãeõ-Minfstrq Antô- quais são Os- Sócios dessas eriiÇiresas que receberam as concessões neste_ último perfodo desta
nio CMlos Magalhães insiste em fcger essa enxurrada diariamente. É um festival- e;_ aqui se falou
época -<la Constituinte. S. Ei' deu .es~ informação? Não! Apenas deu a informação, nos jornais
tanto em "bes_teirol" ~o!>re a_ Cor;tstituinte. Agora,
-segundo li ontem- de que V. Ex", ~u e_o
sim, é _um "besteiro[' permanente. S. EJr chama
senador Ruy Bacelar _teríamos (_eito o . pedido. A,
jornalistas em seu gabinete, insinua - e insiilUa
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ele? Nãol Nenhum. Mas S. EX' nega as informa-

ções que lhe foram solicitadas e começa a querer
acusar. É o seu estilo e nós o conhecemos demais. Eu poderia repetir o que alguns já disseram
aqui, o que o Senador Carlos Chiarellí e eu já
dissemos na CPI - e eu reafirmo - que o Sr.

Antônio Carlos MagaJhães está autoriiado_:a receber, de presente, qualquer participação acionária

tração, uma palavra a respeito do Minisiériõ das Comunicaç_ões, porque não queria que se diss_esse que havia qualquer interesse ou qualquer diver·
gência de _ordem pesso_al neste caso. Mas agora,
Sr. Senador, aCabei com este c_ompromisso_comi~
go mesmo. A conversa agora é que vai começar.

O SR. LWZ VL'Ír!A -

Agradeço a V. El<' o

aparte com que me distingue. Ele pode ser o
que eu tenha em qua1quer concessão de rádio
fecho do meu discurso, porqUe, realmente, traduz
ou televisão. É presente. E S. Ex" está no Ministério
tudo o que pertso e qUe desejo seja feito: a Comisque tem os órgãos competentes para verificar
são da COrrupÇão, instalada no Senado da Repúse sou sócio de a1guma empresa que tenha conhlfca, apufar tudo que está sendo feito, e malfeito,
cessão de rádio ou televisão. Isso está em suas
no Ministério das Comunicações. (Muito bem! Palmãos. Então, S. Ex' pode vir aqui, cOin a respOnsa-mas.)
bilidade de MinistrO, dedarar se sou ou não sócio
O SR. PRESIDErfrE (Dirceu Carneiro) de alguma empresa que seja concessionária de
Concedo a palavra aá nobre Senador Nelson Carrádio ou televisão. Gostaria muito de ser sócio
neiro, que falará pela ~iderança do PMDB.
de uma empresa de televisão, de rádio não, mas
de televisão eu gostaria. Fui convidado muitas
O SR. NELSOI'I CARI'IEJRO (PMDB - RJ.
vezes para participar, normalmente, de uma conM
Coriio Uder, pronuncia o seguihte discurso.) corrência em sociedade com companheiros da
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Bahia, que, na época, não eram nem do mesmo
Leio nos jornais, ouço nã,s Casas Legislativas,
Partido e que hoje, embora do mesmo Partido,
repetido e comentado no rádio e na televisão,
não temos as mesmas idéiits. Qual fol á minha
que há um confrontO, cada vez mais evidente,
resposta na época, como repeti algumas vezes?
para alguns mais temerário, entre os Poderes ExeGostaria de entrar, mas, infelizmente, não tenho
cutivo e Legislativo. Embora ~ugerisse a busca
condições financeiras para instalar uma televisão, - da esperança, cada dia mais fugidia, o ilustre Senão tenho condições para isso. Não consegui faM
nador Feinando Henrique Cardoso relacionou.
zer o milagre da m!J]tiplicação do dinheiro que
nesta Casa, as dificuldades para escaparmos da
o Sr. Antônio Carlos Magalhães conseguiu na Ba· qesilusão. Não foram mais,a~adoras as palahia. S. EJc!' conseguiu, é um milagreiro, eu não --vras do nobre Líder Jarbas Passarinho: - ''Já
sou. S. Extpode, depois de ter sido Prefeito, Gover- não ê pOssivel esconder a seriedade da crise",
nador, com sa1árlos que sabemos que não são
disse e _provou! Ocorreu_ que o SubsecretáriO do
muito altos, nem de Prefeito, nem de Governador,
Gabinete Civil da Presidênda da República pediu
ter-se transformado em dono de jornal, de televipor certidão cópia de uma ata, publicada no órgão
s!o. de qualquer coisa. S. Br procura, sempre,
oficial, e mil conjecturas ressurgem nos meios
colocar nos outros aquilo que faz. Talvez imagine
politic()s. Enquanto isso-,· greves perdem imporque eu tenha qualquer interesse em alguma rádio
-tãncia~ 9 lodo da Corrupção se espalha, o custo
ou televisão, embora não tenha meu nome em
de vida aumenta aos pulos. o emprego cai escanada. Quere saber, aqui, quais _são os propriedas abaixo, e o Ministro Ma~son da Nóbrega, preotários das 78 concessões de_rádios que o Sr.Antôcupado com o feijão e o arroz da política finannio Carlos_ Maga1hães fez na Bahia, porque vamos
ceira, surpreende os colegas convocados pelo tiprovar que aí estão vários ex-Secretários _de S.
tular da Justiça, afirmando, tragicamente: "QueEx', estão os l1deres politicas dos municípios liQabraram o Pafs. Não temos dinheiro. A situação
dos a S. Ex' Entáo, vamos provar que S. EJr está
é calamitosa'' .A Assembléia Constituinte é criticapraticando ates do s_eu interesse dentro do Minisda por estar votando em ritmo acelerado, depois
tério das comunicações._ Como V. Ext apontou,
de ter sido crucificada por andar em passo tardo.
as retransmissões da 1V-Bahla, televisão ligada
Decisão do Supremo Tribuna], ao apreciar denún·
, a S. Ex', como é que estão sendo beneficiãdãs
cia contra wn parlamentar, acaba reacendendo
pelo Dentei? Isto é que S. EJc!' tem que dizer ao
velho debate sobre se a atua1 Constituinte é órgão
Brasil, é isto que S. Ex' tem que vir comprovar
instituído ou um poder orlginâriO:Toma-se a nuaqui e dizer _o que está fazendo. Não sei bem,
Yem -por Juno. A Corte proclamou o que todos
mas tenho a informação, que hoje me foi dada,
sabem. Enquanto não promulgada a novã CoitStide que qualquer venda s6 pode ser efetivada atratuição, vigora a Cârta ·de 1969, "SEim competêhcia
vés da aprovação de um órgão do Ministério. Se
para votar alterações parciais imediatas" no estaisso não ocorrer, l)e não houver essa autorização,
tuto outorgado pelos Chefes Militares. Promul·
não estará concretizada a venda, não estará oficiaM
gada a Coi1stituição, s6 ela imperará, soberarlalizada a venda. Agora, o que S. Ex' precisa dizer
mente. _"A Constituição - ensina Carlos Maxiinié se eu sou sócio ou não, se S. Ex• tem- um
liano .....:.. é a !~i suprema do país, contra a- sua
gnidade, o que eu duvido, pois para mim não
letra e seu espírito não prevalecem as resoluções
tem. Repito aqui o que disse ontem: na Bahia,
dos poderes ·federais, constituições, decretos ou
discutiamos muito com S. Ex' e procurei, durante - sentenças estaduais, nem tratados, ou quaisquer
muito tempo, manter uma linguagem muito ele- ,-ates diplomáticos." A lição é tão velha quanto
vada com S. Ex~. embora dele divergindo -frontala Sé de Braga, ou, melhor, tão velha, no míniino,
mente. Mas disse,_certa feita, e repito, que ê muito
quanto a Mensagem n<? 48, de 28 de jUnho de
difícil mantermos urna linguagem elevada, em
1985,_ do Sr. Presidente da Repúbl.lca. E só reler
nível elevado, se estamos discutindo com um cio que o Chefe dp J;stado considera_ um ato de
dadão que continua sendo o moleque do Campo
coragem:
da Pólvora. Isto é difícil, tentei muito. nunca trouxe
_- "P~ cor~gem, porql,le pressupõe, por
aqui no Senado, durante os nove anos que aqui
parte de cada indivíduo que constitui a comuM
estou e durante todo__o perfodo de sua adminis·
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nhão nacional, a disPosiçãO de submete~ a-oescrutínio das Nações direitos e__ situações,
quantas vezes duramente conquistados, para
vê-los disciplinados por novas regras, de conw
teúdo e alcance não conhecidos, que se espera mais justas, equânimes e conforme o
ciclo histórico_que reponta no presente e projeta em um futuro de extensão- desconhecida."
Foi ·assim o próprio Presidente da República
quem teve a iniciativa, e s6Touvores por isso merece, de__ subme_t_er ao "escrutínio da Nação", ou
seja do voto dos Constituintes, "direitos e situações, quantas vezes_duramente conquistados, pa·
ra vê-los disdplínados por novas regras, de con·
teúdo e alcance não conhecidos". Inclusive, necessariamente, a duração do mandato presidencial.
Enquanto a Assembléia Constituinte não dá por
finda a sua tarefa, bem o afirmOu o Chefe da
Nação,

"... e sob pena de instalar-se o~caos.norma--- tWo, que a ninguém aproveitaria, é necessário
respeitar a lei que temos e modificá~la segundo os processos-por ela admitidos, para que
a vontade de alguns não seja erigida em mandamento supremo de todos."
Foi essa mesma preocupação que ditou a decisão judicial, que tanta celeuma suscitou na semana passada. Nenhum juiz afirmou que, promulgada a Constituição, deve prevalecer ó disposto
no estatuto de 1969. O qUe ·ali eStá:- ãfirmado é
o contrário. Enquanto não for- provulgada a lei
maior em elaboração, a dispgsição a aplicar é
- -- ~-a de 1969.
A Mensagem presidencial continua:
"Da irlelutávei necesSidade de manter e
operar as instituiÇões goveméitivas vigentes,
harmonizando-as à imperiosa aspiração de
instawar outras mais livres e justas, resulta
o texto que ora submeto à deliberação dos
Senhores Membros do Poder Legislativo da
União. Por isso, nele se pr_evê a investidura
do poder constituinte pleno nos Deputados
e Senadores escolhidos pelo sufrágio do povo brasijeiro."
Em conferência pronunciada em julho de 1985,
na Escola Superior de Guerra; acerttuei que "pela
primeira vei na história constitucional brasileira
a Erii~nda José Samey não limita os poderes
dos Constituintes, naelaboração propriamente dita, da nova Lei Maior. Nem sempre foi assim".
O decreto de Pedro I, referendado por José
Bonifácio, em 3 de janeiro de 1822, --proibiã que
fosse eleito quem não tivesse "decidido zelo pela
causa do Brasil". E a limitação dos poderes, como
lembraJoão Barbalho, "ficou expressa na fórmula
de jwamento dos deputados; eles se obrigaram
a fazer a Constituição política do Império do Brasil
e as reformas indispensáveis, mantidas, porém,
a independência, a monarquia, a dinastia de Pedro
I e a religião católica".
_
_
Pelo Decreto n9 51 O, de 23 de junho d€: 1890,
o Governo Provisório estabeleceu que o Congresso Constituinte "elegeria o Presidente e o Vice-Presidente da República, por maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio e por maioria relativa
no segundo e_ a seguir daria por c_oncluída sua
missão constituinte, e, separando-se em Câmara
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e Senado, encetaria o exerdcio de suas funções

normaiS".
Em 1933, o Decreto

0° 22.621, de~s de abril,
dispôs que a Assembléia Constituhi.te tei"ia p~e..
res "para estudar e votar a ConstituiçãO da Repú-

blica dos EStados Unidos do Brasil, devendo tratar

exclusivamente dos assuntos que digam respeito
à respectiva elaboração, à aprovação- dos atos
do Governo Provisórios e à eleiç-ão do Presidente

da República- feito o que se dissolverá".

da catástrofe, todos os brasUeiros estarão empenhados_,. 51 Nação inteira, na escolha dos futuros
prefeitos-e vereadores. Por interessar mais vivamente a todos os munícipes, tal pleito acarretará,
sozinho, as 'COnseqüências imaginadas pelos propagandistas do dilúvio nacional. Se o Pais não
suporta dois momentos eleitorais, um em 19~
-- e_outro_em' 1990, corriO esperar que esteja prepa_rado para a sucessão de três sucessivos, em 1988,

I9S9 ~ J9f!O?

~

~

A Lei Cóitstitucional de 1945, pouCos diaS antes
Todos.. c0mpreendel1}0S que o Presidente da
da eleição do Presidente da República e_dos Cons- _ Repúblic'á argua. expliqUe, sustente, justifique um
tituinteS, estatuíu em seu art. 19:

- --

"Em sua função constituinte, terá o Congresso Nadona1, eleito a 2 de dezembro, po-

deres ilimitados para elaborar e promulgar
a Constituição do País, ressalvada a eleição
do Presidente da República."

E. em seu art. 39,

assentaVa~qUe "o

mãildat0

do Predidente e a duração da legislatura seriam
fixados pela própria Assembléia".
- O Ato Institucional n~ 4, de 7 de dezembro de
1966,- fiXava poucO iTiais de-úm mês (de J2 de
dezembro de 1966 a24 de janeiro de 1967) para
aprovação do projeto de Constituição que, ''além
de uniforme e harmônica, represente a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução".
A não ser disposições de ordem regimental,
já revogadas, a Mensagem Presidencial, vale repetir em favor de seu signatário, nenhum limite traçou à Assembléia Constituinte, tomando-se, conseqüentemente, o atual Presidente da República
o primeiro, entre os brasileiros, a manisfestar urbl
et orbl,convém repisar, sua "disposição de _submeter ao escrutínio da Nação direitos e situações,
quantas vezes duramente conquistados, para vêlos disciplinados por novas regras, de conteúdo
e a1cance não conhecidos".
O art 1o da Proposta de Emenda é de clareza
solar:
"Os Meinbros da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, sem prejuízo de suas
atribuições constitucionais, reunir-se-ão, unicameralmente, em Ass_embléia Constituinte,
livre e soberana."
E para que do Ato participasse toda a Nação,
a proposta presidencial, aprovada pelo Congresso, convocou o Ministro-Presidente_ do Supremo
Tribunal Federal para instalar a Assembléia Constituinte e dirigir a eleição do seu Presidente. _
Não encontro, assim, razão para tanta atoarda,
confrontos ou crises institucionais. Se ã Assembléia Constituinte não está lmpeéiida de subStituir
a RepúbUca pela Monarquia e criar, em vez da
Federação, um Estado unitário, não há como espalhar nuvens aziagas nos céus da Pátria quando
se discutir sistema de governo ou mandato presidencial.
Curioso é_ que sejam os arautos de todas as
tormentas, se ocorrerem eleições presidenciais
ainda este ano, restabelecendo a tradição republicana de que nos afastamos imprudente_!Tle!'l~e em
1934, sim, sejam eles, os pregoeiros do Caos,
os mesmos que defendem, como primeiro ou
último argumento, pouco importa, d ftm de todos
os mandatos, esquecidos de que os mandatos
parlamentares e os dos govemadore~ _f~xam conquistados nas umas de 1986. Ocorre, ainda, que
em novembro, queiram ou· não esses pi"ofetas
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O Sr. Divaldo Suruagy- Gostaria, pnmeiro,
que me perdoasse_ a ousadia de apartear V. Ex~,
que é, sem favor nenhum, símbolo da sabedoria
desta Casa.
·
O SR. NELSON CARNEIRO gado. É excesso de V. EX'

Muito obri-

O Sr. DiValdo S:uruagy- E: apenas-~m reconhecimento. V. fX1 te_m sido não apenas expec-tador, mas um dos grandes atares da História
da República brasileira, ao longo da sua vida pú·
blica.

mandato .de cinco anos, já que fechou os ouvidos
O SR. NELSON CARNEIRO -Muito obri·
aos falsos amigos que o aconselham a brigar
gado!
por seis. Para isso, não prescisava de certidão
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Gostãria de levar
da ata de posse, já que a publicação no órgão
à compreensão do Presidente da República as
bfidal, ainda que desejasse bater às portas dos
manifestações de V. Ext, porque, ao longo de toda
triburiaiS-Ihe bastaria. É que só há tribunal perante
esta História do Brasil, estamos vivendo a elaboo_qual o Olefe de Estado pQÇI_ef()J111ular sua posração da 7~ COnstituição brasileira. Em apenas
tulação. É a Assembléia C9fl.Stituinte, ou, em sua
164 anos, lamentavelmente, o Brasil elaborou sete
palavra, "o escrutínio da Nação". Por mais que
Constituições. Se induirmos os Atas lnstiiuciÕoutra coisa lhe surgiram os maus conselheiros,
nais, que têin poderes supracorrstitucionais, tereque lutam mais por si próprios do que pelo Presimos 11, 12~ 13 documentos maiores da sacie·
dente, sabe o Primeiro-Mandatário de que nada
vale tentar atropelar os acontecimentos, tentar redade brasileira. V. Ex" nos traz à meditação o
exemplo do regime parlamentar. Poderíamos
verter tendências que crescem sem cessar, --tanto -lhe ensinaram os anos todos d_e atividade
buscar a experiênda do Império, que foi o regime_
político de fOrma de governo de maior duração
-PolítiCa, ora na Oposição, ora no aovemõ.
Também de nada valerá tentar-se uma solução
na História do Brasil lndependente. Ê por uma
das ironias, a Constituição mais douradora da His_híbrida, çabcx;fa,_nem parlamentarismo, nem pretória brasileira não foi promulgada: fruto de um
--~dendalismo, em que o Presidente da República
ato d_o excesso de poderes de um só homem,
é ao mesmo tempo Chefe de Estado e Chefe
foi outorgadã pelo Imperador D, Pedro I, após
da Nação, e preside um ConseJI}o de Ministros,
também intocáveis, porque sujeitos à censura im·
ter dissolvido a Constituinte de 1822.. Foi a que
provável de dois terços expressos dos votos da
ffiais durou na História do Brasil. A Republicana,
Câmara dos Deputados, tal como acontece hoje
esta foi uma cópia. Rui Barbosa, que tinha grande
com o voto. Em 1961, o-Ato Adicional surgiu
inteligência e vasta cultura - é uma ousadia falar
em Rui Barbosa diante do Senador Luiz Viana,
em hora de _convulsão nadona1, às vesperas de
seu melhor biógrafo - foi buscar o modelo dã
concretização de um conflito militar. Preservou.
entretanto, a fidelidade ao sistema parlamentar
Revolução Norte-americana e trouxe o modelo
em tudo que-foi pos~vel, e nem por isso deixou
de uma sociedade anglo--saxõnica para uma sociedade latina. Distorções ocorreram· e tivemos,
- de ser crismado de casuísta. Era solução de eme r·
gênda que _desgraçadamente não se corrigiu, ·Coerttão, em 1930, a débâde das instituições brasimo pugnava projeto elaborado por Nestor Duarte,
leiras e tivemos a Constituição de 1934. Desta,
Oliveira Brito e eu, porque Obeneficiário maior,
imediatamente após promulgada, o Presidente
Getúlio Vargas já se considerava seu revisionista.
também mal aconselhado, logo no dia 4a posse
anunciou o propósito de retomar ao presidenFõf a que menos durou --apenas três anos. Em
1937, tivemos a "Polaca", sobre a qual não gostacia1ismo _imperial. Durarlte:os dois- anqs_da Emenda ConstitucioÕal~ não bouve conOito maior com - ria de me_ deter, porque é a mais retrógrada da
as Forças -Arm(!das. Bastou um ano, depois do
História brasileira. Houve a de 1946, que foi a
desastrado plebiscito, para que a ordem demo- - mais liberal. Eu estou sempre estabelecendo cocrática se tomass_e coisa do passado. Não foi demo parâmetro, como modelo para os meus votos
posto o_ sistema parlamentar, com suas inevitáveis
na Assembléia Nacional Constituinte, a COnstituição de 1946, ·porque, na minha opinião, foi
defic_i~hcia_s_. FOf o presidenCialismo, com suas
apregoadas e falsas virtudes.
a mais avançad~. a_ mais liberal das Constituições
brasileiras. Finalmente, tivemos a de 1967. A
Quando se elabOra uma nova Constituição, não
Constituinte, Como não poderia deixardeS~. está
há outro caminho se não escolher um dos dois
sendo alvo de todo tipo de pressão da sociedade,
sistemas tradicionais de governo. A cada dia que
através desta palavrâ modema lobby. É lobby
passa, aumenta a confiança de que a Assembléia
de sindicatos, é lobby de empresários. é Iobby
Constituinte instaurará o parlamentarismo, seja
de associações, é Jobby de todo tipo e de toda
o texto da Comissão de Sistematização, seja a
natureza. O Presidente tem externa do as sua preoEmenda Egídio Ferreira ~a. Somente o parla·
cupações. Essas preocupações deveriam ser exmentarlsmo amortecerá as crises entre os dois
temadas através dos Líderes dos Partidos que o
-Poderes, e a isso mesmo se vão rendendo os
apóiam; mas, lamentavelmente, estamos assispresidendalistas mats sensatos e menos intoletindo, não só na ConstitUínte coino aqui nesta
rantes.
casa, a uma desagregação da estrutura partidária
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. Ex' wn
dos dois maiores partidos que colocam o Presiaparte?
dente no poder. Tanto isso é verdadeiro que os
- ó SR. NELSON CARI'IEIRO- Com muita Líderes, tanto na Câmara Como no Senado, são
do PMDB, e o Partido que faz mais oposição ao
honra.
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Presidente hoje, é o PMDB. e nós que integramos

de sistema de governo não seria uma atribuição
da Assembléia Nadonal Constituinte, como se
com sua competência regulada por atribuições
definidas na Constituição- atual. Não há nenhum
casamento. Tenho certeza, também, que o Presidente da República concorda com esta nossa te~
se. Não é que ele concorde, ele já a expôs reiteradamente e tem dito isso. Ainda ontem, na mensa~
gem que enviou ao Congresso Nacional, de novo _
volta a mostrar, com o tirocínio que _tem como
um experiente líder político;-o respeito que ele
tem pelas instituições parlamentares. Não obstante, quando um funcionário diretamente subordiforça para chegar junto ao Presidente da Repúnado ao Presidente desenvolve uma tese tão establica, junto às lideranças da Constituinte e f~er pafúrdia, acho que cabe ao Presidente chamar
o grande diálogo, o grande entendimento. po-rque,
esse funcionário, que é de sua confiança, e dizerdessas troc_as de ofensas entre_ o Poder Executivo lhe que silencie. Ainc41 que ele tivesse alguma
e o Poder Legislativo, não sei quem vai se_r:_vilQrio- razão jurídica, não tem, ·por prudência política,
so, mas s_ei _quais serão os derrotados: os dois o direito de extemá-la, pOrque dá a impressão
Poderes. perante a opinião pública.
ao País de que quem está falando não é apenas
ele, mas o Consultor e, portanto, em nome do
O SR. NELSON CARI'IEIRO - Agradeço
Presidente da República. Esta que_ é a questão.
a V. Ex' a contribuição e as palavras generosas É por isso,__ Srs. senadores, que nós nos vemos
com que se dirige à minha rriodeSta vida púbUca.
a todo instante, constrangidos a, Uder que sou
Qiet<) <fizer que, como V. Ex" acaba de ouvir na
do PMDB, Partido que faz parte do Governo, fazer
minha oração, não há nela nenhum ataque ao
reparos. Porque os reparos se impõem, e uma
Presidente da República. Coloco apenas ã tese,
paJavra do Presidente bastaria. Não pública, uma
baseada nas próprias palavras da mensagem prepalavra interna corpods. Que chame o Con~
sidencial, de que todos os atos devem ser submesultor e peça que se cale. Basta isso, mas não.
tidos ao escrutfnio da nossa Nação, e esse escru~
É natural que os meios de comunicação, ao pertínio é a Assembléia Nacional Constituinte. Esta
ceberem que o próprio Consultor-Geral da Repúé a tese que orienta o meu discurso. Agradeço
blica alimenta a ilusão de que seria possível dizer
a V. Ex"
que a Constituinte não tem os poderes de que
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Per~ dispõe, que atlibuan;risso imediatamente ao Pre~
sidente e que se veja por todos os lados consplmlte-me V. Ex' um aparte? - _ra_ção,_Mesmo nesse episódio do Pedido de um_a
O SR. NELSON CARNEIRO - CoilCédó
certidão da ata da posse do Presidente e do Viceo aparte ao nobre Senador Fernando Henrique
Presidente, as explicações já foram dadas: .diz-se
Cardoso.
que se trata de alguma coisa para fazer o perftl
O Sr. Fernando Hemique Cardoso- Senado Presidente. Ela é desnecessária nos dois casos.
P~ra fazer perfil não predsa de certidão, nem para
dor Nelson Carneiro, eu já havia lido O discurso
de V. Ex", que teve a gentileza de ter-me enviado
entrar com ação no Supremo Tribunal Federal,
porque o que foi feito aqui foi publicado no Diárlo
o texto ontem à noite, quando me pediu para
fa1ar pela liderança. Não posso menos do que
Oflclal. [sso faz parte do que antigamente alguns
chamavam de guerra pisicológica adversa. É: uma
concordar plenamente com que disse o Senador
Dtvaldo Suruagy a seu respeito. V. Ex' _é credor
guerra psicológica adversa contra nós, para mosde todo o Brasil. O discurso que faz agora: vem
trar aos Constituintes- "cuidado! Por que senão
em momento oportuno, e o faz de modo muito
vifá at uina reação maior": O Presidente ilãÕ 'eStá
apropriado. Ainda ontem, na Asstmtbléia Nacional
nessa posição. Mas ele _!em não aPenas de estar
intimamente nessa posição, mas publicamente
Constituinte, o Constituinte Nelson Jobim fez um
discurso, no que defende os mesmos pontos de
coibir abusos que estão sendo praticados. Acho
que a leitura do discurso do_Senador Nelson Carvista de V. &; que; aliás, perdoe-me V. Ext são
neiro é uma leitura que se r:ecomenda ao País.
do País quase inteiro, menos de alguns desassiA serenidade _com que S. Ext colocou a questão,
sados. Eu só lamento uma coisa: C{ue entre um
colocou-a, fanlbém, em termos definitivos.- Isto
dos desassisados esteja o Cohsultor-Gera1 da República. É inacreditável! O Consultor-Geral dei: Reé utml não-questão. Nada há o que- Cfiscutir .a
pública, aliás, contraditoriamente- e vai~me per~
esse respeito. Se não há o que discutir, vamoS
doar o Senador Divaldo Suruagy, não há ânimo
todos ajudar a não entrar num __debate que apenas
algum de fazer crítica, porque é a realidade - , - - vai alimentar aqueles que gostam de conspira~
o Consultor-Geral da República, em outro pronunções. Não estamos conspirando. Estamos_ trabalhando na Assembléia Nacional Constituinte para
ciamento, disse o que V. EX' acaba de dizer, ou
fazermoS uni ilovo ordenam-ef.tto político. Uns sá9
seJa. que a ConstJ.luinte tudo pode. Talvez não
parlamentaristas, outros são presidencialistas, uns
deva fazer tudo que ela pode, mas pode. Comoquerem mandato de quatro anos, outros querem
a discussão é em tese, quando alguém levanta
de cinco anos, outros de seis anos. Tudo isso
a tese que ela não pode porque tem que se subé legítimo é perfeitamente legítimo. Agora, a decimeter ao -ordenamento preexistente, é um disparate. Não sou jurista, mas, aí, basta a lógica, o
são que for tomada, ~ja qual for, hâ de ser acatabom senso. Não fosse isso, bastariam a política
da. ImagiJ"!~mos _que se tomem ·decisões de que
o s1srema _vai ser présidertdalista e que o Presie a vontade do País. O Senador Nelson Carneiro
dente da República terá um mandato de seis anos.
também disse isso. O ConSUltor-Geral da RepúA meu ver, são dedsões que não correspondem
blica é que tem insistido na tese de que a mudança

outras agrimiações ficamo_s

!j~m

entender bem

as coisas dentro do processo político. Mas. é uma
realidade. Assim, na minha opinião. o Presidente
deve expressar seus pontos de vista, suas colocações, seus argumentos através dos se_u_s Uderes.
A razão do meu aparte é mais para fazer um
apelo à autoridade moral_ e política de V. Ex',
que está hoje acima do bem e do mal, e sem
nenhuma preocupação de lhe ser agradável, porque V. EX- atingiu aquele estágio político em que
fica acima do bem e do mal, S. Ex' é um Pos
gurus_ da política brasileira, deve valer-se dessa

Quinta-feira 3

363

ao que o Brãsil deseja, mas se os C:onstituintes
assim ·decidirem, vou cumprir. Ou, então, estaríamos, realmente, numa posição absolutamente falsa Da mesma maneira, se deciclirmos que o sistema vai ser parlamentarista, e até se .decidi.rmos
que será Uf!l parlamentarismo implantado Já coisa que nunca postulei- também vai ser cumprido. NãO há como não cumprir. A menos que
se entre, aí, sim, _nu_~ ordem diferente, dita revolucionária ou contra-revoludo_oária, ou o nome
que se queira dar: Mas, dentro de um quadro
de transição política para a democracia, temos
que respeitar as decisões da Constituinte. V. EX' _
fez muito em ter trazido ao Senado da República
essas considerações, e oxalá a ímprensa dê a
divulgação que o seu discurso merece, ~ _

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado -a V. ~ ftç__o ..muitO gratO a V. EX' não só
pela gentileza de ter-me concedido a honra de
falar pela Uderança, mas tamb_ém pelas palavras
que acaba de pronunciar. Com efeito_. nem sempre os velhõs amigos são os bons cooselheiros.
A prova V. Ex~ acaba de dar ri.õ aparte com que
me honrou.
O Presidente da República na mensagem, e
quero repetir, declarou, textua1mente, que a Assembléia iria praticar um ato de coragem e de
fé: Ao referir ao ato de coragem, dizia, textualmente:" ~
-- -- - "De coragem, porque pressupõe; por parte
de cada ind_ividuo que constitui a comu:flhãO
nacional " - evidentemente o Pre$ic;lente,
também - "a disposição de submeter ao
escrutínio da Nação"- que era a Assembléia
Nacional Constituinte - "direitos e sitl,l.a~
ções, quantas vezes duramente_ con,quistados, para vê-los disciplinados por novas re·
gras, de conteúdo e alcance não conheddos,
que se espera mais justas, equânimes e conforme o ciclo histórico que reponta no presente e se projeta em um futuro de extensão
desconhecida."
Essas foram as palavras do Presidente José
Samey ao encaminhar a mensagem para o funcionamento da Assembléia Nacional Çonstituinte.
Estas são as palavras que devem ser repetidas
a S. Ex", porque o escrutínio desta Nação é a
Assembléia Nacional Constituinte, _g _a ~la, s6 a
ela, deve-se render, sem necessidade de atender
aqueles maus conselheiros, embora velhos amigos-, que a açulam ou estimWam a caminhar por
oUtros roteiros.

O Sr. Luiz ~-Permite-me Um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presi·
dente, concedo, com muita honra, o aparte ao
nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz VIana- Apenas para ratificar afirmação, que tão bnlhantemente :vem V_. _EX: fa;endo sobre os poderes da Constituinte, eu.. lembraria
que, em relação à Constituinte de.1946. inicial~
mente, o Presidente Getúlio VaigaS, qUando convocou _o Congresso, disse que poderia emendar
a Con~tituição de 1934. Posteriormente, quando
deposto o Presidente Getúlio Vargas, o Presidente
José Unhares fez. então baixar uma lei constitucional dando poderes constituintes ao -CongreSso
que iria ser eleito no dia 2 de dezembro, como
foi. Só aJ, é que esse Congresso passou a ter
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poderes constituintes. E mais, e rOais. Di_as <;!._epois,

próprio Presidente Josê Unhares -baiXou -uma
Lei Constitucional, que eu não estou bem lembrado se é a de n9 12 ou 15, mas não importa,
na qual era declarado que a Constituinte não podia tocar no mandato do Presidente da .República,
a ser reeleito também no dia 02,- e rio doS Parla-

0

mentares, eleitos concomitantemente:"Oe_ fonna
que foi necessário deixar _expresso que a Constituinte não poderia tocar naq1.,1e_les mandatos. po~'

que se não houvesse wna
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expressa,

como não há no caso atual, a Constituinte poderia
fazer o que bem entendesse. Grato a V. Ext.
O SR. l'IELSON CARNEIRO - Muito grato
a V. EX', Senador Luiz Viana, que traz a ~Ua contri-

buição valtosa, como sempre, não_ só _de homem_
público e historiadoi, como desse patrí~T~ônio cfvico_-da Nação, que V. Ex' constitui.
Gostarta de dizer que, num trecho que não 1~
para não cansar o Senado._ e que estudo, exatamente, as restrições impostas às Constituintes anteriores, está escrito:

"A lei constitucional de 1945, poucos dias
antes da e1eição_do_ &esld_ente_ da ~epública
e dos Constituintes, estatuiu, em seu art. 19 :
Em sua função constituinte, terá o- Con-=
gress_o_ i"'acional, eleito a 2 de dez.embro, poderes ilimitados para elaborar e promulgar
a Constituição do Pais, ressalvada a eleição
do Presidente da República."
Isto porque ela já havia ocorrido no dia 2 de
dezembro.
_
Em seu art. 3"', assentava que o mandato do
Presidente e _a duraç_ão da legislatura seriam fiXados pela própria Assembléia,_ Veja que V. Ex" traz
uma contribuição.
O Sr. Luiz Viana- V. Ex" não havia lido este
trecho.
OSR. NELSON CARNEiRO- Exatamente.
Agradeço a V. Ex" Mc!s. esta parte que deixei de
ler, sobre o exame das diverssas Constituições,
figurará nos Anais do Senado.

O Sr. Pompeu de Sousa -Permite V. Ex'
um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita
honra, Senador.

OS r. Pompeu de Sousa -Meu caro Senador
Nelson Carneiro, pedi licença para este aparte,
não para ratificar o discurso de V. Ex', de vez
que de ratificações V. Ex• não carecera, pois que
as teve mais_ ilu~tres do que a minhçl, inclusive,
a de nosso Uder, e agora há pouco, de nosso
mestre, Luiz Viana. Quero ,!penas_ dizer que V.
EX está proferindo um dos discursos antológicos
desta nossa Sessão Leglslativa, considerando a
sessão extraordinária, que se findou anteontem,
e a sessão ordinária, que ontem Se ifilciou, Sohi-e
a conjuntura político-jurídica e institucional deste
País. Nesta hora de discursos antOlógicos, começa com o do nosso Uder Fernando Henrique Cardoso, se prolonga com o do nosso a.migo Sena~
dor, embora não correligionário, mas eminen~e
Senador Jarbas Passarinho e, hoje, se desenvolve
no de V. EX" Quero expressar a V. >Ex' a nossã
admiração pelo mestre que V. Ex" é, indusive de
váMas gerações, como de minha própria - sou
um pouquinho mais moço que v; E;.Xt,_ não muito
-,e que me habituei a ãdmirá-lo como jornalista,

e, agora co~ o privilégio de tê-lo como colega
neste SenadO, nesta Cqnstituin_te._Quero dizer que
o discurso de V. Ext tem não como qualifica a
argumentaÇ!o jurídiCà
contrário, que _nasce__ _
dos porões do Palácio do Planalto, o mérito do
saber de experiências feitas por V. Ex", do saber
juridico e político de V. EX'; e de__algo mais, do
respaldo que V. EX' tem como Parlamentar e ccr
mo homem público. V. EX' é, foi e será um Parlamelar ~emplar deste País. V. EX começou sua
vida parlamentar eleito pelo poVo da nossa glorio-_
sã Bahia, e durante dezenove aoos, se não m.e
engano, foi Deputado,.e hoje, já há dezoito anos,
V. Ex' é Senador desta República, o que multo
honra a Câmara dos Deputados, o Senado Fede- _
ral, o Congresso Nacional, o eleitorado brasileiro,
o eleitorado baiano, o eleitorado carioca e o eleitoradO fluminense, que passou a eleger V. Ex" Espero que· o eleja para o próximo mandato. Que V.
EX' mesmo, com este mandato, já vai _entrar para
o livro dos recordes, o Gulness Book, porque
V. Ext superará ã marca do seu conterrâneo, ManoeJ Novais. QUero diier a V. E>r', que entre os
discursos antológicos na parte juridica, e também
na boa parte literária, o discurso; que tivemos
anteontem, do nosso colega, o Deputado Nelson
Jobim, sobre o mesmo assunto, terminou_ com
urna modelar peroração, usando um apólogohoje estamOs num dia de apólogos, onde o meu
caro Ministro Luiz Viana usou o do "pega ladrão",
que achei tão bom- como o da agulha e a linha
--daquele famoso, daquele admirávet daquele
extraordinário; daquele inqualificável poema de
Fernando Pessoà: O .Monstrengo, onde figura
Llllla nau portuguesa, penetrando no mar ignoto,
que só o Monstrengo poderia habitar, porque
aquilo era território sagrado, era território que nin·
guêm poâeria penetrar, e que fez várias interpelações ao piloto. O piloto sempre respondia, temeroso do Monstrengo. Como é' que ete tinha coragem·de fazer aquilo? Então, ele sempre se referia
que o fazia em norne de E! Rei, D. João 11. Finalmente, na última estrofe, ele cria coragem e _resolve enfrentar o Monstrengo em nome de El Rei,
D. João O. Muito,_ brilhantemente Õ-n-õsso co_mpanheiro, Deputado Nelson JÕbím, terminou o seu
apólogo dizendo que nós hoje falamos em nome
de E! Rei, o povo brasileiro.

em

O SR. NELSON

CARNEIRO -

Muito o)>ri-

gado a V. EX' Lamento apenas que a generosidade
de V. Ex' tenha tido tantos excessos. Muito obri-

gadQ a v_. Ex' pelo aparte.
Concluo, Sr. Presidente, e vou fazê-lo neste mom_~nto. Certa feita Rui Barbosa interrompeu a José
Bonifácio, o moço, para declarar: "a luz é V. Ex"
Nesta hora de desencontro ou de _confronto, ou
de crise, ou de desilusão, não deixemos morrer
em nossos corações a :fiOf-da eispeninça".
-E esperamos, para repetir o esqueCido poeta
baino, qUe o espetar é tudo que existe no mundo
de .melhPr, -de mais perfeito e nobre. A esperança
é mais poderosa que a luz, porque ilumina até
a escuridão_ das mentes· e dc;)s tempos, e tem
hojê um nomê: parlamentarismo. Conservemo-la,
e a 1.18q agora, e nos anos que hão de vir, nos
agradecerá._ (Palmas.)
-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Tem a palavra o nobre Senador Jamil Haddad.

_9

Sr. Leite Chaves -Sr. Presídente, para·

uma q;.ieSfão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Cóhd:do a paJavra, pela ordem, ao nobre Senador
Leite Otaves.

O SR. LEITE: OlA VES PÍ?ON(iNCltl DIS-

CGRSO Q(f~ ENIREGUE À REVtSÃO DO
_ORADOR, sERA PGBJJCADO I?OSTER!ORMENTE.
.

o- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDÀD (PSB- RJ. Pronundiscurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
À catásiro-fe ocornaa no RJo _de Janeiro, motivadã p~l_oS recentes- temporais, me faZ vir hoje
à tribunã. para· uina explicação de ordem pessoal,
faxando um fato que à minha consciência de homem público se afigura de grande importância.
O JQmaJ doJirasll, em sua edição de 25 de
fevereiro passado, num longo editorial intitulado
"Burgo em Ruínas", depois de indagar há quanto
tempo não se falem no Rio obras de contenção
de encostas, afumOu:
cia~ ~0-_SeQUirite

"Há quanto tempo não se fazem no Rio
obras de contenção de encostas? Há quanto
tempo nãn se pensa com seriedade numa
solução para existência de mais de quatrocentas favelas que vão progressivamente minando a resistência dos morros? O último
alerta na cidade se deu no final dos anos
60, depois que o violento temporal de J966
lançou o Rio em estado de calamidade, com
ruas completamente alagadas, barrancos
caindo, dez mil telefones riludos, centenas
de mortos e dez mil desabrigados. Pressionada, a administração, através do Instituto
de Geotécnica e do Departamento de Rios
-e-canais, realizou obras de fôlego de conten--ça_o de encostas (em Laranjei_ras, Santa Teresa, Cantagalo, Inhangá e Timóteo da Costa)
e a canalização- dos tiOS Joana e Méier e
a barragem do rio Jacaré. Fqran; obras_ de
expressão, de tal monta que cinco anos depois, quando um temporal de maior intensi-dade caiu sobre a cidade, não se registraram
nem d_esçiliamentos nem inundações."

A seguir, ·o artigo aihda assevera:
"De lá para cá _nacl.a. mais se fez. Foram
vinte anos de paralisia administrativa. En- --quanto as favelas, n~~ encostas dos morros,
se multiplicavam irresponsavelmente, aquelas obras de fôlego foram se deteriorando."
A questão assim apresentada s6 pode ser por
mim considerada injusta. Exerci. com gráhde or-

gulho, o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, de
março a dezembro de 1983. Nascido e criado
nessa cidade, de_que nunc:a me apartei, busquei
estar atento ao seu dia-a-dia. Sabem todos que,
na sistemática sob a qual vivemos há muito tempo, as prefeituras municipais dispõem de parcOs
recursos. A reforma tributária s6 lhes acalenta os
sonhos;· mas a realidade -_ê outra_ b_em .çlura. ·As
das grandes cidades têm os problemas ma[ores,
muitas vezes agravados pelo funcionalismo numeroso.
Na minha administração jamais descuidei do
aspecto social. Sabia que, àquela ~oca, mais de
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e finalizado _no seguinte com dotação orçamen-

um terço da população era favela da. Esta era urria
verdade, um fato evidente_a ser enfrentado com

tária.

_ To?JiS oJ?!as abr_?ngeram diversas regiões. Não
vou ler para o Senado a relação desses serviços
um a um, pois iria alongar o meu pronunciamento, mas peço a V. ~. Sr. Presidente, permissão para i!mexá-la, a fim de que, publicada, integre
esta explicação.

realismo e decisão.

Ninguém elege oS morros para moradia por
livre e espontânea vontade; ninguém escolhe viver
em barracos situados em regiões íngremes por
decisão ditada por sua preferência. Quem vai para

lá é pobre, o verdadeiramente pobre, o que não
tem dinheiro, o __que não pode residir no asfalto.
Estou convencido de que não é razoável d~er

A Revista Municipal de Engenharlio, órgão
oficial do Município, no seu n? 38, em trabalho
da lavra do meu Prirneiro-5ecretáríó -de Obras
e Serviços Públicos, aborda longamente, do ponto
de vista técnico, o terna da instabilidade das encostas do Rio de Janeiro. Escreve ali o Engenheiro
Sarnir Haddad:

se que as favelas crescem em função da inércia
das autoridades locais. A_ rait. do mal só pode

ser localizada no modelo econômi<:o vigente, sem
dúvida, atroz para toda essa gente humilde. No·
dia em que a meta do Governo central fosse real~
mente o homem, no dia em que os recursos afiM
ciais deixassem de ser carreados para obras suntuárias, desnecessárias, demagógicas, e fossem
investidos nas pessoas, a questão social começaria a ser resolvida
Sr. Presidente, ao tempo em que fui Prefeito,
preocupeiwme constantemente com a contenção
das encostas. Quando das chuvas torrenciais de
1966, era Deputado na Assembléia Legislativa do
antigo Estado da Guanabara. Até hoje guardo na
lembrança os desastres, desabamentos, mortes,
o indescritível pânico que _a minha cldade viveu.
Assim, era lógico que, à frente _da administração,
o assunto das chuvas me colocasse de alerta.
Tenho em mãos uma relação dos serviços de
defesa e conservação de _encostas realizados na
minha gestão, o prazo em que foram feitos e
o valor das verbas alocadas em cada caso. Foram
76, Sr. Presidente, vários irik:iados e concluídos
em 1983 e o restante começado naquele ano

"Ao assumir, no fii1a1_de março, interinamente a Sec~taria Municipal de Obras, tornei
~nhecirnento nos primeiros dias de_ exerw
cício da, _fu~çª-C?:•_ -~a desi~_portância a que
fora relegado o problema das encostas, atituw
de que julgo inadmissível nesta cidade.
Porém a_ memória é curta e me parecé
que as adVertências dos -.!mos de 1966
1967, roram devidamente esquecidas e sepultadas.
Basta citar que a verba para encostas COnsignadas no orçamento do presente exercício
era de aproximadamente Cr-$
360.000.000,0,0_; totalmente insuficiente. . .
fYledid~~- ufg~ntes-· foram tornadas·- pela
_SMO, já em _abril, _c.om_a_elaboração de um
programa emergencial de obras em encostas, cujo valor ascendeu a cerca de Ci$

e

2.500.000.000,00.

NATUREZA DOS SERVIçOS

01

I a X RA

02

Santa Teresa
XXIII RA

Conservação e ·emergência-em
Encostas - des~nte de blocos e lascas, limpeza e outros.

-
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Para tanto foi necessário deslocar recursos
de outras rubricas do orçamento da SMO,
notadamente de Pavimentação e Parques e_
Jardins, de muito maior repercussão junto
à opinião pública.
Infelizmente as obras de encostas s6 repercutem quando não são feitas, e geralmente
à custa de predo~ vidas humanas.
Nos últimos seis meses foram executadas
mais obras em encostas que nos úhimos três
anos."

FIZ" questão de trazer à Casa o conhecimento
d_esses dados. .C:o_mo democrata c.QIWicto, admito
a crítica e a considero necessária, mas se o passado é rebuscado para nela assentar raciocínios,
imperioso é procurar os fatos.
Estou mostrando o que foi feito ao tempo da
minha administração no Município do Rio de Janeiro, sem placas e sem propaganda com os poucos recursos disponíveis. Deslocando verbas de
outros setores foram executadas numerosíssimas
obras de defesa nas encostas.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que julguei necessário expender, para colOcar as
coisas nos seus- devidos lugares, contraditando
a injustiça da acusão genera1izada contida no editorial a que me referi. (Muito bem!)
DOCGMENTO A Q(JE SE REFERE OSR.

JAMIL HADDAD EM SEU DISCURSO:

..

A- Obr11s iniciadas e condufdas em 1983

PRAZO PREVISTO

VALOR CONTRATUAL

AIUALIZAOO

Dias utel.s

ru.

189

OS/83

16.211-0~000,00

- Rua
n9s 825 e 917
Cortina Ancorada e drenagem.

120

OS/~3

53.900.000,00

30

06/83

IJ.soo.ooo,oo

30

06/83

ll-.900.000,00

30

05/83

ll-.600.000,00

30

06/83

ll-.600.000,00

Contenção da

Navarro_

encos~a

en-e~

03

I a VI RA

Eme:-sência - Desmonte de '"blo
cos e lascas, lisPeza de en=
costas,restau:-açao e outros.

OIJ

VII a XII

E~ergê~cia.

cos

~

Desmonte de blo-

lascas, lir-Eeza de en-

cestas. restauraçao e outros.

OS

XIII a XVIII

05

XIX a XXI\o'

Desmonte de blocos
e lascas, limpeZa de encostas,
res"tauração e outros.

Rio Comprido

Con tenião e drenagem da encosta
Rua Ba~ao de Petrópolis - Cortina anç..orada e plantit> de mudas.

~50

05/83

3li-.OOO.OOO,OO

Rio Co:nprido

Ccn"tenção- e drenagem encostá Morro do Fogueteiro -- Cortina ancora
C<!, :nu=-o de concreto arme.do e prõ
jetado.
-

120

05/83

J.~a.ooo._ooo,~o

07

os

III RA
ITI RA

--Emergência. Desmonte de blocos
e l~scas, limpeza_~e encostas,
res"tauração e ou"t~s.
E~e~gê~cia.
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PRA'ZO PREVISTO

NATUREZA DOS SERVICOS

VALOR CONTRATUAL

bl.aS U'tel.S

ATUALIZADO

B!
Rua·- sargento Jose

os

Joi - XXIV RA

Contenção da

10

Catete

Estabilização da encoStá n9s
200 e 22C da Rua Santo Amaro

so

07/83

3_.500.000,00

IV RA

11

São Corirddo
VI RA

Contençao junto aQ n9 407 da
Estrada dA Gávea.
Cortina

60

0~/83

L 900 .DOO ,00

12

Portaria

Contenção do

60

09/83

2.000.000,00

13

Santa Teresa

Contenção encoste n9 178 da Rua

90

09/83

2.400.000,00

XXIII RA

El.iseu Viseon".:i - Cortina Ancor,!

60

09/83

l..~oo.ooo,oo

r RA

da Silva - Cortina ancorada.

120

Oa/83

8,200.000,00

ancorada.

B~co da

EScadinha

do Livramento n9 36 - Muro em
contrafortes Chumbados na rocha.

<a1.

Madureira
XV RA

Contenção encosta 'n9

-ssã-,

oãsa--13

Rua Clarimundo de Melo - Desmonte

e fixação de- blocos e :taScas-. -

B-Obras iniciadas em 1983 a serem concluídas em 1984

NATUREZA DOS SERVTCOS

VALOR CONTRATUAL
ATUALIZADO

PRAZO PREVISTO
Dias úteis

B!
15

VIII RA

Contenção estrada da Vista Chinesa ra~s.

16

XXIII

17

XXIV RA

Contenção

e

CortL~as

~50

07/83

11.9oo.ooo,oo

~80

07/83

2o.ooo.ooo,o.o

190

07/83

32.200.000,00

anco
-

paVi:nentac;ão Rua

EngQ Miguel Austrezés~lo
Co!""ti_na; ancoradas e pavimen
tação com paralelepfpedoS. -

Com:encio encosta Estrada da
Barra da Tijuca(Potinho Masaa
e Rua Prof ~ulcid.io Pereira.

r\l)

Recont~~çio

muro em contrafortes

chumbados, fixação de lascas e ou
tros.
-

18

Engenho Novo
XIII RA

Com:enção de conjunto- de blocos
Morro de São João - Co-rtinas anco
radas, drenagem e desmonte de blÕ

12Q.

0'7_(83

19

Estácio
III RA

Estaõilização de ~~costa Rua Projetada São José. Retirada de Mat~
rial.

1~0

~Q/83

Botafogo

Contenção encosta fundos da --RUa
Álvaro Ramos n9 511 - Desmonte e
fixação-de bloCos, reflorestamento.

---90

11/83

2-.soo.ooo,oo

€1J

11/83

s.~oo.ooo,oo

cos.

20

IV RA

21

22

23

Diversos

Santa Teresa
XXIII RA
Leblon

VI RA

-

Ruas: •:á.rzea, Gen Alvaro de Alencastro, ~uiz MartinsL Beco do Cravo e o•.:-:::-as. - Fixaçao l!e lascas e
blocos, desmonte mu~s de arrimo
e dren2.gem,

Contenção Rua Falet n9 706

2,400.000,00

50

1.1./83

1. 400 .CJOO ,ao

60

1:1./83

1.400.000,00

de Concreto armado an
corado na base.
-

~uro

Con't:enção encoSta- Rua Alber
to de Faria (final) • DemoLi
çã.o e :fixa;'io de blocos, mu-=
ro em concreto ciclópico, dre
nagem e palntio de mudas.
-
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NATU~ZA

DOS SERV!COS_

:PRAZ_Q_

VALOR CONTRATUAL

PREVISTO

bJ.a.s utel.s
24

Glória
IV RA

Contenção muro de arrimo do
acesso ã Igreja do Outeiro_Cortina atirantada, ccntrafor

ATUALIZADO

ru--.

60

11/83

2.soo.ooo,oo

tes e reves-r::imento com placaS
de

25

26

Santa Teresa

granito~

Contenção de

Rua Gonçal

ves Fontes, 12 fundos - Cortina
anCO':'ada.

60

.J.1/83

XXIIIRA

-=~.loo.ooo,oo

Diversos

Contenção Ruas: Bau:"U, Buri ti,

60

11/83

s.ooo.ooo,oo

60

11/83

s.ooo.ooo,oo

60

12/83

2.socr.ooo,oo

Pedro

Me~

ta2ud~

Alex~•drino,

Dona Marta -

19 de.Maio e
Suavizaç~o

êe taLude, retirada de material
fixasão de blocos e drenagem.

27

Barra da
Tijuca XXIV

Co>.tençãc da Rua Miranda- Rosa Desffionte de blocos e muro em
Gabião,

28

Ca'tete

IY•RA

::c="-r-e:n7d.c e:tccS-:a Conj'.l..'1to Hab!'t'=!.:::i..:.nal de C!:S.'\B - -SuavizaçãO de
tal:.~de

29

30

32

33

e concreto

·p:,-~jetado.

Ilha

Esta~i~iiação

XX RA

Rua Fernandes da Fons~ca n9
17~ casas 7 e 8. P~teçãó su
perficial em concre.to··proje':'
tado e drenagem.

Sant.íssimo
XVIII RA

Desmonte de blocos Beco Boa
Esperança {Acesso Rua Teixeira
de c~pos~ 112).

de talUde

Contenção e drenagem do talude
Salobra - Morro da Man
gueira - Cortina ancorada, suaVi
zaçã·o de -=alude e dl'e.nagern.
-

l.?Do.ooo,oo

60

l2í83

30

12/83

••o

11/83

60

U/83

3.soo.ooo,oo

Mangueira
VII RA

T~avessa

Tijuca.
VIII RA

Contenção Estrada do Açude - Co!
tina ancora<!a.

Santa Teresa

Contenção ~ncosta entre Ruas Baronesa de Guararema e Miguel Rese~
des - Cortina ancorada,

120

U/83

9.~Joo.ooo,oo

Estabi~ização

encosta .- Colégio Mi

120

11/83

3.700.000,00

Con-te:"!ção -Rua "1"1 - feve.la da Ro
cir~a - Muro com cont~afortes eh~
bados na rocha.·
-

90

12/83

2.300.000,00

Conte~çãc do talude Rua Falet n9S199 ~ 209 - COrtina ancorada, sua
vizaçéó de talude com concreto. -

12/83

-3.loo.ooo,oo

Recuperação de talude Estrada
Mu_-o de pedra,
drenagem e construção ~e ater

12/83

2.600.000,00

XXIII Ra

Tijuca
VIII RA

litar- RJ. Suavizaçio de talude,pro~eção com concreto projetado e
drenag~m.

35

Gávea
VIRA

36

37

Santa Teresa
XXIII

Campo Grande

XVIII RA

da Canh~~gá -

ro_

-

38

I a VIRA

Eme::-gê.ncia. - DeS-:inónte de bl.o
cos e lascas, limeeza ~as en'='
costas, restauraçao e o~tros.

60

12/83

IJ.lOO.OOO,OO

39

VII a XII_ RA

Emergência - Desmonte de blocos e lascas, limpeza de enco~
tas, res~auração e ootros.

60

_12/83

"-100.000,00

40

XIII a XVIII

Emergênci~

12/83

"·loô.coo,oo

12/83

_"l..lOO .000 1 00

- DeSmOnte-de blocos
e lascas, limpeza e restauração

e outros.
XIX a XXIV

Emergência - Desmonte de blocos
e lascas, limpeza de encostas,
restaurAção e outro$.

60

367
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NATUREZA DOS SERVICCS

VALOR CONTRATUAL

PRAZO PREVISTO

bJ.as uteJ.s

ATUALIZADO

fll
Tijuca
VIII RA

Con~enlão

Sal&~e~~

de

de taludes - MOrro do
{ R GoUle-~) - Muros
fixação e desmonte

120

.... 700.000~00

concr~to,

de blocos.

Vila Isabel
IX Ra

Contenção e desmonte de bioco~
Morro dos Macacos (R Senador
Nabuco) - Cortina atirantada e

Ricardo de
Albuquerq'.J.e

Co:-.-::ençãO R Gii-'be=-to Fe=-nandes
Gu~Cal~oe ~ Genova - Muros em '
uon-::re.:,:. ar:nado, ?lant-io de gra
ma e revest~~nto de talude. -

90

12/83

11.200.000,00

30

12/83

2.soo.ooo,oo

desmonte de blocos.

XXII c RA

45

Remoção aterro e contençao
e drear.gem Rua Eliseu Visconti
Muro de Concreto armado e cana

90

12/83

1.soo.ooo,oo

C.:?.ju
I RA

Ref"orç-º _::u.:.=-o .de contenção,ofici
na de Parqt.:es e Jardins.
Cortina ancorada,

90

1.2/83

~.4_00.000,00

Vidigal

Contenção encostas - Favela do
V·idigal. Cortina atirantada, muros
de arrimo, demolição de blocos e
drenagem..

120

11./83

7.soo.ooo,oo

Santa Teresa
XXIII RA

leta para drenagem.

••

VI RA

Gávea

vr

49

RA

Vidigal
VI RA

-

Contç_nção e fixação e desmonte
de blocos Rua 2 - Rocinha. -·
Muro a~do ancorado na base, fixação e desmonte de blocos.

60

12/83-

____ Contenção e dz'enagem Vilas Oriente
e Neva Aliança. Muros de. concreto
~ado, suavização de taludes, demo

90

12/83

3.?00.000,00

90

11/83

ll-.7oo.ooo,oo

60

11/83

s.,~oo.Ooo,o~

lição e fixação de blocos.

-2.600.000,00

...

Contenção Rua ?antojaLeite - Cor-

50

Joã

XXIV RA

tina

51

Diversos

Ruas:_ Çruzeirq de Sul, Tavares Bas
tos, Ass~ré, Gastão Baiana e outrils.
Demolição e fixação áe bloCos·, limp-e

ancorad~,

za·e reLau~ação da drenagem, muretareflorestame!'ltO e ou:troe.

52

Vila Isabel

IX RA

-

Contenção, suavização e impermeabilização de taludes,
drenagem Favela Morro Pau da
Bancle~ra.

Mu~

120

12/83

s.soo.ooo,oo

de arrimo e

ca.'14l e<: as.
53

Contenção enco~ta Rua da Jan
gada r.9 22. Atir~'1tamento'de
blocos. fixaçaõ de làscas.

60

12/83

1.900.000,00

XIV RA

Joá

Contengão Rua Jackson de Figuei~clo. Cortina ancorada.

90

12/83

3. 700.000 ,oo

Conte:r.Çê.o de taludl!: Estrada .
do TaiDPi n9_735. Mu~S, cortin~ aki~antada e drenagem.

90

12/83

4.700.000,00

Contencão de talude e desmonte
de bloêos Estrada da gávea.
Muro em concre~o e démolição

60

1-2/83

2•300.000,00

VIRA

Anchieta

Con":en'i·ão Rita Caminho do Padre

60

12/83

2.soo.ooo ,ao

Vila Cosmos

XXIV R.A

55

Vidigal

56

Gâvea

VI RA

d~

57

XXII RA

blocos.

Z6B c/1. Mu_~ ~ concreto
~~~~~ plantio ~e g~a~~. fixa
ção de blocos e drenagem.
-

~ç
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bJ.as uteJ.s

IN1CIO
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VALOR CONTRATUAL
ATUAL!ZADO

E!
58

59
60

Santa Teresa
XXIII RA

~Ú83

ll.lioo.ooo,oo

120

1~/83

1.700.000,00

Rio Comprido

CcntenÇão de -Uludes Rua São José'
n9 :n>~

Barra da
Tijuca

Drenagem eneosta_Rua Itália
Fausta (Fave~a da Floresta

Senador-

Camará
XVII RA

62

L50

-

III RA

XXIV RA

61

Cont~nção de ~a!ude Rua Barão
C~Pet~polis. Cortina atiranta

àa',

Vi~a

Isabel

IX RA

d.a Barra).

Ca.'"taleta e dreno

bidin,

-

s~ter::-ànt!o 1

_

utilização de

12/83

s.ooo.ooo,oo

60

12/83

3.100.000,00

90

12183

s.soo.ooo,oo

60

12/83

41.11.00.000,00

120

12/83

4.200.000,00

90

12/83

2.ooo.ooo,oo

60

12/83

-.3. 700.000,00

120

12/83

3.1100.000,00

·

ContençãO encosta Ruã Francisco Barreto.

90

Desmonte e

fixação Ce blocos.

Con~en;ão, ~renagem e_~e~~ntG

e .:fixação

C~

blocos-Favela dóS

~acaccs ~Ruas Se~~o~ Nabuco e
Santo- .t.• .;:osti.."'1!'iO) - __ .Muro_ e!!l concre

to ~~do._ canaletas,
e fix.ac;ão 'õe blocoS.
63

Inha:Úma

XII RA

des~onte

·

-

Con"te:i'tção Rua- ArltoniO Aust-f.ege:.::
silo n9 sa. Cortina atirantada

para com:enção &--talude.

64

Andara!
IX RA

65

Rio Comprido
III RA

66

67

Tijuca

C~ntençãc encosta Rua Andara!_

n9 ~12 :dos. Fixaç~o e clesmonte
de blocos de rocha.
Contenção encosta Rua Paula Ra-

mos n9 ~25. Des~onte e Zíxação
de blocos e lascas.
Contenção-no Morro do Bõrel.
e fixaçio- 3e blocos.

VIII RA

D~olição

Quintino

Com:enção Rua Ana

XV RA

M~ia

- Morl"9
de ma

d~ ~ixa d'ág~a. R~tirada

e mu~-de
cret:o cem. tirante :La base,
~é~ie~.

68

Rio Comprido
III RA

69

70

7l

72

~eslizado

co~

-

Contenção talude Rua Barão- de Petrópolis n'i' 721.
Cortinas ancoradas e concr~
to projetado.

LSO

].2/83

s.aoo.ó"Oo,oo

COntenção encosta Serra dos
Pretos Forros, Remoção de mate
rial deslizado, demoliçio e·
fixação ~e blocos.

60

12/B3

14.5.00.000,00

XIII RA

Engenho Novo
XIII RA

Contenção encostas do Morro da
Cachoeirinha. Remoção de mate
rial e fixação de· blocos,

60

12/83

t~.soo.ooo,oo

Ilha

Contenção encosta Ru& Formosa

120

12/83

11.100.000,00

60

12/83

2.700.000,00

Contenção Rua Maranhão- Muro em con•
creto.

60

12/83

_1.700.000,00

Engenho Novo

XXRA
Diverso,

do Zumbi n9 90. Corti.na ancorada

muro em

concr~to

Conte~ção

Ruas:

e drenagem.
.~uroca,

Silvio

C.e.pane:na, Conselheiro Rihas, Joa-

quim Queiroz, Luiz VargaS e Estra
da Sumaré. Muro em concreto, deSmon
te e fix~ção de btocos, suavizaçãO-de talude e plantio de ã~vores.
73

Mêier
XIII RA

74

75

Coil.te::ção .encosta Riia BUri.ti~ Cortina
muro em concreto· e drenagem.

90

12/83

_S.4QO.O.OO,OO

XV RA

~~coraéa,

XLI e XV RA

Cc~te~ção encostas Ruas Atibã e Cajuru.

so

12/83

3.10Cf.OOO,OO

Madureira

Cortina atirantada, fixaçãõ- de lascas e
des~n~e de blocos.
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V_AL~R

.PRAZO PREVISTO

bJ.as utel.s

CONTRA'l'UAL

ATUALIZADO

E!
76

1.700.000,00

60

Contenção encosta Rua Del
va de Oliveira n9 6 e s.-

Madu_reira
XV RA

Muro de contenção em concreto.

P.ESti'MO:
A -'OBRAS INICIADAS E CONCLU!DAS EM 1983

B - OBRAS INICIADAS EM 1983 E CONCLU!DAS EM 1984 - CZ$ 286.040.000,00
TOTAL

~

CZ$ 442.480.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Governo JAMIL HADDAD

·o SR. PlffiSIDEf.tTE (Dirceu Carneiro) Coru:.edo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves~ (Pausa.)

S. Ex• não está presente._
Concedo a palvra _oa nobre Senador Pompeu
de Sousà. (Pausa.)
.

$; Ex.! não eSta pre.se:n.te
-~0
. CilliC~d_o' a_ pàlavra a,o nobre senador Cid Sa-

bóia,de Cà_tvalho,_(Pa_~a.) _
S, ~ não está presente: • '-.

_-_

... c-Oncedo " palavra a'o nObre Senad_Or Albano
Fran~o.

·

·

O SR. AlBANO FRANCO (PMDB - SE.
PrOriühcia Oseguínte diSCurSO.)--Sr: Presidente,
.
_ . __ .. ________
_
Srs. Senadores;
Com_a presença do Doutor Ulysses Gu(ffiãrães,
digito Presidente_ da Assembléia Nacional Constituinte e da Câffiara dos Deputados, e de membros
das Mesas DiretoraS das dú.:!S Casas do Congresso Nacional, foi lançado em 2~ de fevereiro_ (lltirno
no Salão de Recepções- daquela Casa do Congresso Nacional, o Perfil Pw:tame.ntar de FaustO. Cãtdoso,:·com si!le"ção de textos 'e introQuç_ão
âo Senador_Cónstity_ifite fr.,[Jdsco"Rollernb~g. _
Fãusto Cardos_o teV_e·.atuaç_ão Q~tacad~ na_s
lutas pclítico-partidárias·n·as primórdios da República não só eril Sergipe mas no plano nacional,
quando, entre 1900 e 1906, exerceu o ma-ndato
de Deputado Federal Morreu tragicamente em
Aracaju, quando defendia com destemor o aperfeiçoamento dos nossos costurnS!:S políticos. Foi
um tribuno po_deroso e respeitado. Combateu
sempre o bom combate e nunca se intimidou
diante dos obstáculos Ctu~! teve que enfrentar, salientando-se e_ntre __eles os que lhe ad.vierwn ~s
·cerr.adas;·_cr:ític_a~ qu.e, ao longo de vários meses,
levantoU Contra a política .económica do Gõvemo
CanjpOS Sales. · -· · "
·
Pela._ importância-que o assunto encecra para
o rrieu Estado e para o estudo _do nosso passado
político, passo a ler, para ser inserido nos Anais
desta Casa, o discurso que o Senador Francisco
Rollemberg proferiu por ocasião do lançamento
do mencionado Perfil Parlamentar:

"Fausto Cardoso é RoSa e Ê:státua. é herói
de Sergipe. Cria'n-Ça-ãihda, passeava com
meu pai pelas ruas de Aracaju, quando, em
nossas andanças, paramos diante de uma

_estátua apoiada sobre enorme pedestal. Representava a figura de um homem em pé,
sa:udando com o chapéu o mar imenso lá
Jia frente. Tinha o ar desafiador, o peito aberto
num gesto de coragem, o braço direito erguido dos que estavam habituados a lidar com
as multídõ"es~ QuiS logo saber quem era
aquele homem que havia merecido tão alta
homenagem. Por intermédio de meu pai, ouvl pela primeira vez, o nome de Fausto Cardoso.

Pa5sam-se os anOs, termino o meu cursO
·de medicina, entro na politica, quando começo a estudar a sua vida de homem político.
A personalidade de Fausto Cardoso crescia
na minha admiração e no meu respeito. U
os seus discursos na Câmara dos Deputados,
onde permaneceu apenas por quatro anos,
de 1900 a 1902 e 190"6, ano de sua trágica
morte. Com ele me identificava como sergipano e como nordestino. Compreendia a sua
_grande_ curiosidade intelectual, os seus an~
seios de ampliar cada vez mais os próprios
horizontes cultwais, e entendi a necessidade
que sentiu de buscar fora do nosso Estado
as condições que lhe faliavam na província,
particularmente na província_ dos fins do século 19 e do começo do atual.lsso sem nunca renegar a sua origem, antes pelo contrário
permanecendo ao mesmo tempo fielmente
sergipano e brasileiro.
No exercício do mandato de Deputado Federal por Sergipe, recebo uma tarde o oficiO
em que o então Presidente da Câmara, Depu·
tado Flávio Marcílio, convidava-me para fazer
a seleção dos discwsos e para eles escrever
um estudo introdutório. Esse -convíte, que
muito me honrou e que agora aproveito para
de público agradecer ao Presidente. Flávio
Marcmo, deu-me afinal a oportunidade para,
por--a-ssim dizer, exumar dos Anais da Câ~ uma das mais _vi~ rantes atuações parlaffientares durante a velha República. Com
efeito, é difícil encontrar alguém que, como
F~us_to Cardoso, haja combatido com tanto
destemor, persistência e sólidos fundamentos culturais o sistema oligárquico predomi~

nante em seu temp·o, quer no plano nacional
sergipano, quer no Plano Nadonal Brasileiro.
Nesse sentido é possível fal_armos c::om
__ exatidãonum tempo de Fausto Cardoso. Sua
meteórica existência, pois viveu apenas 42
anos, marcou toda uma época, em Sergipe
e nos grandes debãtes parlamentares da velha Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro
no começo deste século. Grande tribuno, não
menor polemista, a sua atuação parlamentar
.. foi na verdade a de um precursor das retumbantes vozes que, mais tarde, no Palácio Tiradentes, iriam deixar marcas profundas na
crônica política nacional. Assim, fazendo-se
naturalmente as mudanças necessárias
quanto a cada momento político, é possível
colocar _Fausto Cã.rdoso ao lado dagueles
que, na Câmara que se reuniu no pós-guerra
de 1946, ainda no Rio de Janeiro e depois
_já em Brasília, eletrjzªram _as suas sessQes.
Nesse contexto, a figura de quem mais parece se aproximar é a de CarlOSLa.Cerda. Sua vasta cultura política e filosófica, se
considerarmos a sua idade, fazia de Fa~to
cardoso um dos mais seguros conhecedores
dos problemas brasU~iros de seu tempo. Ficaram célebres os seus discursos duros e
contra a política económica do Governo
Campos Sales, chefiada pelo então Ministro
da Fazenda, Joaquim Murtinho. Sua intransigência- pode-se dizer assim---:- foi tão severa que só cessou çom a queda daquele ministro.
No plano estadual sua agressividade na
Tribuna Parlamentar teve como alvo predi~
leto o então Governador, P_adre Olimp_io
Çampos, de Sergipe, a quem não dava tréguas.
Combativo, persistente, impetuoso, agressivo, violento mesmo, Fausto Cardoso foi,
contudo, um tribuno respeitado. Na introdu·
ção que esCrevi para o seu perfil parlamentar
busquei também ressalt<)r o pensador que
ele era. Permito-me reproduzir aqui estas palavras a seu respeito:
"Poeta, ffiósofo, jurista, jornalista, insigne
orador, Fausto Cardoso foi uma das riiais
importarites e singulares figuras do meio in-
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telectua1 sergipano e brasileiro no começo
da República."
''A agitação que a vida Pública lhe propordanou, entremeada de luta e ação, não lhe
permitiu realizar a obra que se propôs e de

que era capaz o seu_ invejável talento. Por
isso mesmo a sua obra é hoje praticamente
desconhecida, já que no mais das vezes se

encontra dispersa nos üvros, opúsculos e jornais da época. Sua obra de pensador admirâvel, alicerçada no monismo Haecke1iano,
fruto de sua formação no Recife ao lado do

mestre Tobias Barreto, veio a marcarem definitivo a sua atividade política e jornalística."
Apesar ter vivido pouco; como jâ vimos,

e de ter exercido o mandato de Deputado
por 4 anos apenas, Fausto Cardoso deixou
um legado parlamentar relativamente volumoso. Não foi fácil, por iss_o, selecionar den-

tre os seus discursos os maJs representativos.
Por falta de tempo, não pôde ele dar organicidade aos seus pronunciamentos, todos
praticamente feitos em plenário. Um desses
discursos, entretanto, proferido na sessão_ de
9 de junho de 1902, a que ele "iTi-esmo, ao
publicá-lo como separata dos Anais, deu o
titulo de "Lei e Arbítrio", é bem uma sfntese
do seu pensamento político e fi1os6fico. Merece ser lido pelas novas gerações e por todos
quantos se interessam pelas instituições nadonais e sobretudo pelo Poder Legislativo.
A personalidade humana, intelectual e política de Fausto Cardoso é verdadeiramente
imensa. Consciente disso é que me dediquei,
através de seus discursos parlamentares, a
traçar-lhe o perfil de homem público da Velha _
República em Sergipe e no Brasil. Este trabalho vem a ser, entretanto, para rT'Jim, a base
de um estudo biográfico mais completo que
espero poder um dia realizar, quando nada
para fazer justiça a uma das vocações políticas mais extraordinárias porventura surgidas
em meu estado e quiçá no Brasil.
Antes de ter a satisfação de entregar aos
estudiosos de um dos mais inquietos e ricos
momentos da vida pública nacional este levantamento dos discursos de Fausto Cardoso, desejo registrar aqui os meus agradecimentos a todos os quantos, ao longo do nosso trabalho, colaboraram para que a obra
assumisse a forma que temos diante de nós.
No âmbito do centro de documentação e
informaçao da Câmara dos Deputados, entretanto, quero destacar o empenho de seu
Diretor, Dr. Aristeu Gonçalves de Melo, e a
da Diretora da Coordenação de Publicações,
Dr" Maria Uz da Silva Braga, Maria An!Oflia
da Cruz, Chefe da Seção de Documentação
Parlamentar e de uma forma especial o Dr.
Mário Teles de Oliveira, Ex-Díretor do referido
centro de documentação, os quais não pou·
param esforços para que o perfil parlamentar
de Fausto Cardoso Alcançasse afina1 a forma
de livro agora lançado.
Dentre outras personalidades, honraram com
sua presença aquele acontecimento as seguintes
pessoas: Ministro Paulo Brossard, Dr. Raphael de
Almeida Magalhães, Ministro Aldo Fagundes, Vereador Luiz Correia (Presidente da Câmara Municipal de Aracaju), José Carlos Teixeira (Díreto_r
da CEF), Deputado Djenal Gonçalves, Deputado

Antônio Carlos .Franco, Deputado Bosco França,
Jornalista Nobre de Lacerda, Deputado José
Queiroz. Deputado Acival Gomes, Deputado João
Machado RoUemberg, Deputacjo Bernardo Cabral, Deputado Messias Góes,-Senador Passos
Pôrto, ProfeSsor Mário Teles de Oliveira, Senador
José Richa, Francisco Romão de Oliveira e Silva
(Embaixador de Angola), Dr. Ood6aldo de Alencar Filho (representando a Universidade Federal
de Sergipe), Dr. Sálvio Medeiros da Costa, Desembargador Serapião de Aguiar Torres, Deputado
Israel Pinheiro Fllho, Conselheiro Joel Ferreira
(TCDF), Dr. Jc>lo Eduardo de CaJVaiho (Diretor
da Divat-Sesi).
Era O cjtie tinhà â. diZer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. (Muito bem!}
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Tendo revelado então admirável capacidade de
coordenação, além de sua já reconhecida criatividade, tomou gosto pelo jogo político. NesSas condições, desempenhou funções de relevo nas campanhas de Jânio Quadros para prefeito e governador de São Paulo, de Carvalho Pinto para governador, deJânio novamente, agora para presidente, e de Faria Lima para prefeito da capital paulista.
Voltaria às lides políticas mais recentemente, em
1986, C(uarido coordenou minha campanha à reeleição no Espírito Santo. Pude então, nessa luta
coroada de êxito, comprovar mais uma vez sua
competência e sua visão política.
Não estou s6 ao registrar a perda que sofremos
com a morte de D'Avila, rijo e imaginoso nos
seus setenta anos bem vividos. Dele dizia, ao comentar sua poesia, o grande Carlos Drummond
-de
Andrade: "Quero juntar agradecimento escrito
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - pela força crispante de seus versos, que não deConcedo a palavra ao nobre Senador João Calvem continuar na gaveta. Solte-os, homem de
mon.
Deus! Verá como, libertados, eles lhe darão paz
O SR. JOÃO CALMOI'I (PMDB- ES. Pro- e alegria."
Jesuíno Antonio D'Ávila soltou-os. Dele pudenunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mos ouvir que
Srs. Senadores:
Desapareceu no último dia 24 de fevereiro, víti~
"Assim vai o São Francis_co
ma de parada cardíaca, o poeta, radialista e publicom suas sandálias de água
citário Jesuíno Antonio D'Ávila. Muito conhecido
dand~se todo e nada recebendo,
nos meios artísticos, principalmente por sua notásem mágoa."
vel atuação no rádio brasileiro, D'Avila apresenSobre Brasília, dizia ele:
tava porém uma personalidade multifacetada,
tendo-se destacado em todos os setores em que
"Aos homens de couro
desenvolveu suas atividades.
.
entregaram o aço, o cristal e o mármore
Como poeta, mereceu os mais encorajadores
e isso os deslumbrou.
elogios de Carlos Drummond de Andrade,_ que
Pensaram outra vez: brincar de criança
chegou indusive a prefaciar- sUa prlncipa1 obra.
quando viram saltar de suas mãos humilNascido às margens do São Francisco, em Petrodes e pobres
lina, fól sobre o grande rio que versaram muitos
um mundo de fozmas
de seus pC'emas, em uma ligação que perdurou
e coisas fantásticas!"
atá-O- final de sua vida, quando já de há muito
Para então concluir:
deixara a região natal.
Jesuíno Antonio D'Avila iniciou sua vida de ra"Os deuseS sabem criar,
dialista em Porto Alegre, como diretor da Radio
mas não sabem dividir."
Farroupilha. Depois, exerceu suas atividades, deE era ele mesmo quem dizia, em seu principal
monstrando inegável talento, nas rádios Tupi do
livro Pastor de Temporais, o que esperava, um
Rio e de São Paulo, Record de São Paulo, na dia·para si:
Rádio Nacional de Vítor Costa. Destacou-se então
"Um dia, Maria ... um dia,
como_ gl-ande produtor. Sua inventividade, sua
alguém dirá folheando o jomal
criatividade, permitiu que ganhasse reputação no
com voz branca, desimportante:
setor. Muitos grandes artistas, caso de Leny Ever-Você sabe quem morreu?
song, devem seu lançamento - sua descoberta,
Meu nome será pronunciado.
por assim dizer - a Jesuíno D'Ávíla
Você estará arrumando flores,
Essa inventividade marcou, por exemplo, a or·
ganização de concursos, como AMais Bela Voz,
acendendo um abajur, ao canto.
Qualquer coisa.
na Rádio Nacional. Mas foi também o que caracteE a sala ficará inteirinha cheja de silêncio
rizou a vida de D'Ávila em outros setores. Ele
do meu nome.
adquiriu notoriedade nacional com o lançamento
Do seu espanto."
de um novo concurso que, em uma nascente
e fu1guTarite- carreira de publicitário: Preparado para os laboratórios Fontoura, ess_e concurso centraO SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) va-se em u"!_a pergunta, dirigida ao grande púbHco.-Quanto pesa o elefante Detefon'? Cente- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alnas de milhares de brasileiros participaram dessa berto.
corrida, um dos grandes êxitos da época.
OSR- CARLOS AlBERTO (PTB-RN. ProSe as grandes marcas da viga profissional e nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
artística de Jesuíno Antonio D'Avila estavam na Srs. Senadores:
sua performance como radialista e principalEncaro esta tribuna como o instrumento mais
mente como poeta, ele aplicou _s-eu talento de eficaz de que dispõem os representantes do povo
publicitário também à área política. A partir de brasileiro para fazer refletir os seus anseios, preosua vivência_ de _rádio, participou das campanhas cupações e esperanças.
de Assjs Ch"'-teubriand para o Senado, já na décaCreio qiif: tanto mais eficiente ela o será quanto
da de cinqUenta.
mais os representantes do povo conseguirem se

372

Quinta-feira 3

identificar com toda a diversidade de sentimentos
vivida pela nossa população.

ESta semana, não posso ignorar e, por isso,
não devo deixar de registrar um momento de
especial alegria vivido por milhares de brasileiros

quando testemunharam, domingo passado, o re·
tomo do comunicador Sílvio Santos às telas das
televisões deste País.
Dificilmente, haverá um brasileiro- do campo

ou das cidades- que não o admire; dificilmente,
haverá um brasileiro que não tenha testemunhado, ao longo dos 20 anos, o seu poder de _comunicação, a sua capacidade de transmitir alegria, o

seu dom de despertar entusiasmo, a sua obstinada vocação para o trabalho, o: seu amor pelo

Brasil.
No entanto, ao longo dos quatro domingos anteriores, havia um vazio nas doces tardes de milha-

res e milhares de famílias dos mais diferentes
pontos da nossa terra. Problemas de saúde afasta·
ram Sílvio Santos desse s,~u aplaudido apostolado, privando milhões de telespectadores do programa transmitido pelas 49 estações que integram o Sistema Brasileiro de Televisão..
Para muita gente foram quatro· semanas intermináveis, nãO SOmente pelo vazio deixado pela
ausência do programa, mas, acima de tudo, pela
saudade e pela preocupação quanto ao estado
de saúde do grande apresentador, sobre quem
pairava, segundo a imprensa chegou a noticiar,
a ameaça de perder a sua voz.
Graças a Deus, essas dificuldades todas foram
superadas, e Silvio Santos pOâe-voltar a ser, desde
o último domingo, o grande fator de reunião familiar numa substancial parcela de lares brasileiros.
Esse retomo foi saudado em toda parte com
alegria, entusiasmo e emoção.
É possível que haja uma variada gama de interpretações para explicar o magnetismo, o carisma
que unem Sílvio Santos aos seus telespectadores.
Sem dúvida, a origem de ttid6 está· no seu talento e na força que a sua capacidade de comunicação consegue transmitir.
Mas, não é só Jsso. Talvez o sucesso não fosse
o mesmo s_e, além daqueles atributos, Sílvio Santos também não fosse um exemplo vivo de tenacidade, obstinação e vigor na superação de adversidades.
Menino pobre, não desperdiçou a herança sagrada que recebeu dos seus antepassados, não
obstante todas as privações a que teve de se submeter. __
A todas superou com denodo e perseverança,
como que a encarnar a convicção de que sofrimentos e privações sáo circunstanciais e que basta o trabalho e a confaança em si ineSmo para
superá-los~

Ao saudar o seu retomo à televisão brasileira,
estou_ finnemente convicto de que faço ecoar
idêntico sentimento que milhões de brasileiros
gostariam também de. extemar.
Do mesmo modo, cons5::iente de que expresso
o desejo de muitos compatriotas, a Sílvio Santos_.
transmito a reconhecida homenagem de todos
quantos, .convivendo_ ou t~nçlQ .convivido num
quadro de privações e de necessidades, aprendam com ele que s6 a correção_ e. o trabalho
podem alicerçar um futuro de realizações,
Muito Obrigado. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTe (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SE.
Pró0Lii1Cia O seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

O programa do Partido Comunista Brasileiro
- PCB, ern rede nacional, no horário político
gratuito, merece especial referência.
A primeira referência é quanto ao êxito do programa do PCB, que conseguiu expor com clareza
os princípios,·asidéias socialistas, ao mesmo tempo em que deu mais um vigoroso passo para
vencer o preconceito, mostrando-se aos brasileiros com firmeza de princípios e serenidade de
atitudes.
Um breye parênte~ aqui: no tempo da ditadura
os comunistas quando muito iam para a tortura
e para a cadeia, quando não para o túmulo. Essa
é a vantagem e a beleza da liberdade e da demo·
cracia: os comunistas agora atuam à luz do dia
e, -cõtnd se pode ver, a vida do povo não fica
nem um pouco pior por causa disso.
Lembram-se do que dizia a ditadura? O regime
precisa ser forte porque senão o comunismo toma conta do País. Agora, na democracia, podemos gostar ou não, concordar ou discordar das
propostas dos comunistas e tudo o que acontece
é ·que o. Pais dispõe de mais uma opção, à qual
aderirá ou não, livremente; o País se liberta de
mªi.s um preconceito que lhe foi imposto.
Quero dizer que, com tódos os males deste
màrrierito da vida do povo e do País,- ainda assim
valeu a pena ter transposto as fronteiras do autoritãrisrilo e do arbítrio.
Há uma segunda referência de igual importância: o programa do Partidão recupera o conceito que tanto já havia avanÇado na opinião pública e no próprio Congresso Nacional, depois de
dois desastrosos programas do gênero, a de que
tal (e notável) conquista democrática e política
-deveria ser eliminada ou se a deveria restringir.
E por quê? Por causa da modernidade do programa do. PCB, ágil, dinâmico, de forte conteúdo
informativo, jomalístivo e artfstico. Enfam, o programa do Partidão mostrou com clareza algo essencial nesses tempos em que tanto se tenta des~
moralizar a atividade política: é possível fazer um
programa político atraente e que não chateie o
telespectador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) palavra ao~~~ Senador Ruy Bacelar.
O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA. Pronuncia O seguinte- disc;urso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senãaores:--·- -- ·
-----C~mcedo a

Solicito a V. Ex'",Sr. Presidente, autorizar a inser·
ção nos Anais desta Casa da nota abaixo por
mim distribuída no dia de ontem.
A propósito de notícias veiculadas pela imprensa de todo o País, envolvendo meu nome em
dedaraçõe~ atnbufdas ao Ministério das ComWlicaÇ6es, venho a público esclarecer o seguinte:
L-Juntamente com outros parlamentares da
Bahia, solicitei, a governos anteriores ao atua~
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abertura de editais de concorrênci.'l para concessões de emissoras de rádio, noS -Municípios de
Barreiras ( Edital n977/80 - Rádio Barreiras Ltda.), lrecê (Edital n9 19/83 -:--: Rádio Educadora
de Jrecê ltda.), Jacobina (Edital n949/83--:- Rádio
Missão FM Ltda.) e Ribeira do Pombal (Edital n?
51183 - Rádio Emissora de Ribeira do Pombal
Ltda.). Meus pedidos visa~ ao desenvoMrnento
desses Municípios e das regiões que abrangem.
2 - O Ministro das Comunicaç.õ.es sabe, perfeitamente, por ser de seu conhecimento e atribuição de seu Ministério, os nomes. dos proprietários
das emissoras acima mencionadas. Tem.ele, pois,
o dever de divulgar esses nome de adversários
políticos.

3 - Por irânica coincidência, todos os beneficiados são "afilhados" ou protegidos do atual tutOr dO PresJdente da República, Sr. Antônio Carlos
Magalhães, à exceção da Rádio Barreiras Ltda.,
única das emissoras citadas onde tenho uma participação minoritária.
4 - Esses expedientes de politicagem suja,
próprios do Sr. Antônio Carlos Magalhães e de
longa data conhecidos, longe de intimidarem
aqueles que lutam desde. o início dos trabalhos
da Çonstituinte para_ a fixação do mandato de
4 anos do· atual Presidente da República, como
eU, que venho apresentando emendas persistentes nesse sentido, estimulam ainda mais ao _avanço nesta luta, que não é apenas minha, mas do
povo brasileiro.
O desespero desse Ministro é um sitoma da
do governo a que partence.
Erã·o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
-Bem!)
exaLI~O

0 SR~ PRESIDENTE (Dirceu C:lrneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL :-SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

A propósito do discurso que proferi, no día 28
de janeiro passado, sobre a entrevista concedida
ao O Globo, pelo Ministro de Estado da Educação, Senador Hugo Napoleão, analisa!_1.do o panorama da educação, notadamente no que tange
ao ensinQ pago e à situação das nossas universidades, desejaria voltar ao assunto e acrescentar
algwnas considerações àquele discurso.
São Qbservações à margem do noticiário que
O Globo divulgou em sua edição de seXta-feira,
29· de janeiro, .Passado, sobre o relatório dOBa-nco
Mundi411 (BIRD) no qual se contêm dados relatiVos
à ~ituação de ensino e outras áreas da atuação
governamental no campo social, e cuja maior importâiJ;cia decorre do fato de que esse do.cumento
deverá ser utilizado como base para futuras negociações acerca de possíveis fmanciamentos entre
o Brasil e aquele Banco, na área educactonal.
. Na opinião dos técnicos do Banco Mundial os
recursos empregados na Educação, mais de 4%
(quatro por cento) do Produto Interno Bruto (PIB),
..embora suficientes, são ma1 empregados"~
Efetivamente, enquanto cada aluno do ensino
básico cus.ta anualmente ao governo US$ 149
(mais de 12 mil cruzados), cada estudante das
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uníversidades federais custa por ano US$ 2.586
(quase 214 mil cruzados).
Isto basta segundo o BIRD, para caracterizar
um quadro da grave ineficiência
Ainda mais séria é a verificação de que os recursos destinados à Educação-não favorecem a população carente, isto é, a maioria.
Esta é uma ameaçadora distorç!o, profundamente injusta, que anula as perspectivas de melhoria das condições de vida das camadas mais
pobres e vulneráveis, inclusive, de vastos contingentes da classe média proletarizada.

Para os té<:nic:os do BIRD a solução estaiia na
cobrança de anuidades nas unJdades federais,
com valor proporcional à renda familiar. isto equivaJe a uma proposta de "universidade paga".
As universidades brasileiras deveriam, simultaneamente com uma maior autonomia, ter a possibilidade de buscar financiamentos no setor privado.
Asemelhança do que ocorre nos Estados Unidos, os grandes grupos privados investiriam nas
universidades federais e _teriam abatimentos consideráveis nos pagamentos devidos ao Imposto
de Renda.
Para compensar o ensino pago nas universidades, o Ministro da Educaçáo promoveria a criação através da Caixa Econômica Federal, ou do
Banco do Brasil, de uma estrutura de empréstimos para os alunos carentes.
Estas considerações se .justificam em virtude
da oportunidade e realismo das propostas do

BIRD.
Por outro lado, o discurso que profeii a pi-apósito da entrevista do eminente Ministro de EStãdo
da Educação, Senador Hugo Napoleão, reflete
uma das minhas absorventes preocupações desde 1981, quando me posicionei da tribuna do
Senado Federal, ao lado da execução de profundas transformações no concernente ao ensino
pago nas universidades, e à imediata melhoria
das condições de funcionamento das escolas de
1'1 e 29 graus, efetivamente carentes de um maior
volume de recursos financeiros, humanos e materiais.
São estas as considerações que me parecem
oportunas neste momento. (Multo bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre SenadorJutahy Magalhães.
OSR.JOTAHYMAGAUIÁES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
___
Srs. Senadores: _
Tive oportunidade de familiarizar-me coní os
complexos meandros da questão energética do
Brasil, quando funcionei como Relator da CPI sobre "Racionamento de Energia no Nordeste". Foi
wn trabalho proficuo pois tivemos a oportunidade
de ouvir _depoimentos valiosos de técnicos de
grande enverg_adl:J.ra no setor, como o Pr:_esidente
da E1etrobrás, Mário Behring, o Secretário de Minas e Energia de Pemambuco, Drumond Xavier
Cavalcanti Uma, e altas autoridades deste e dos
governos anteriores, como o Ministro Aureliano
Chaves.

Trata-se, com efeito, de assunto não apenas
importante, cercado de requerimeritos técnicos
de avaliação nem sempre simples, mas decisivo
para o perfil do processo de desenvolvimento do
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Pa-iS: O regi~ do rãdonameoto de energia elétrica no Nordeste foi wna advertência. Não podemos deixar que_ se repita, embora, pelos depoimentos, tenhamos verificado que os níveis de risco--de défiCit de energia no futuro são extremamente elevados. Falou-.se em 3.0% _de risco se
não houver uma definiçã9 do modelo de irrigação
nas margens do rio São Francisco. Este é um
número elevadíssimo, quando se tem em vista
que este índice deveria estar em tomo de 5%.
Eis a síntese das conclusões da referida CPI e
que devem merecer pausada reflexão desta Casa:

1~) Necessidade de fortalecer as atribuições daS CPI e a sua capacitação para melhOr
analisar, e com profundidade, as contas públicas em questão, o que aponta para a imediata criação de um Serviço Especial de Auditoria às CPI, de forma a fortalecer institucionalmente o Senado Federal no momento em
que o Parlamento recupera e amplia suas
prerrogatiVas; os requerimentos de informação da CP! não surtem respostas satisfatórias,
ta1 como o comprovou a experiência desta
Comissão.-29) Jdentifiéação do atraso das obras de
ltaparica e Xing6 como causadora do racionamento implantado em 1986_ no Nordeste,
sendo responsável as autoridades etonômicits, financeiras e setoriais dos governos dos
ex~Presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo, que impuseram ao setor elétrico do
-Pais uma dupla perda decorrente de dietas
tarif'áriaS e elevados ânus do endividamento
externo, que reduziram a rentabilidade do seter em nlveis de até 4%, insuficientes para
re21l[Jnentar o processo de expansão planejada.

3 ResponsabilizaçãO, igualmente, das
autoridades responsáveis pela manutenção
de um irrealismo tarifário no setor elébico
nacional, com grandes perdas a todas as
suas empresas e virtual paralisaç8o diante
~a~JI~nde~ tarefas de formação de capltal
social básico para o desenvolvimento do País
e suas regiões.
9)

-_ ,oA~) Responsabilização dos responsáveis
. pela política energética pela decisão de concentrar os recursos disponíveis em 1985- e
1986 em obras do interesse do Centro-Sul
do País, com inevitáveis prejuízos ao Nordeste,_derivados da elevação dos riscos de
déficit na região, prejuízos estes que devem
ser calculados pela agência regional de desenvoMmento, Sudene, Qo:vemos Estaduais
e, notadamente, -concessionárias de energia
(que perderão, neste ano, cerca de 2 bilhões
de cruzados) e cobrados a título de indenizaçáo junto ao Governo Federal.
5~)

Equalização, imperiosa_ e necessária,
dos ríscos _de déficit de energia para todo
o Brasil, prévia definíç_ão do modelo de irrigação a ser definitivamente adOtad_o às m-argens do São Francisco e entrosamento entre
as autoridades e técnicos do Ministério de
Irrigação e do Ministério das Minas e Energia.
6~) Pi"oibição à implantação, com estimu·
los, subsídios e incentivos governamentais,
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de qualquer espécie de indústria de alto consumo de eletricidade no Nordeste, sem au·
diência dO -cõngresso.
79) Realização de_auditoria_contábil sobre
os empréstimos externos contraídos pela
Eletrobrás e subsidiárias, entre 1975 e-1985.
8?) Definição de ufnaPolítica InduStrial para o Nordeste, que tenha em consideração
suas limitações de oferta de__energía e elevado
nível de desemprego.

- 9?) Reativação do papel da Sudene como
órgão central de planejamento regional do
Nordeste e ativo participante das políticas setOriais do Governo Federal na região, aí incluída sua cc-gestão na alocação de recursos
do Finsocial, PIS, FND e sobretudo o Proterra, cuja programação deverá incorporar
o Projeto de Lei Orçalnentária Anual do Executivo sujeito a apreciação e voto do Congresso Nacional.
1Q\') Deflagração de um diálogo da União
com o Congresso Nacional, comunidade
cientifica e governos estaduais e comunidade, sobre alternativas energéticas para o Nordeste Ano 2000, principalmente no tocante
ao__aproveitamento das seguintes fontes:

a) energia solar;
b) energia nuclear;
c) biomassa;
d) aproveitamento das pequenas possibf..
lidades hidricas à margem esquerda do rio
São Francisco e no rio Jequitinhonha;
e) energia eólica; e
- f) aproveitamento do residuo asfáltico da
Refinaria Landulfo Alves.

11 9 ) Definição de uma política de saneamento financeiro para o setor elétrico, .com
forte aperte de recursos da União ao Sistema
Ele_trobrás, de forma a aliviar o ânus do endi·
vidamento externo sobre as tarifas a elevar
a rentabilidade média do setor; afinal, desde
que comprovado o uso do setor elétrico para
fins de fechamento do balanço de pagameh-tos no passado, com a ocorrência de grandes
perdas ao sistema, nada mais j!J5to ~o que
deflagrar, agora, uma politica de recuperação
setorial compatível com um plano de saneamento fmanceiro am,:?lamente sustentado
-oonrrecurSOSdo-TeSOUfo Nacional. Isto não
só cOnduziria à -retomada dos irW-est:in1Emtos
e redução dos altos riscos de déficit como
d faria- redístfibuindo o impacto inflacionário
sobre o déficít público, sem pressões cumu..
lativas, portanto, sobre os costas empresariais e pessoais.
·

e

Para o País como um todo há também grandes
interrogações.
O Brasil_tem hoje _um perfil energético j:leci.Jliar,
res_ultado dã crise_do petróleo na década passada
e da implantação do Pró-álcool. Tudo indica, pO:.
rém, que este perfil básico tem sido realimentado
sem maiores discussões na sociedade e sem wna
avaliação técnica e porrtica mais profunda sobre
seu custo, resultados e projeções para o fUturo.
Ei_s _o quadro i::lemonstrado na CPf pelo Ministro
Aureliano Chaves, que compara o perfil energético do Brasil com o de outros países:
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Temos, na verdade, quatro grandes apçõesfóssil, hidrelétrica, btomassa e nuclear - para
atender no futuro às exigêncjas de energia do

processo de desenvolvimento brasileiro. Mas,
quem está discutindo globalmente este perfil? Sobre cada uma destas fontes hâ uma _infinidade
de problemas e alternativas. Há necessidade de
se medRar em conjuntO com a comunidad~~ien
tífica e a sociedade sobre esta gama variada de
opções que cerca a defmição Q_e_ste perfil. A matriz
energética é um vetor primordial que condiciona

a seleção de te<:nologias, o custo em divisas, as
possibilidades da descentralização _industrial e a
segurança civil das comunidades envolvidas. Falo
em segurança civil no sentido que propus à Assembléia Constituinte: garantfaS- de sobrevivência

da vida útil e de continuidade do processo produtivo.
Sabemos dos_ graves problemas que envolvem
os Projetas Angra ~ II em. Sobre o Plano 2010
da Eletrobrás, há sérias discordâncias dos ambientalistas, sobretudo depols do desastre_ de BalbinÇI e de suspeitas de que o assoreamento na
base do reservatório _de ltaipu ameaça inutnizar
a1gumas de suas turbinas. Sobre este plano reina
também uma grande preocupação de nordestinos e nortistas que vêem suas reservas hídricas
serem aproveitadas exclusivamente pelo Centro-·
Sul, sem qualquer contrapartida à recuperação
econômica das áreas inundadas. São graves e
sérias as denúncias de que a tecnologia disponível
não permitirá o aproveitamentO econômko destas fontes de geração _localizadas a rilais de
2.000km dos grandes c-onsumidores. Mesmo ostécnicos da Eletrobrás advertem, ainda, para o
irrealismo da programação da empresa em dr·
cunstâncias da crise de iliquidez internaciona1 que
se agudiza para um pafs como o Brasil, que não
encontra um caminho seguro de renegociação

de sua dívida externa. Eis, a propósito; o artigo
publicado, nada mais nada menos, que pelo Diretor de PIÇlnejamento e Engenharia da Eletrobi-ás,
na_ Folha de S. Paulo, do dia 2 do corrente,
~ __qt!e alerta para o fato de q_ue necessitamos
o equivalente a US$ 70 bilhões somente para
a expansão do setor, enquanto dificilmente captaremas no BfD e BIRD mais do que US$ 25 bilhões.
Atendemos às ~ruas advertências:

A GARANTIA DA
EXPANSÃO DO
SETOR ELÉTRICO
Antonio Cartos T. Holtz
Para responder a indagação, que hoje
ocorre freqüentemente às pessoas ocupadas
com a área energética do País, sobre se o
-seror--elétrico poderá vir novamente, a curto
prazo, a investir de modo a garantir sua ex. parisão e o uso· da energia de forma campa- tível com um crescimento da economia a
taxas semelhantes às verificadas nos últimos
15 anos, há que se levar em consideração
alguns fatos.
Em primeiro lugar, -é preciso ter em mente
que entre 1985 e 1995, osetorteráde investir
ez$ 7.7 trilhões (equivalentes a (JS$ 70 bilhões) somente na expansão, não podendo
também ser esquecido que para o programa
de conservação de eletriddade há necessidade de recurSos aclicionais para financiar
o consumidor e a indústria, como forma de
minimiZar aquele investimento.
_
Por outro lado, em recente palestra no Rio
de Janeiro, o Dr. Mohan Monasinghe, diretor
da Divisão de Infra-estrutura do Departamento Brasil do Banco Mundial, apontava para
o problema de financiar a expansão do setor
energéti_co dos países em desenvolvimento

em geral que, segundo dados daquele ban<;o,
necessitam cerca de QS$ 500 bilhões entre
1985.e 1995, estando 80% desse valor concentrado entre Brasil, China e fndia. Dizia ele
que o Bird será capaz-de financiar entre US$
25 bilhões e US$ 30 bilhões, isto é, apenas
entre 5% e 6% daquele montante.
Infere-se dessas afirmativas que 95% dos
recursos poderão vir em parte de outras
agências intemaciobais de financiamento
menos_ expressiVas que o Bird, mas que os
mesmos terão de se _originar, principalmente,
da poupança interna desses países, a menos
que cheguem sob a forma de empréstimos
ou de investimentos de instituições de outras
nações.
No caso _do setor elétrtco brasileiro, embora se possa provavelmente contar com um
aporie proVeniente do Bird e do_ -aiD num
percentual maior que os 6% acima ~dQS,
há a agravante de que o financiamento da
expansão_ dos últimos anos foi feito, ern sua
maior parte-, a partir de empréstimos nacionais e estrangeiros, resultando num serviço
da dívida que não deixa recursos próprios
para investimentos e que tem representado
mais de 50%_ do total das aplicações.
~ As,sjm sendo, é preciso chamar a atenção
para a constatação de que a participação dos
bancos de desenvolvimento internacionais
ainda que importante não é muito expressiVa,
o que toma imprescindível uma definição a
curto prazo de qual e como será a particiw
pação da poupança nacional no financiamento do setor - via tarifa e/ou imposto
e/ou empréstimos compulsórios e/ou em..
préstimos e financiamentos internos e/ou novos esquemas de financiamentos e participação - e também, -se há interesse e como
se fará a captação de poupança externa.
O que nãO pOde ocorrer é o setor ficar
na posição passiva de quem poderá provocar
uma recessão ou ser salvo por ela, principal, lnente se rido. estrutUradO e tendo competência para planejar e anteVer os seus pro DIemas,_ E hora de apresentar soluções.
Aliás os planejadores das concessionárias
e da Eletrobrás apresentaram, desde 1983,
ç:liversos estudos demonstrando os grandes
riscos de déficit para o Nordeste, para o Sul
e para o Sudeste e as soluções para os mesmos, os quais, infelizmente,_ não foram levados na devida consideração. O raciOnamento
ocorreu no Sul e está ocorrendo no Nordeste.
Se há tal risco para o futuro, é ImpOrtante
que todos tenham- cons<:iência disso para
que se procure saber se é algo, de fato, aceitável pela sociedade.
Se não for, 'é forçosO também ter em conta
que a solução desses problemas transcende,
hoje em dia, a área setorial e mesmo do
MillislériO das Miti:'as e Energia, sitUande:se
mais na capãcidade do governo em equacioná-la, defmindo os meios para essa expansão. Do contrêi:rio terá que adotar a solução
indesejável de reduzir as metaS econômicas
e soc:iais ~ sere_m ~tingidas para não colher
uma grande frustação nacional quando estas
não puderem se alcançadas.
Nesse sentido, o encaminhamento ao governo das estratégias propostas no chamado
7
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Plano 2.01 O e das ações de mais curto prazo

arroladas na revisão que se está procedendo
no Programa de Recuperação Setorial (PRS)

para o perfodo até 1991, terá de se constituir
no ponto de partida para o estabelecimento
de def01ições precisas, não somente da política que a Nação deseja ver seguida para

a expansão do setor elétrico brasileiro, como
também de que maneira serão garantidos
os meios financeiros, tecnológicos e huma·
nos para alcançar tais objetivos.
Aprovados tais documentos, será ainda
imprescindível que em tomo deles haja wna
total adesão, não somente por parte das empresas concessionárias, como principaJmente dos diversos órgãos do governo, para que
suas recomendações possam realmente ser
implementadas.
-Assim procedendo poder-se-á tranqüilizar

a sociedade brasileira com relação ao papel
do setor elétrico no seu futuro, uma vez que
poderá contar com uma expansão dos sistemas compatível coin suas metas de cresci~
mento económico e social.
Arltonlo Carlos T. Holb:, 51, engenheiro gr11du.!Wo pel11 USP
é dlretor de Pillnej!lmento e Engenhllr!!l da Eletrobr6s.

A propósito, é o próprio Presidente da Associa~
ção Brasileira de Concessionárias de Energia ABCE, entidade que reúne 59 empresas no País,
Sr. Nelson Vieira Barreira, que reclama, ainda hoje
- Gazeta Mercantil -, de 4~2-88 um reajuste
tarifário que cubra a defasagem de 5,5% rema~
nescente de reajustes anteriores abaixo do índice
inflacionário:
"O presidente da ABCE destacou que tarifas reais para O setor elétrico são o caminho
para atender à exigência do Banco Mundial,
para liberação de novos recursos e de que
as empresas de energia tenhain remuneração adequada. Além disso, os reCW"Sos tarifários seriam lmprescindiveis para o cumprimento dos investimentos e obrigações exter-

nas de 1988."

·

Acresça-se a isto o fafo de Cfue a capaddade
de poupança interna do setor está onerada por
dois fatores: 19 ) o peso do Serviço de uma dívida
externa na ordem deUS$ 26 bilhõeS; _e 29 ) a perda
de substância das tarifas, sempre condicionadas
aos planos ~de contenção de preços (Cruzado,
Bresser, brevemente Mailson, etc.). Este fato simplesmente derrubou a rentabilidade do setor elé·
bic_o __e sua capacidade de autofmanciamento. Eis
como outro técnico está vendo essa questão:
TARIFA DE ENERGIA
DEVE REPASSAR CUSTOS.
NÃO !NEFIC!á;OA
Após um período de acentuada compressão, a tarifa de energia elétrica vem, nos últi~
mos meses, experimentando aumentos significativos. Estes reajustes, muitos deles superiores à taxa de inflação, fazem parte da
política governamental de repassar ao consumidor o custos dos serviços públicos.
A "verdade tarifária" é justificável à luz de
argumentos técnicos e de eficiência na alocação de recursos. Porém, para que o processo
alcance êxito político, é preciso que o setor

elétrico se instrumentalize para superar as
prováveis dificuldades que deverão surgir ao
longo do caminho. A mérlor delas é a necessidade de aplicar os reajustes de forma gradual, para evitar que a economia do país sofra
as conseqüências de um desequilíbrio nos
preços relativos dos insumos energéticos.
Um processo com implementação lenta so_fre sérios _riscos de não ser bem-sucedido:
falta _de contin-uidade ideológica pressões organizadas de vários grupos de interesse e
perda de credibilidade são fatores adicionais
de perigo.
·
Para assegurar o apoio político, ao processo de reposição tarifária, um dos aspectos
mais importantes é a percepção da sociedade sobre a razoabilidade dos preços da
-energia. Se houver suspeita de que a tarifa
incorpora não apenas os custos do setor mas
também sua ineficiência, a viabilidade do
programa estará comprometida. Este_éo piimeiro _obstáculo a ser superado, haja vista
a percepção pública de ineficiência _da máquina estatal.
Orna análise mais detalhada das alegações
apresentadas indica que o setor elétrico precisa se preparar mais para enfrentar um fórum social amplo de debates sobre sua eficiência Falta "motivação" maior para_ que
-as-empresas sejam geridas de forma eficaz.
As razões que nos levam a este posicionamento podem ser assim enunciadas:
1 -Os iodicadores de desempenho levados à socieda_.9e são insuficientes para wna
avaliação conclusiva. O mero fato de a receita
do setor cobrir seus custos operacionais não
assegura que as empresas estejam sendo
eficientemente gerendadas. Além disto, os
demais indicadores empregados, em sua
maioria de natureza econômic_o-financeira,
ilustram apenas o tamanho_ da dívida, o que
toma difidl avaliar o desempenho intrínseco
da empresa.
2- E certo que o orçamento _operacional
des~ empresas é poUco expresSlvo quando
comparado aos grandes números da crise
do setor. No entanto, o esforço gerencial não
deve ser diredonado _apenas aos problemas
maiores, praticamente incontroláveis pelo seter. A fiX8ção obsessiva em crises acaba impedindo a busca de ganhos que, embora menores, estejam efetivamente ao alcance das
empresas.
-3 -O DNAEE não dispõe hoje de mecanismos que asseguram a eficiência das empresas do setor. No passado, o DNAEE detinha o poder de fiXar as tarifas de energia,
com base em estudos técnicos e de custos.
-Com os preços·aeterminados pela área económica, o poder do DNAEE em desaprovar
gastos excessivos deixou de repercutir diretamente na receita das concessionárias.
A Booz Allen e Hamilton, com vasto trabalho na área energética e em empresas governamentais, conduziu entrevistas entre altos
dirigentes do setor elétrico a fim de determinar o nível de preparação para enfrentar
o difícil momento de transição que o aguardi;l: 4íscutir e justificar perante a sociedade
seu desempenho e eficiência na gestão de
recursos públicos.
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Os resultados preliminares_ da pesquisa revelaram que:
1 - Há uma percepção quase unânime
em que o setor elétrico é operacionalmente
eficiente, sendo _que sua receita cobre plenamente os custos de operação e manutenção.
___ Os problemas que mais afligem seus dirigentes são a dívida interna e externa, insuficiência
tarifária e a necessidade de investimentos para atender a crescente demanda de energia.
2 - As despesas do setor estão sendo
continuamente "Monitoradas" pelo DNAEE
-Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
3 - Não existem incentivos institucionais
para que as empresas se esforcem em auferir
ganhos de efic.iê_ncia. Além disso, mecanismos como a Reserva Global de Garantia
(RGQ) _expurgam os ganhas obtidos pelas
empresa mais eficientes, transferindo-os para as menos eficientes. ·
4 - Eventuais ganhos de eficiência são
localizados e de pequena expressão face aos
montantes da dívida e às necessidades finanM
ceiras para novos investimentos.
5- Mecanismos como a Reserva Global
de Garantia perderam sua eficácia, uma vez
que muitas empresas Já não efetuaril este
recolhimento, esVaziando ainda mais o poder
do DNAEE..
..
.
6- A função de controlar a eficiência, es-

tatutariamente, não pode ser ocupada pela
Eletrobrás, holdlng do setor. Também os
governos estadu~is abdrarn mão deste papel,
jogando a responsabJlidade à esfera federal,
a quem- é ãtfibuida a culpa pela crise do setor.
7 -Ganhos operadonais podem a]avancar sensiVelmente a eficíéitcia da área de inve_stimentos, repercutindÕ favoravelmente,
por exemplo, no aumento da vida útil e da
disponibilidade dos equipamentos.
Neste momento de transição tarifária é ne-cessário que as empresas de energia passem
a perseguir a eficiência operacional. Além
disso, as empresas eficientes terão mais facilidade para obter recursos para investimentos, sejam eles internos ou externos. Para
estas empresas, a aprovação de seus projetas
-significa plena ocupação de seus recursos
de engenharia, possibilidade de desenvolvimento tecnológico e garantia de atendimento ao mercado.
Na revisão instituciOnal do setor, o assunto
"eficiência" deve aparecer em primeiro plano. Um rQteiro para discussão, extremamente importante neste momento, não pode fugir
dos seguintes itens:
1 -A tarifa deve_ voltar a ser definida com
base no custo~ Subsídios, se utilizados, devem provir de i"eC_ursos extra-Setoriais.
2 - DefiniÇão de um mecanismo institu~
cional para controle de custos, adaptado ao
tipo de tarifa adotada: regional ou nacional.
O ideal é que o controle seja regionalizado.
Conselhos de consumidores e tribunais de
conta também podem ser explorados para
esse fun.
3 - Criação de indicadOres para avaliação
das empresas concessionárias, não depen~
dentes apenas dos resultados financeiros,
quase sempre precários.
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4- Elaboração de instrumentos- de inc'7'tivo gere"ndal, inclusive de nat~reza pecumá- _
ria, em todos__ os níveis. Estes instrumentos
devem estar atrelados ~s. me_tas_ 4ª----º-esempenho estabelecidas para a empresa.
Lua Theodoro Appel Mllurer, 31, engenhclro-eletrónloo,
é mestre em Adminlstraçllo de Empres~:~s pel11 Ucla (EUA)
e consultor do!l Booz Allen e HamDton.

Não sã-o menores as preocupações com o setor
de coffibustíveis líquidos e gasosos~ O acalorado
debate que cerca o assunto deve _ser tr~ido a
esta Casa para que nOS j:)J"óilutiCie"mos. com propriedade, sobre eles:
POR UM NOVO
PERFlL ENERGÉTICO
A interferência das autoridades econômicas tem provocado seguidos desajustes na
política energética, cõm distorções que se
agravam no tempo_.
__
O reordenam-ento dessa pOlítica não pode
ocorrer de fOrma abrupta, pois representaria
um Violelito trauma no· _custo do transporte
urbano e de cargas, com reflexos negativos
na produção _de grãos. _
_~.:. __ _
Quando do_ advento do Plano Cruzado, o
litro do óleo diesel custava aproximadamente
65% do ütro da gasolina. t:àiTf aTnstítWção
do empréstimo compulsório, em julho de
1986, 6 diesel passou a custar 50% do preço
desse derivado, para atingir~ rro Cruzado 2,
o patamar de_ 32%. No momento, o custo
do diesel, em relação à gasolina, _situa-se em
42%..
.
Vê-se, portanto,_que a violenta quebra na
relação de preços é a principal respa:nsável
pelo direcloriamento do consumo. O País está cOnsumindo o mesffiõ VOIUine_ de gasolina
regiStrado em 1985~-Já-6 cOilsumO de diesel
passou de 341 n1i1 bimis/dia para 407 mil
barris/dia. _-Distorção- idêntic;;l é flagrante no caso do
GLP'_- gás JiCjuefeito_de petróleo- em que
o crescimento do consumo, nos últimos dois
anos, alcançou 18%.
. .
Trabalho do Departamento de Energia
(Denerg) da Federação e Centro das__Indústrlas do Estado de São Paulo mostra daramente _que a politica de preços precisa ser
revista, no sentido de restabelecer o necessário equilíbrio_entre a oferta e a_demanda
dos energéticos derivados de petróleo.
Se- não houver esse teoiredonarnento do
consumo, chegaremos em ·1~5 com o seguinte perfil: para um consumi? gloJ;>al de
quase 1,6 milhão barris/dia, 45% dos quais
de diesel, 5% de gasolina e 12% de GLP,
sem que seja possível obter tal proporção
no refino.
A análise da atual estrutura de preços é
alarmante. saiba o leitor que 29,7% do preço
constante da gasolina destina-se a substituir
outros derivados. E 34% de seu preço correspondem a tributos, iricluindo o eqlpréstimo
compulsório.
O preço" vigente dei GLP ao_ c::onsumidor
é 20% menor do que o custo _da matériaprima e- do refino, o que fêiz com que se
adicione um subsídio de 68% do preço de

venda para cobrir os custos de distrib!.!-lção
e_ revenda.
_ ___
__
A COnSeqüência inevitável das distorções
apontadas é o crescimento inadequado do
consumo, o ciueJá nos obriga a importações
de 20 mil barris/dia de GLP. Nessa progressão de consumo, em 1995, teremos de importar cerca de 35 mil barris/dia.
No caso do diesel, a perspectiva ·é a mesma. o- ç:résciinerito- de seu consumo projeta
uma necessidade de importação, em 1995,
de 200 n1il baiTisldiã. Enquániõ ISso; teinos
urna sobra de gasolina que chega a 50%
da produção. EsSã di'CunStància" ~erou exportaÇõeS, -a- preÇos íritemadoÍ1ais,_ em v_olurnes próximos dos importados n:o ~aso do
dieseL -- ·
-Mesmo que se analise a real perspectiva
de chegarmos ao ano 2000 com -auto-suficiência na produção de petróleo, conseqüência do formidável esforço da Petrobrás, não
se modificam as prÇ>jeções de consumo, com
a atual estrutura de preços. _
No momento em que o governo pretende
eliminar gradualmente o empréstimo compulsório"éimprescindível que o conjunto de
medidas tenha. um objetivo bastante claro:
promover<- 6 uscn-acional da energia disponível.
É preciso ·ressaltar que tais volumes de
importação de óleo diesel e de GLP não são
facilmente obtidos no mercado internacional.
-Acresce-se o fato de que nossa_ oferta de
gasolina nesse mercado, em volume cres·
cente, açentua a vulnerabilidade do_ País em
face de qualquer crise mun_dial, -~e se reflita
no consumo.
É, portanto, multo claro que a eliminação
do empréstimo compulsório sobre a gasolina
e õ álcool carburante deva ser aplicada na
redução do subsfdío apontado e· no cresci·
menta da capacidade de investimento em
prospecção, gravando-se, o menos possível,
o-_ preço~do diesel, a fim de se evitar uma
série de conseqüências económicas indesejáveis.
O Pais pode atender a seus desafios ener-- - ~ticos de forma otimizada, ao planejar estrategicamente a oferta e o consumo, evitando
recorrer a medidas imediatistas ou emergencia!s. Isto exigirá sacrifícios e coragerri dos
-responsáveis pela política _energética, para
que se estabeleçam, o m.afs rápido possível,
as medidas necessárias.: É o que, sinceramente, esperamos.
- -~

Culo1 Cardoso de Alme.ld• Amorim, 51. empresário,
édir-etot do Dep11rtamento de Energi11 (Denerg) e do Centro
dos lndúst;llls do Esmdo çie $®_ PaulQ _í_Ç!esp) e diretorg~r~;~lçle Artes e Ofl~;;los de São Pa1,do.

OS EQUÍVOCOS SOBRE O
BALANÇO ENERGÉTICO
Encerra o empresáéio e Engenheiro Amarai~Q_urgel seu artigo intitulado "O balanço
energético do álcool desbalança o pals", publicãaO nesta "FOI.Ifa- em 13 de janeiro do
corrente ano, com um· apelo para que "asSuntos desta Qriividade sejam tratados com
um mínimo de seriedade, três pontinhos".
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No artigo m"encionado _o Engenfteiro Gurgel
-- ~ respo"nd~ a
o_utro_de minha autoria referente a declarações suas a respeito" do balanço energético do setor agro industrial responsável pela produção do álcool combustfvel.
Ele baseia seus argumentos em do~ documentos americailos. Do prime[ro deles um
documento do "Battelle", o engenheiro afirma ter extraído a informação de que na produção e processamento de uma tonelada de
- cana seriam despendidos 9,8 milhões de Btu
de energia para produzir 5,6 milhões de Btu
ria forma de álcool etílico deixando como
resíduo 6,5 milhões de B_tu na forma de bagaço.
Ora, os 5,6 milhões de Btu correspondem
a 0,97 banis equivalentes de _petróleo (_b.e.p.).
Pois bem, esse desempendo é três vezes a
melhor produtividade alcançada nO Estado
de São Paulo. Não é pois à- toa que venho
afirmando que o Sr. GurQel é o malorpropa·
gandista âo Proálcool.lnfelizrnente, neste caso, o Sr. Gurgel não tem razão. Se O- Brasil
pudess_e, de fato, produzir três vezes mais
álcool com a mesma tonelagem de cana,
seria uma maravilha.
A energia mencionada pelo Sr. Gurgel como necessária para produzir é processar uma
tonelada de cana, 9,8 milhões de Btu, é cinqüenta vezes rilaior que a calculada por Isaías
~cedo e LAH -Nogueira. Sé b Sr: Gurgel
tivesse razão, o Brasil teria despendido neste
último anó com á agrOindúsUia Cãriavieira
360 rfu1hõeS dé !;lãnis equiValentes de petróleo, ou-seja, quase tudo que consumiu oBrasil na fonna de diesel, gasolina e óleo combustível no mesmo ano. Neste caso, sim, ~
ria o Pfoálcool uma calamidade para o país.
Mas, se assim- foss_e, teríamos notado, não
é? Começo a desconfiar que o pessoal do
''Battelle" não- sabe fazer conta. Ou s_eria o
seriíssimo Engenheiro Gurgel que nã~ soube
interpretar o relatório? _
_ Bem, passemos ao segundo relatório, produzido, de acordo com o empresário, pela
Universidade da Califórnia, campus de Los
Angeles, onde-teria encontrado o Sr. GU:rgel
a informação de que o "ganho" no balanço
energético de uma usina de álcool seria de
1O%. Todavia, embora não fique claro no
texto do sr. ·aurgel, este dado deve referir
ao milho, cuja vocação é bastante diversa.
A produção de álcool é C!:?J_nparadi:! com _a
energia eólica. O parâmetro utilizado para
o confronto é a quantidade de alimentos protéfcOs que se-deiXaria de produzir com a geração de uma unidade de energia. Uma "fazenda eólica" prOduz iiuma determinada área,
energia para 11 mil pessoas deslocando uma
eventual produção de alimentos, s~ciente
--para Liina peSsoa. EflquantoisSo, a pTodução
de álcool de milho na mesma área deslocaria
uma Cultura de alimentos Protéi<:os suficiente
~para 3.600 pessoas sUprirido as necessidades energéticas de apenas três pessoas. A
ComparaÇãO é dramática, mas não é séria,
pois pressupõe que o único parâmetro de
importância é a extensão de terras cultiváveis.
Se assim fosse então o petróleo_ e a energia
-- nuClear seriam as melhores opções. Uma usina nuclear, ou um conjunto de torres de pe-

um-
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tr61eo, no espaço suficiente para alimentar
um faquir honesto, é capaz de produzir ener~
gia para alguns milhões de indMduos. A hidroeletricidade, por outro lado, sob este estreito aspecto, é, em muitos de seus exemplos brasileiros, comparável ao álcool de cana e certamente muito inferior à energia eóli-

ca. Pois bem, como um ex-paladino do carro
elétrico, aconselharia o empresário Gurgel,
a interrupção do programa de hidrelétricas

em beneficio do plantio de fazendas eólicas?
Estaria o Sr. Gurgel informado de que o investimento necessário para a produção de
e1etricidade e6lica é significativamente superior àquela para a nucleoeletrlcidade e pelo
menos cinco vezes maior do que para o álcool de cana, para a geração da mesma
quantidade de energia? Além do mais, onde,
senão em alguns poucos quilómetros quadrados no Nordeste, encontraria o Sr. Gurgel
ventos suficientemente fortes e regulares,
que justificassem a adoção de uma das tecnologias mais intensivas em capital? Será isso que chama de seriedade? Nem a histórica
propostas do então Ministro Cesar Cais, da
salvação nacional pela produção de metano
a partir da titica de gaJinha, é tão absurda.
O empresário Gurgel se espanta com
o fato de os proprietários de usinas continuarem usando grandes quantidades de
óJeo diesel nas usjnas. Esta afirmação contém um sofisma velado. Em realidade, o
uso do diesel está limitado praticamente
ao transporte~ O elevado subsídio ao diesel
o toma excessivamente atraente. Apenas
a proibição do seu uso em táxis e carros
particuJares Impedirá a sua extensão a estes setores, se mantidas as atuais relações
de preços. Usineiros são empresários
pragmáticos. Ainda bem. Se podem fazer
rodar seus caminhões pela metade do pre-ço, seriam maus e~presários se não o fizessem. Córilo será-que o empresário Gurgel não entende essa contingência?
A discussão que faz o Sr. Gurgel dos
custos de produção do álcool se vale de
um conceito que decididamente ele não
conseguiu apreender. O barril equivalente
de petróleo é uma unidade de energia e
vale exatamente 1,46 milhão de kcal, ou
6,12 bilhões de jo_u1es. Segundo o Sr. Gurgel este valor "levaria em conta tanto o
poder calorífico quanto os motores que
a limenta". É mais ou menos a mesma
coisa do que dizer que o volume do litro
depende do líquido que lá estiver. Bem,
para um inveterado pienguço talvez isso
seja verdade. O que vem depois é ainda
mais inverossímel. Diz eJe, "o táxi movido
a álcool consome dois barris de álcool para
percorrer a mesma distância que percor~
reria um táxi diesel com apenas um bani!
de óleo diesel Se o barril de álcool custa
US$ 45,00, o preço do barril de álcool equivalente custa US$ 90,00''. Aparentemente
o Sr. Glfrgel foi até Portugal para realizar
esta experência, pois no Brasil não há táxi
movido a óleo diesel. Se tivesse ido a Roma
ele teria usado um táxi a metano,_ teria concluído que o "barril de álcool equivalente''
custaria US$ 60,00• .Se fizesse a experiên·

cia em São Paulo descobriria que o preço
do "barril de álcool equivalente" valeria _entre {JS$ 50,00 e 55,00, pois este valor expri~
me a diferença de desempenho entre álcool e gasolina quando referidos ao volume. E se o Sr. Gurgel tivesse ido a certas
regiões da África setentrional, há cinco
anos atrás. teria chegado à conclusão de
que o preço do "barril equivalente de álcool" era de aproximadamente (JS$ 5,00,
pois lá rodavam alguns táxis a gasogênio
e a relaça:o em volume, _entre álcool de
um lado e cmvação vegetal do outro, dá
uma razão entre os respectivos desempenhos de aproximadamente dez em favor
do álcool. Da mesma maneira. que ele elegeu arbitrariamente o diesel para sua comparação, e exatamente com o mesmo· raciondnlo, elegendo outros, chegamos ao
valor que quisermos para essa entidade
que o Sr. Gurgel denominou "barril de ál·
coo1 equivalente" e que como vemos não
tem qualquer sentido econômlco. O argumento não pode, portanto, ser considerado Já muito sério:
Em resi.uno. Não há seriedade nas avaliações do engenheiro Gurgel quanto às
energias "produzida" e cunsumida na indústria canavieira e, conseqüentemente,
também no que diz respeito às suas con·
dusões sobre o balanço energético do seter. Não há seriedade na estapafúrdia proposta do empresário GurgeJ de fazendas
·eólicas como alternativa ao Proálcool. E
não há seriedade em seus argumentos e
avaliações desfavoráveis ao álcool, do ponto -de vista econõmico. Recentemente, propôs o homem público Amaral Gurgel a
liberação pelo governo de impostos para
veículos ''com 3,20m de comprimento" e
operando "com dois cilindros". Só fahou
limitar esses beneficios a marcas cujas de-nominações começassem com a letra C.
E, no mésmo dia, condena imaginários
subsídios ao Proálcool. Será esta a seriedade que precl~ o País?
Rogério Céur de Cerqudn1 Leite, 55, é professor
emérlto d011 Oni~esJ<f.olcle Estadual de Campinas (Uni·
camp) e membro do Conselho Editorial d11 FoJha.

Todas estas questões aqui trago como contribuição a um debfe que se impõe urgente e criterioso. Antes que nos defrontemos com hiatos irreversíveis a curto prazo· na oferta da energia ou
conseqüências funestas decorrentes de decisões
equivocadas, tanto sobre dimensionamento dos
reservatórios como Sobre os preços relativos dos
combustiveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR.~ MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronuncia
o seguinte discurso.)_,......Sr+ Presidente, Srs.. Sena·
dores:
Hoje, tudo está voltando à estaca zero no Governo Samey. Voltando àquela malfadada época do
poder _da tecnocracia, das soluções e decisões
tomadas quase às escondidas, da violência contra
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-já não digo poder de compra- mas de sobrevivência das categorias assalari_adas.
O arrocho salarial praticado pela administração
Bresser não foi suficiente. Agora, na vez do Sr.
Maílson. pretende-se arrochar mái.s ainda, descendo goela abaixo do Congresso mais um decreto, desta vez contra o funcionalismo civil e militar.
Não é possível escamotear a incompetência
deste Governo mediante os sofrimento dos assalariados. O Sr. José Sarriey já esteve, através de
artificias, é bom que se diga, no topo da escada.
Hoje está rente com o chão. De todas as suas
promessas, nem uma sequer foi cumprida. Todas
as afirmações peremptórias de sua tr~jetória na
Presidêncià Clã República foram ridicularizadas
pelo tempo.
Agora, esgOtada sua capacidade, volta~se o Sr.
Samey aO velho figurino, ao velho modelo do
qual sempre foi servidor: o arrocho salarial.
A inépcia, a omissão, a irresponsabilidade, a
incompetência de sucessivos governos, indusive
do atua!, são responsáveis pela situação presente
- não os sa1ários de quem já é pessimamente
remunerado! O Sr. Maüson da Nóbrega e o Sr.
João Batista de Abreu são também responsáveis
pelo descalabro atuaJ, pois foram fiéis servidores
e defensores do antigo modelo- não os salários I
Cabe a este Govemd ápenás éidministrar a transição, não tom~ medi~as como estas e outras,
a exemplo do Plano Cruzado. Falta~Jhe a legitimação dada pelas urnas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR~ PRESIDENTE (Dirceu Cameir9) -A
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10:30h, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
-lVotação, em turno único, do Prqjeto de. Resolução n~ 28, de 1988, que autoriza· a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito no vaJor
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 ObrigaÇões do Tesoilto" Nas:Jonal - OTN, ~end<? _
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.

-2- Votação, em tumo únfco, do Projeto de Resolu·
ção n9 29, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar operação de crédlto no valor correspondente, eJl1 çruzados, a 13.650A2 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-3Votação, em tUrno único, do Projeto de Resolução n~ 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jtapuranga, Estado de Goiás, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesóuro
Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-4Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n~ 31, de 19SS, que autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado dq Rio Grande do Norte,
a- contratar operação de crédi_t.o_no valor corres,;-
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pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obrigá-·
ções do TesoUro Nacional- OTN~ tendo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-5-

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 42, de 1988;-que autóriza á Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, -em cruzados,-a-48:411~7 Obriga~
ções do Tesouro Nacionai--OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, Proferido em Plenário.

operação de crédito no valor correspondente, em

cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

- - -14-

-6Votação, em turno único, do Proje_to de Resolução n9 33, de 1988_. que- autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro
NacionaJ -

OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 45, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 20._864,66 Obrigações do Tesouro
NaclonaJ - OTN, tendo
· PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário:

-7Votação, em turno único, do Projeto de ResoJução n9 34, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, Estãdo de Minas Gerais, a
contratar operação de Crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 20.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 37, de 1988, que aUtOrizá a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor corres..
pendente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-9Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 38, de 1988, que autoriza Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.

a

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís. Estado do Rio Graride do Norte,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.790,00 Obrigações
do T escuro Nacional __: OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-HVotação, em twno único, do Projeto de Resolução n<:>40, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 49.342,11 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-12Votação, em twno ónico, do Projeto de Resolução n<:>41, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito no valor

tratar Operação de crédito i1o valor correspon~
de_nte, ~m cflJUdos, a 197.554,00 Qt>ri@çõeS do o
TesQW'O NacionaJ- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em _Plenário.
-

--

------

- - -----

-

-21-vOtação; em turno único, -do ProJeto de ResoiU- ç::ão n952, de 1988, que autoriza ã Prefeihira Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no- véilor corresPondente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do
TesouroNacionai-OTN,tendo
-- ---PARECER FAVORÁ~ P~feridO e~_P!_énário. _

-22VotãÇãO, em turnO úrilcô, dó ProJeto de ReSolução n~ 53, de 1988, que ãútoriza ã Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a contratar opeÍ'açãô de- crédito ·oo Vàlo(COirespOndente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PJenário.

-15-

-23-

Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolução n9 46, de 1-988. que autoriza a Prefeitura Munícipal de_ Altos, Estado do Piauí, a contratar opera~
ção_de cr_édito no valor _correspondente, em cruzados, a 80.000,00 ObrigaÇ6e5 -do Tesciuto Nacional- OTN, tendo
PAREçç:R f'AVQR.-iVEJ,_pfRf~rtdo em Plenário,

Votação, em turno único, do Projeto Qe.Resoluçãó n~ 57, de 19ff8, que ãutoriza áPreféifUrã: Municipal de Propriá, Estado_de Sergipe, a Contratar
operação de crédito_no valo_r_correspondente, em
Crui:e:iâos, a 79.860,00 ObligaçõeS_ do Teso_urQ
Nacional- OTN, tendo
Pt\REC:~ FAVORA~~ prõf~c!C?_ ~!!l?!~I'!_~O~

-24-

-16Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~47, de 1988, que autoriza 8 Prefeitura Municipal de Astorga, Estado_ do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Naclon"ãl - OTN, tendo
. Pt>Rf"ÇER F.AV~V§,J'I"Qferido em Plenário.

Votação, em turno .único, do Projeto de Resolu~
çãCi n<:> 58, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itauçu, EStado de- GoiáS, a Contratar OpefaçOO de crédito no valor correspondente, em cru~
zados, a 25293,75 Obiigélções dó!eSOUráffãcio-- ·- riar..::....:-oTN,·terido
PARECER FAVORÁVEL, profe~~ em É~~nári-º·--

-25-

-17Votação, em turnO úriiC:ci, do ProjetO de Resolução n~ 48, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municlpal de Bandeirantes, Estado do Mato GrosSo
do Sul, a coritratar opefaÇ:ao ·ae crédhõ -no valor
corres_poJldente_. em c_~dQs, a 4.999,00 Obii9a·
ções do Tesouro Naciona1- OTN, tendo
PABECER FAVORÁVEL. prof~!ic:lo em Plenário.

VotaçãO, em turno único, do Pfojeto de Resolu~
ção n~ 59; de 1988, que autoriza a Piefeítura-MUriicipal de Rondonópolis, Estado do_Mato Grosso,
-cOntratar- operaçao de crédito riO-valOr -cOITeSPoiid~nte, em cruzados, a 11.91~,68"0Qrigações _
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEÇ-, prOféiéfOém Plenário.

a

-18-

-26-

Votaçáo, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 49, de 1988; que autoriza a Prefeitura de
ltaporã, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 13.800,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁ~~ Q:f()ferido ~m Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 61, de 1988, que autoriza O GoVenio do
Estado de Minas Gerais a realizar operação de
crédito externo no valor de ass--48,500,000.00
(quarenta e oito milhões e qujnheni:õs lllil dólares-norte-americanos), tendo
PAR_EÇER FAVORÁVEL, proferido em Plenário~-

-19-

-27-

Votaçáo, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão n9 50, de 1988, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquarussu. Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor~
respondente, em ·cruzados, a 6.09_8,68 .Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, -tendo
P~_g_ÇER FA'{O~Y!;L, profe_fi9o ~m Plenário.

Votação, em turno único, do Requerimento n9
1O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad,
solicitando ao Ministério das Comunicações irifor~
mações sobre o critério adotado pelo atual Gover~
no para a concessão de canais de rádio e de
televisão através daquele ministério.

-20Votação, em turno único, do Projeto de Reoolu1988, que autáriza a Prefeitura MUnicipal de Poxoréo, Estado do Mato Grosso; a conç::ãó.n~ 51, de

-28Mensagem n? 53, de 1988 (n~ 61/88, na origem), relativa à proposta para que seja ~uto~.:~da:
a Prefeitura Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação
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de _crédito no valor correspondente. ern cruzados,

a 3.986,19 Obfigações do Tesouiõ--NãC:ional OTN. (Dependendo de parecer.)

-29Mensagem n9 60, de 1988 (n~ 75/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 55.000 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-3DMensagem rf 65, de 1988 (rf 80188, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Munkipal de Aquidabà, Estado de
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 39.941 ,55 Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN. (Dependendo de parecer.)

-31Mensagem rr 85, de 1988 (11'? 99/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Paranavaí, Estado do

zad&S a funcioriar pelo Banco Central do Brasil
e-dá outras providências.
-Dependendo de Parecer a ser proferido em
Plenário.

-,lApreciação da Mensagem Presidencial n9 3, d~
1988-CN (il9 746/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre~Lei h9"2.J96,_de 2-1 de dez.embro de 1987, que
altera a legislação do _f!_llposto de Renda das pessoas ftsfcas e dá outras providências.
-Dependendo de Parecer a ser proferido em
Plenário.

-4Apreciação da Mensagem Presidencial n" 4, de
1988-CN (n9 747/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n? 2397, de 21 de dezembro de 1987, que
altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas e dá outras providências.
-Dependendo de Parecer a s_er proferido em
Plenário.
-

Paraná, a contratar operação de crédito no valor

-5-

correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro NacionaJ - OTN. (Dependendo de parecer.)

Apreciação da Mensagem Presidencial n? 5, de
1988-CN (n9 748/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do ConQieSso-Nacional Otexto do Decreto-Lei n~ 2398, de 21 dfiâezembro de 1987, que
dispõe sobre foros. laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União
e dá outras providências.
-Dependendo de Parecer a ser proferido em
Plenário.

-32Mensagem n' 88, de 1988 (n' I 02/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura MunicipaJ de Alto Paraná, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.448,34 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.}
O SR. PRESJOENI"E (Dirceu Carneiro)- A
Presidência convoca os srs. Sen"adores pa"ra urna
sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se hoje, às 20 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à apreciação das seguintes matérias:

MATÉRIAS EM RITMO NORMAL
-lApreciação da Mensagem Presidencial n9 1, de
1988-CN (n9 744/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do CóriQ'fesso Nacional o texto do De_cre,..
to-Lei n9 2.394, de 21 de dez.embro de 1987, que
altera a legislação do Imposto de Renda incidente
sobre rendimentos auferidos em operações financeiras de curto prazo e dá outras providências.

-6Apreciação da Mensagem Presidencial n" 6, de
1988-CN (n~ 749/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente c;la República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n 9 2399, de 21 de d~mbro de 1987, que
dlsPõ"e ·sobre a transferênda das ações representativas do capital da Companhia Brasileíra de
Tr.ens Urbanos (CBTU), de seus bens e dá outras
providências.
-:::::-Dependendo de Parecer a ser proferido em
Plenário.

. -- --- - --"7-

-2-

Apreciaç:ão_ da Men~gem Presid~Qc:;ia1 rl~ 7, d,e
_1988-CN (0~750/87, na origem), através da qual
-CiSenhor Presidente da República submete à deli·
beração do Congresso Nacional o texto do Decre.~ .
to-Lei 0'12.400_, de 2~ de dezembn:) de 1987. que
dispõe sobre -ã transferência das ações representativas da partiCipação federal nas entidades vinculadas ao Sisteina Nacional de Centrais de Abastecimentõ e. dá outras proVidências.
-Dependendo de Parecer a ser proferido em
Plenário~
-

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 2, de
1988-CN (n9 745/87, na origefll}, através da qual
o Senhor Presidente da RepúbliCa submete à deliberação do Congresso Nadonal otexto-do Decreto-Lei n-?2.395, de 21 de dezembro de 1987, que
autoriza o Poder Executivo affistituir -mecanismo
de garantia para depósitos e aplicações em iri.stituições fmanceiras e demais instituições autori-

Apreciação da Mensagem Presidencial no 8, c:l_e
198S:CN (n? 751/87, na origem), através da qual
o Senhor Ptesiêlente ~ República submete à deliberação do Cohgressci Nacional o teldo do Decre·
to-Lei n? 2.401, de21 de dezembro de 1987, que
pl-oíbe a utilização de recursos do Tesouro Nado-

-Dependendo dr Parecer a ser proferido em
Plenário.

-8-

nal em ope~ações de compra e venda de açúcar
d~ produção nacional, para fmS de exportação,
e- dá outras providências. · _ _
. · ·- . -:.
_._Dependendo de Parec~r a ser proferido em
Plenário.
--

MATÉRIAS EM REGIME DE URC)ÊKOA
-l-

-·

..

ApreCiaçãO das Mensagens PreSkl~ndéi.i$ .nt:4
215, de 1987-CN (n' 352187;na orf~enÍ); 216,

de 1987-CN (n•· 353/87; na origem).- 2'17,_ de
1987-CN (n' 354/87, na origem); 218; âe
I 987-CN (n' 356-87,
origerri). i(l9, de
1987-CN (n' 359/87, ·~a orif!.ern), e ~õ.::ae
- J.9B7-CN (n' 360/87,-na' origem), iltiàVé,- das

na

quais o Senhor Presiderite da República submete
à deliberação do CongressO Naciol)~l Çis,-text:'o~
dos Decretos-Leis n9;' ·2:_ 335, de 12 -de_[t,irihÇ.de
1987; que díspõe sob~e o congelam~nt~ çl.e preços e aluguéis,' reajustes. mensaiS dE: ~á_ii:os e
vencimentos, institui a Unidade de RéferêOda de
Preços-(URP) _e dá o:utras_ prOvidências; ;t33_6!:.de
15 de junho de 1987,--que altera a redação-de
dispositivos d~. Decreto-Lei n~ 2,,335~ !fé. )2 de
jÚnho rle 1987; 2.337, de 18 de junho de 1987,
que altêra os arts. I'.3'e ·14.do Dêcreto.:Lei ti-2.335, ·
de 12 de junho d~ 19871 e. dá.ou.tra_s pioVídefldas;
2.339, de26 de junho de 1987, que altera o Decreto-Lei n9 2335, de 12 de junho de 19~7; _e dá
Qutras providências; 2~342, de _lO de julho __de
1987, que altera Os arts. 13 e 14 d_o_ Oe__C:reto-Lei
n'

2.335, de 12· dé juiho de í9ài; e_2343, de

10 de julho dé 1987, que acrescentã..parág~afo
ao art. & do DeciEito-L~i n.; 2.3:35, de 12 de junho
de 1987 (incluída em Ordem do- dia nos termos
do§ 1",_"in fine", do art. 55 da constituiÇão- 1.! Sessão.)
-Dependendo de Parece-r a ser proferid_o em
Plenário.
·
--

-2Apreciação da Mensagem Presidencial n'_221,
de 1987-C~ (n~ 355/87, Oa origerQ}. 'a~é!Vés da
qual_ o Senhor Presidente do3, Repúbliça 54Qr'n.et~
à deu5eiaÇão_-d0. Congresso NaciõOãl_o t,~ do
Decreto_-Lei n? 2.338, de 19 de junho_'de.1987,
que dispõe sobre o pagaméryto da r~munesação
de que trata os arts. 39, 49 e 79 do DeC:réto-Ler
b"1.971, de30 denovembrodé 1982,-queestabelece.l,imite de retrib_uiç_ã,o_dq_s servidores'_da admi~
nistração direta e ilidireta da União, do Di~trito
federal e dos Territórios Federais (inclUída ém
Órdem do Dia noS terrOoS do_§ 1°, "'in fine"', ·do
art. 55 da Constituição- 1• Sessão.)
·
..,... Dependendo de Parêcer ã ser proferido em
Plenário.
·
~3-

·-"'

Apreciação da Mensagem Presidencial.rl" 222,
de 1987~CN (n~ 357/87, na -origem/, ãtraVés da
qual o Senhor Pcestdente da Repúbl_icêi.· submete
_à defiberaçáo do Congressô NadçnaJ O ,teXto do
Decreto-Lei no 2.340, de _2E? de, junho d_~ 19JP,
que altera o Decreto-Lei n" 2..288, dê 23· di:: julho
de 1986 (incluída i::m Ordem dO Dia rios termoS
do § 1°, "in fine", qo art 55 da ConstiÍJ.:Iíç.ão-.:....
1• Sessão.)
·
-Dependendo de Parecer a ser piúferído em
PJenário.
-

D~Q DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

380 Quinta-feira 3

-4Apreciaç:ão da Mensa_gem Presidendal n~ 223,
de 1987-CN (no 358/87, na origem), através da'
qual o Senhor Presidente da Repúblíca submete
à deliberação do Congresso Nacioi12Jl o texto do
Decreto-Lei n~ 2.341, de 29 de junho de 1987,
que dispõe sobre a correção monetária das demonstrações financeiras,_ para efeito de determinar o lucro real, e dá outras providências (incluída
em Otdem do Dia nos termos do§ ]9, "in fine",
do art. 55 da C:onstituiçªo .....;. t• ~essão.)
-Dependendo de Pareçer. a ser proferido ~m
Plenário.

-5Apreciação da Mensagem PreSidencial n~ 224,
de 1987-CN (no 361/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da RepC!bllca submete
à deliberação do Co_ogr_~sso_ Nacional o texto do
Decreto-Lei n" 2~, de 23 de junho de 198_7,
que altera o Decreto-Lei no 2.333, ·de 11 de_ junho
de 1987 (incluída em Ordem do Dia nos termos
do§ }9 "in fine", do art. 55._d., Coristituiçãó-1' Sessão.)
-Dependendo de Parecer a. ser proferido em
Plenário.

-6Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 225,
de 1987-CN (no 3627a7, na odge.m). através da
qual o Senhor President~ d;3 .R.epública submete
à deliberação do Congres,SO N~dona,l o textC! do
Decreto-Lei n• 2.3~5.~<le.23. de julqo de 1~87,
que dá no\{8_ r~dação ao ~put do art. 1"' da Lei
n"' 6.782, de 19 d~ mato. de. l Q&O (incluída. t:;m
Ordem do Dia nosl~rinos.do. § 1?1 "in fine", do
art. 55 da. Constituição: - 1• $e.ssão.) ·'

que pediu verificação de quorum ao requerimento de minha autoria para que o Poder Executivo,
através do Ministério das Comunicações, informasse a esta Casa o número de concessões de
canãis de i'ádio e de televisão e a quem foram
Concedidas para que tomássemos ciência dessa
política eleltorei(a do atual Ministro das Comuni~
caçóés. Somos sabedores de que somente em
um único Diário Oftclal foram publicados cerca
de 40 e poucas concessões de retransmissão dE
canal _de televisão em S~alvador e para o interi01
da Bahia, de propriedade, segundo consta, da
farn_iliª-_d_o Sr. Antônio Carlos Magalhães.
Mas, Sr. Presidente, S. Ex• está no papel dE
üder do Governo e, pelo que vejo, não deseja
a permeabilidade de seus atos, e serem eles conhecidos nesta Casa. Há um ditado que ~ que
não há nada como um dia atrás do outro. S.
Ex- já conhece, de longa data, as minhas posições
oposicionistas nesta Casa e saber~~ também, usar
da obstrução para várias solicitações de V. EX
de interesse do Governo.
Como amigo de S. EX', amigo particular, porém
adversário polttico, quero deixá-lo a par de que
fareí" novamente, este ano, as obstruções que fiZ
no ano próximo passado, nesta Casa, e que esperava não haver mais necesSidade de fazê~lo diante
dÕ entendimento amplo e cordial com os demais
Srs. Senadores.
O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. JAl'UL HADDAD -Ouço V. E;x', com
muito prazer.

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Meu caro,
querido e fraternal amigo Senador Jamil__Haddad,

notei a preocupação de V.

~num

entendimento

- que tivemos com vários Senadores, organizamos

-Dependendo de Parecer a ser proferido_em
Plenário.
-7-

um sistema de_trabalho, inclusive deixando esse
requerimento de V. Ex~ pàt-a Ser apreciado nã próxima sessão do Seriado. Não há, de maneira nenhuma, intenção de fazer obstrução ao requeriApreciação da Mensagem ~sidendal n~ 226, _ mente do nobre e querido Senador. Fique tran-

de 1987-CN (n~ 363/87, na opgem), através da ____qüilo, meu c;aro e fr~emal amigo Jamil Haddad!
qual o Seohor Presidente da República submete
__ __
.

O __SR. JAMJL HADDAD- Sr. PreSJdente,
aguardarei os futuros passos da Liderança do ~o
vemo n~sta Casa que~ segund~ sua decla~açao,
na p~xrrna sessão, nao o_bstrUJrá a votaçao do
requenmento que formule1 à Casa, para ver que
medidas tomarei em termos de obstrução d.e
mensagens de interesse do Poder Executivo.
-Dep-endendo de Parecer a ser proferido em
Mas, o que me trai neSte momento à tribuna
Plenário.
é urrrsentimento de tristeza profunda, carioca que
sou,__a_mante de minha cidade, ex-prefeito pelo
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarnelro}-Es- prazo de otto meses, de ver o SQfrimento da poputá encerrada a sessão.
lação- carioca com a intempérie que ali desabou
há poucos- dias. Todos sabem que a topografia
(Levanta-se a St;:$5ãO às _] 2 horas e 50 mifi-aqUela cidade é propicia a desabamentos de
nutos.)
encostas como- ®: __qUe ocorreram desta vez. E
0
s6 nã:o mais ocorrerão se houver um estudo profundo geológico do solo das_,encostas.
E OOE, ENTREGUE À REWSÁO DO ORAOs favelados_ que se_ encontram naqUelas enDOR, SERIA PUBUCADO POSTERJORMEI'Icostas perigosas, vivendo permanentemente em
TE.
risco de vida, lá não estão por vontade de residir
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como
naqueles loc:ais. Lá estão ern razão do problema
üder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi- spdal que enfrentap), expulsos que fQram do intedente, Srs. Senadores:
_rior. O êxodo rural ievou à formação das .chãmaInicialmente quero de~r_aqui a minha palavra das mega(ópoles. Corno disse o nobre Senãdor
de contrariedade com~ atitude do Ud~r do Gover- _Mário Maia, a região do Ac[_e, hoje completamente
no, nesta Casa, o nobrê Senador Sald~ha Derzi, inundada, com casas· soterradas, era uma área

à deliberação do Congresso·Nac:ional o texto do
Decretoo:Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987,
que cria no Ministério da Fazei1da os cargos que
especifica e dá outr~s providências iincluída em
Ordem do Dia nos tennos do.. § ] "in_fine", do
art. 55 da Constituiçijo_-1•S~ss_ãQ,)
0,

J};Jf/:::5g}lf:l~7:fftfo d'lif./%8
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alagadiça, imprópria para construção de residências. Mas os seringueiros. sem trabalho, ocuparam aquela área, àpesar de Saberem dos riscos
que es_tayam_çorrendo. _
_
Quando à frente da Prefeitura, apenas por 8--.meses, tive a precX::upaçao áe mariâar fazer um
estudo das encostaS pefa <JeOtécnicà, e todo o
dinl"!eiro que ·me sobrou foi gasto na conte~ç:ão
de 78 enc05tãs. t ·tive -a felicidade de não ver
nenhum habitante da inínha cidade falecer em
razão de deslizamento_de enc~~~--~t~ tr\!ilialho
há de ser permanente, a Geotécnica deve ser encarada como uma secretaria, com recursos próprios, para faZer -a contenÇão segu[da daquelas
encostas. Caso contrár[o, esataremgs sempre
chorancjQ. Em todos os verões cariocas estaremos chOrando a perda de vidas preciosaS.
Lembro-me bem que em 1966, nó Governo
Negrão de Uma:tivenlos tailibéril- uina enchente
de grandes, graves e sérias conseqltêndas. Mas,
àquela êpoca, a cidade do Rio de Janeiro- era
o antigo Estado da O_t.tanabara_, que tinha uma
arreca"àac;_ão_ de ICM s6 Suplantada por São Paulo.
E que propiciou, com os próprios recursos, que
o Estado pudesse enfren@r aquela grande intempérie. Hoje, _a antiga Capital da República, Capital
do Império, Capital política e c;ultural do País é
um município vivendo de ISS e IPTU, sern ajuda
dos Governos feder~ porqUea refOrma tnbutária
feita à época dos Governos da RevolUção deixou
os municípios em situação de miserabilidade.
Sr. Presidente, sei do sofrimento que aflige um
~-companheiro nosso, o Prefeito Saturilino Bra. ~fa; que- eStá ·sofrendo junto com a poj:mlilção
a doi- de ver vidas ceifadas às centenas. Neste
momento, não deve existir Oposição versus Goverrio. Deve existir soli4ariedade, que .está-nos
mostrando mais uma vez o povo brasileiro, num
mutirão para socorrer as (amílias desabrigadas.
São gêneros alimentícios, roupas, medicamentos,
chegando 4_e todas-~~ partes do País- e até do
exterior.
Hoje, o Presidente da República encontra-se
no Rio de Janeiro, sobrevoando a nossa cidade,
com o_ Governador e o Prefeito_. Sãt.Ui-hinO Braga,
que posteriormente virá à Capital da República
solicitar recursos para que o Rio de Janeiro possa
viver diaS melhores no futuro.
Verificamos, Sr. Presidente, que algumas pessoas já começam a tirar ilações e querer soluções
_mirªPolantes; já falan) na retirada dos favelados,
e_m massa_._ das fa~~las ~ qUé Serão constn,.iídas
mllhares de casas populares para colocá-los residinho_em pontos mais seguros.
Essa falácia precisa ser desmascarada. São
doi5 milhões de habitantes vivendo em favelas
na cidade do Rio de Janelro.· Onde colocá-los?
Os favelados não estã.o lá por vontade própria,
mas porque não têm condiçõe,s de viver E;m outro
local, e porque o governo que se diz social nada
fez em termos de h8.bitação popular.
Hoje, a class.e média mora em favela, porque
não pode mais pagar os aluguéis escorchantes
na _out;r_ora_ÇícJade Marayühos~_Já vemos,~gos
falândo na retirada de um milhãO e melo de favela·
dos das encostas elo Rio d_e_ j"aileiro. Seria uma
~- solução excepcional caso- nã:O fOSse Uma útOPia.
Não podemos roais imaginar o que foi feito, em
pequena escala, no Govemq Çarlp~ _Lacerd~, de
retirar favelados e jogá-los na Vlia Kennedy, cidade
de Deus e outros locais onde não havia frente
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de trabalho e, em conseqüência, todo o ordenado,
todo o vencimento dos assalariados era gasto nas

conduções para poderem chegar aos locais de
trabalho.
Sr. Presidente, espero que a partir deste momento se dê maior à importância geotécrlic:a para
que sejam feitas tantas contenções quantas forem
necessárias naquelas encostas, perigosas. princi-

palmente no meu bairro, a· bairro da Tijuca, o
famoso maciço da Tijuca, bairro onde nasci, cresci e resido atê o presente momento.

O Sr. Luiz VIana -Permite V. Ex!' um aparte?

OSR. JAMJL HADDAD- Com imensa satisfação nobre Senador.

O Sr. Lulz VIana - Inicialmente, desejaria
apresentar a V. Ex!' a minha solidariedade, a minha

e a do meu Partido, pelo que acontece no Rio
de Janeiro, e secundar também suas palavras
em relação à situação de pobreza, poderia dizer
até de penúria, em que ficaram os Municípios
com as-úhimas reformas tributárias. Acredito que
esse panorama seja, em parte pelo menos, corrigido pela futura Constituição. Mas iSSõ -ãinda ê
o futuro. No momento, reaJmente, todos os Municípios do Brasil estão pobres, todos mal recebem
para pagar o seu funcionaJismo e não dispõem
de qualquer recurso para obra de maior vuJto,
como são as que estão sendo reclamadas, com
urgência, para a cidade, para as favelas _e morros
do Rio de Janeiro. Quero secundar a pa1avra de
V. ~. modestamente. também sou antigo morador do Rio de Janeiro, onde passei a minha vida
quando Deputado. De forma que sou realmente
solidário com V. & a1êm disso, queria consignar
aqui que, quando o governo diz que quer não
sei se punir ou detectar, enfun, se interessar pela
convulsão, vemos uma atitude como a que acaba
de ter o nosso eminente amigo colega Senador
Rachid SaJdanha Derzi, impedindo a votação do
requerimento de V. EX Esse requerimento realmente toca numa ferida; é uma pústula que V.
Ex" quer furar, e o governo não quer que ela venha
a público.

e

OSR.JAMILHADDAD-Agradeçooaparte
de V. EX', nobre Senador, que residiu durante muitos anos no Rio de Janeiro.
__
_
Quero dedarar que _as atitude; Políticas tomadas de afogadilho, por interesses politicas imediatos, como foi o caso da fusão do antigo _Estado
da Guanaba;ra COTR o Estado do Rio, no Governo
Geisel, levara a antiga Capital do País, CaPital da
República, antigo Distrito Federal, a essa _situação
de penúria financeira para resolução dos seus
problemas.
Quando estiveram à frente do Estado da Guanabara o Governador Carlos Lacerda, -O Gover~
nadar Negrão de Lima, o G.oveinadOr Sete Câmara, enfim, os governadores do Estado da Guanabara, todos eles conseguiram fazer graDdes obras,
inclusive, o Guandu, qu~ resolveu durante muitos
anos o problema da água no Rio de Janeiro - inclusive o Governador Chagas Freitas.
A partir do momento em que uma fusão, apenas de interesse político, foi lá realizada, os Prefeitos da ddade do Rio de Janeiro têm vivido momentos de intranqüilidade de noites indormidas
pof não terem como solucionar os graves ~roble
mas numa cidade com seis milhões de h,abttantes
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e wn terço da população favelada, em mais de
475 favelas.
f.-\as, S_r. Presidente, quero neste momento, antecipadamente, agradecer aos nobres pares do
s:enª"do êJ sçlidariedade que vêm dando à situação
aflitiva da população da cidade do Rio de Janeiro.
Mas, apesar de ser carioca e amar a minha cidade,
sou Senador pelo Estado do Rio de Janeiro e
não podemos, neste momento, esquecer o sofrimentO das populações da Baixada Fluminens_e
e de Petr6po~s. também violentamente atingidas.
Sr. Presidente, espero, o mais prontamente possível, que possamos aprovar os créditos necessários para o início das obras necessárias à re-construção _d_a cidade do Rio de Janeiro e que
não sejam apenas dados créditos no momento
de desgraça que ocorre no nosso País,_ que seja
feito
planejamento a curto, médio e longo
prãzo, para evitar que novamente tenhamos que
usar os microfones desta Casa para chorarmos
a perda de.YÍdas preciosas.
Eia-o 'c)ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)

de acordo _com a tabela da Associação Médica
Brasileira, as contas médicas oriundas dê!s entidades conveniadas ou de oLttras entidades_ que realízem traballio médico-hospitalar, em caráter excePcfona:J para ti Sena-ao- Federal e executar outras tarefas correlatas.
§ 59 Ao Setor de Telefonia compete executar
o controle das telecomunicações de Subsecretaria necessário ao atendimento de emergência
e de marcação de consultas via telefone, ininter~
ruptamente,
§ 6~ Ao Setor-de Serviço Funerário compete
prestar a necessária assistência nos serviços funerários aos servidores do Senado Fed.eral.
§ 1~ Ao Setor de Recepção e Marcação de
Consultas compete marcar as consultas solicitadas no balcão ou por telefone; recepcionar e encaminhar pacientes para os diversos consultórios
médicos.
§ 8<:> Ao Setor de Transporte de Pacientes
compete atender as solicitações de amPuJân~~s
para transporte urgente de paciente; prestar atendimento de primeiros socorros de emergência.

(")ATO DA COMISSÃO DIRETORA

Art. 2~ São criadas, nos termos do art. 539_
do Regulamento Administrativo, destinadas a retribuir os encargos de chefia e outras atividades
dos órgãos criados por este Ato, as seguintes retribul_ções acessóriaS:

um_

~

N• 066, DE 1987

A Comissão Diretora do Senado Federal, usando da competência que lhe confere o Regimento
Interno, consoante as disposições contidas no art
539 do Regulamento Administrã.tivo e à vista do
que consta dos Processos n~ 0011503/87-4 e
0011950/87-0, é ainda, de Exposição de Motivos
do Diretor-GeraJ, resolve:
-Art. 19 São criados, na estrutura administrativa da Subsecretaria de 65sistência Médica e Social os seguintes órgãos:
I) subordinados ao Serviço Médico:
a) Setor de Auditoria Médica;
b) Setor de Ergometria e Registras tiráficos;
c) Setor de Farmácia;
d) Setor de Contas Médicas.
D) Subordinados à Seção de Administração:
a) Setor de Tele fonia;
b) Setor de SeiViços Funerários;
-c) Setor de Recepção e Marcação de Consultas·
d) Setor de Transporte de Pacientes.
§ 1~ Ao Setor de Auditoria Médica compete,
por.-iflV:iativa própria ou por solicitação de autoridade superior, ftscalizar a qualidade do atenclimento médico prestado pelas entidades conveniada~,_ os !:,l~ngrários médicos cobrados pelos
conVêniOs e- Pelos médicos autorizados à prestação de atendimento e executar outras atividades
correlatas.
§ 2~ Ao setor de Ergometria e Registras Gráficos_ compete realizar exames subsidiários solicitados pelos- consultórios de cardiologia e demais
especializadas do Serviço Médico e executar outras atividades correlatas.
§ 3~ Ao Setor de Farmácia compete providenciar o aviamento de receitas médicas com
os _m~~Cafi!er:ttos constantes do estoque; executar o contrple de estoques indicando as necessidªct_es g~ aquisição para reposição e executar outras atividades correlatas.
§ 4~ Ao Setor de Contas Médicas compete
conferir .e process~r, para efeito de pagamento
() Republic~:~do por haver saldo com inc:orreçõesnoDCN (~
11}, de 27-11-87
-

4 Chefe de Setor de SeiViço Médico..............
4 Chefe de Setor da Sessão de
Administração......................................................
2 Revisor de Contas Médicos..........................
4 Assistente do Serviço Médico..·-·······-········
8 Auxiliar de Apoio Administiativo.................
8 Motorista de Ambulância..~··················-

FG-2
FG-3
FG-3
FG-3
FG-4
FG-4

Parágrafo único. As_ funções de chefia constantes do item_[ do art. 1o deste Ato são privativas
de ocupante de cargo ou emprego compatível
com a atividade regulamentada~
Art. 3~ Este_ Ato entra em vigor na data de
sua pub~_cação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 26 de novembro
de 1987.- Humberto
Jutahy Magalhães - Odacir Soares- Dirceu Carneiro
- João Castelo - Francisco RoUemberg -

Lucena-

AluízJo Bezerra.

ATO DO PRESIDENTE

J'i'24, DE1988 ~
O Presidente _dO Senado Federal, no uso das·
atribuições que lhe confere o Regimento Interno
e considerando o disposto na Lei n~ 7 A32, de
18 de dezembro de 1985, tendo acolhido a fundamentaçãO apresentada na Proposta de Ajustamento do Orçamento Próprio do FUNSEN n9 2,
de 1988, resolve ad referendum da Comissão
Diretora:
Art. 1~ Ajustar o Orçamento da- Despesa do
FUNSEN, que, mediante remanejamento entre
subatividades, sem alteração no montante de~$
329.800.000,00 (trezentos e vinte e nove milhõi::s
e oitocentos mil cng:ados), aprovado pelo Ato n~
21/88, desta P-reSidência, passa a apresentar o
seguinte desdobramento_ em termos de detalhamente de gastos pela natureza da despesa:
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Rubrica

Espedflcaçio

312o.oo:oo__
3131.00.00
3132.aO.OO
3!92.00.00
4110.00.00
4120.00.00
4!92.00.00
4250.00.00
4313.00.00

Jo\aterlal de tonsumo
Remuneração de ServiçOs PessoãisOUtros-serviços- e EncargosDespesas de Exerc. Anteriores
Obras e Instalações

EquiPamentos e Mat Permanentes
Despesas de Exerc. Anteriores
Aqui. Tít. Rep. Cap. já lntegralizado
Contribuições a Fundos

Total da Despesa

ValoremCz$
- - - 3200.oób,oo
500.000,00
27.000.000,00
41200.000,00
210.000.000,00
17.000.000,00
600.000,00.
300.000,00
30.000.000,00
329.800.000,00

Art. 2? -Aprovar alterações no Programa de Trabalho do FUNSEN, com q~s_eguinte detalham ente
analítico:
-' -

Subatividade/Natureza da Despesa
02.09.0101001.4000.950- Suporte à Ação legislativa
3120.00.00
Matedal de Cõrisymõ3131.00.00
Rernuneração.de Serviços Pessoais
3132.00.00
OUtros Serviços e Encargos
3192.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
4120.00:oo
Equipamentos e Mat. Permanente
4192.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

Total

1200.000,00
500.000,00
19.000.000,00
41200.000,00
1.000.000,00
600.000,00
63.500.000,00

210.000.000,00
210.000.000,00

02.09.0101001.4000.952- Reequipamento e Reaparelhamento de Unidades

4120.00.00

Equipamentos e mat. Permanente
Total

02.09.0101001.4000.953- Habitação para Servidores
4313.00.00
Contribuições a Fundsos
Total

15,00Q.OOO,OO
15.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

02.09.0101001.4000.954- Assistência Méd. e Social
3132.00.00

4120.00.00

Outros SerViços e-Encargos---

EquipaniêntoS e ~a:t. Permanente

Total

5.000.000,00
1.000.00,00
6.000.000,00

02.09.0101001.4000.955 -Serviços Postais e de Tele·
comunicações
3132.00.00

Outros SeiVi:ços e Encargos

4250.00:00

Aq. Tit. Rep. Cap. já Integralizado

Total

O Oifetor-_Gercil do Senado Federal, no ~o das
atribuições que lhe confere o artigo 215_do Regulamento-Adroinisti8tiv0 do-Senado Federal, e tendo em vista disposto
ã.rtiQo 482, parágrafo
19,_ do mesril6 Regulamento, resolve:
Designar José Berúclo Tavares da Cunha Mel!o,
AsseSSQI' Legislativo, Roberio Yel~o. Assessor Legislativo e, João Mugayar, Assessor Legislativo,
para, sob a presidência do primeiro, integrarem
a Comissão de Sindicância incumbida de apurar
os fatos constantes nos Processos n~s

o

no

019965/87-7, 000417/88-2, 000589/88-8 e
020048/87-4.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1988. - JOSé PanOs Pôrto, Diretor-Geral.
PORTARIA

1'1•4,DE 1988

para o Senado Fedentl
Obras e Instalações
Total

PORTARIA

1'1• 3, DE 1988

ValoremCz$

02.09.0101001.4000.951- Edlftcações e Instalações
4110.00.00

Março de 1988

1.000.000,00
300.000,00
1.300.000,00

-o Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das
atribuiç(?e_s qUe lhe confere -o artiQO 215 do_ ReguIciffierlto Administrati.YO__do Senado Feder._al,_e_ ten- dO em Vista_ o _:4isposto no artigo 482, parágrafo
}9, do mes1_11Q Regu]amento, resolve:
Designar"JoséBenfcio Tã.vareS da y.mha Mello,
Assessor Legislativo, -Paulo lrineu Portes, Técnico
Legislativo, e Juliano Laura da Es_cQssia Nogueira,
Técnico legislativo, para, sob a presidência do
primeiro, integrarem a C6missao de Sindic:ância
incumbida de apurar os fatos constantes nos Processos n'' Q00390/88- 7, 020228/8l·2,
000109/88-6 e 00042.5/88-5.
Senado Federal, 2"6_ de- feVereiro de 1_988.
José Passos Pbrto, Diretor-Geral._
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas
------de )9 a 29 de feYen?iro de 1ga8-_a~ ?93, B, do RegimentoJntemo}

Projetos aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara no 1, de 1988 (n9
303/87, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que roncede pensão especial a Dona- Maria Carolina Vasconcelos
Freire. Sessao: 2-2-88 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmaran9 _2_.;__de_l988 (n"
302/87, ria CaSa de oriQ-em); de iriiCiatiVa do Senhor Pre_sidente da República, que concede pensão especial a Gilson da Silva Martins e dá outras
pr6Viâências. SessãO: 2:..2-88 (exttaordinária).
-Projeto de Lei da Câmara rt' 3, de 1988 (no
266/87, na CaSa de origem), de iniciativa do Senhor Presídente da República, que concede pen~o especial a Benedito Moreira Lopes, pioneiro
do esporte automobilístico brasileiro. Sessao
2-2-88 (extraordinária) ·
Projetos aprovados e enviados à promulgação.

02.09.0101001.4000.956- Reparos e Conservação de
Bens Móveis e Imóvels
3120.00.00. Material de Consumo
3132.00.00
Outros Serviços e Encargos
Total
Total do Programa de 'J'rabalho
Art 39

Este Ato-entra em_ vigor na data de sua publicação.

Senado_Fedetal, 2 de março de 1988. ~ Humberto Lucena.

2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00

329.800.000,00

-Projeto de Resolução n" 44, de 1988, de
autoria dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Carlos Chiarem, que modifica o art. 29_ da
Resolução n 9-2"2;-ae 1988:sessão 9-2-88 (extraordinária).
-Projeto de Decreto Legislativo no 18, de 1986
(n9 122/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Zo6Ssaliitário para o Intercâmbio de animais e de produtos de origem animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repóbllca Orien-

Março de 1988
tal do Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto
de 1985. Sessão: 9.:.2~88 (extraordinária).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)

- Projeto de Decreto LegisJativo 09 5, de.l987
(n? 4/87, na Câmara dos Deputados), qui ápl-ova
otextodoTratadosobreaproibiçãodecolocação

tavam com data limite de homologação próxima
de vencimento e os respectivos materiais e serviços são_ imprescindíveis para o bom funcionamento do_ Cegraf. Após maiores detaJhes sobre
a tramitação dos processos, já analisados pela

de armas nucleares e outras de destruição em

Assessoria Juridlca e Auditoria do Cegraf, os mes-

massa nos fundos marinhos e leitos oceânicos mos foram assinados pelos presentes; referene nos seus subsolos, concluídos a 11 de fevereiro dando, assim, a aprovação prévia do Senhor Preside 1971 nas cidades de Moscou, Londres e Wa· dente. Nada mais havendo a tratar, agradecendo
shington, e assinado pelo Brasil a 3 de setembro a presença de todos, o Senhor Presidente - Sede 1971. Sessão: 9~2~88-(extiaordinária). nador-JutahY Magalhães- declarou encerrados
-Projeto de Resolução n" 35, d_e 1988, que os trabalhos e para constar, Eu, Maurício Silva,
autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei
operação de crédito no valor correspondente, em à presente Ata que _depois de lida e aprovada
cruzados, a 1200.000,00 OTN. SesSâo: 23w2~88 por todos será encaminhada à publicação no
(extraordinária).
DCN. BraSJ1ia, 3 de fevereiro de 1988~- Sena~
-Projeto de Resolução n" 3_6, de l988, que - --dor Jutaby Magalhães, Presidente- Dr. José
autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar de Passos Pôrto, Vice-Presidente- Dr. Ciuldo
operação de crédito no valor correspondente, em Faria de Carvalbo, Membro - Dr. José de
cruzados, a 1.879699,25 OTN. Sessão: 23-2·88 Rlbamar 1)\llllte Mourão, Membro -Pr. Ru·
(extraordinária).
.
bem Palú Trezena, Membro.
-Projeto áe Resolução n<> 43. de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do AJ::re, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
ATAS DE COMISSÕES
30.075,18 OTN. Sessão: 23-2-88 (extrai>rdinária).
CONSELHO I)E S{)PERVISÃO
1)0 CENTRO GRAftCO
Ata da 138~ Reunião

Às dezenove horas do dia vinte e seis do mês
de janeiro do ano de mil novecentos e oitenta
e oito, na saJa de reuniões da Primeira Secretaria
do Senado Federal, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães, Primeircr:Secretário do Senado Federal e Presidente
deste_ Conselho de Supervisão, presentes os
membros· José de Passos Pôrto, Guida Faria de
Carvalho, Rubem Patú Trezena, JoSé de Ribamar
Duarte Mourão e Agaciel da Süva Maia, reuniu-se
o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do
Senado Federal, em sua centésima trigéssima oitava reunião. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro Rubem
Patú Trezena que apreS_entou aos demais membros parecer sobre o processo número
0504/87.4-Cegraf pãra- aquisição de tintas para
impressão, pelos sistemas plano e rotativo off
sete pelo sistema tipográfico e catálogos de combinação de cores. Após a leitura do parecer, a
matéria foi colocada em discussão, s,endo amplamente apreciada por todos. A seg~fr, o Senhor
Presidente colocou a mesma em votação, recebendo a matéria aprovação por unanimidade de
votos. Passando-se ao segundo item da pauta
o _Senhor Presidente - Senador Jutahy Magalhães apresentou aos demais ConseDleir_os os processos números 1291187 e 1.701/87, ambos do
Cegraf, referentes à aquisição de Cadeiras girat6rias e serviços de recuperação dos eixos e aplicação de revestimentos na rolagem de diversos
equipamentos gráficos, respectivamente, aprovados ad referendum do Conselho de Supervisão,
em 8 de janeiro do_corrente ano, nos termos do
item VII do art. 18 do Ato n" 1On9, da Comissão
Diretora do Senado Federal. Dando continuidade
à reunião, o Senhor Diretor Executivo- Dr. Agaciel da Silva Maia, utilizando-se da palavra, esclarece aos Senhores Conselheiros que os referidos
processos, originários de Tomadas de Preços, es-

COMISSÃO PIRETORA
2' Reunião Ordinária, realizada
em 24 de fevereiro de 1988

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte
e quatro de fevereiro de 1988, na Sala de Reuniões
da Presidência, reuniuwse a Comissão Diretora do
Senado Federal, sob a Presidência do Senador
Humbertõ- Lucena, Presidente, com a presença
dos Senhores Senadores: Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário, João Lobo e Francisco Rollemberg, Suplentes.
Deixaram de comparec.er, por motivos justificados,_ os $~nhores Senadores: José Ignácio, Primeiro~Vice-Presidente, Lourival Baptista, Segundo-Vice-Presidente, Odacir Soares, Segundo-Secretário, Dirceu Carneiro, Terc_eiro-Secretário, e
João Castelo, Quarto-Secretário.
-- Dando início à Reunião, o Senhor Presidente
submete aos presentes os assuntos trazidos à
apreciaçãO da Comissão Diretora pelo DiretorGeráJ da Casa:
19) Minuta de Ato da Comissão Diretora reajustando os valores dos subsídios dos Senadores,
a partir de 1" de fevereiro de 1988, no percentual
de 10;84% (dez virgula oitenta e_quatro por cento),
em decorrência da variação da URP. A matéria
é aptovada, assinando os presentes o respectivo
Ato, que vai à publicação.
2") Minuta de Ato da Comissão Diretora reajustando os valores dos vencimentos, salários, salário-família, gratificações _e proventos dos servidoréS ·do Senado Feder~, do_ Cegraf e _do Pr~asen,
a partir de 1" de fevereiro de 198_8, no percentual
de 10,84% (dezvírgulaoitentaequatroporcento),
em decorrência da variação da URP. Aprovada
a matéria, os presentes assinam o respectivo Ato
que vai à Publicação.
-3") Minuta de Ato da Comissão Diretora estendendo às viúvas dos ex-Senadores o direito à utilização dos serviços médicos_ da Casa Colocada
em discussão, a matéria é aprovada, sendo assinado pelos presentes o respectivo Ato, que vai
à publicação.
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4~) Processo_ n? 000559/88"-2, de interesse do
ex-Senador Amartll Furlan, que é distribWdo a-o
Senador Dirceu Carrieiro Para relatar.
59) Processo n9 020041/87-1, que trata de ressarcimento de despesas médicas realizadas pelo
ex~Senador Evaridro Mendes Vianna, o qual é distribuído ao Senador Dirceu Cameiro pará relatar.
Em seguida, o Senhor Presidente apresenta as
seguintes matérias: _
-- a) Termo Aditivo a Contrato celeórado entre
a União Federal, através da Sucad, e o Senado
federal, para conhecimento da Comissão Dfretora.
b) Ato do Presidente n<> 21, de 1988, que refor~
mula o orçamento do Funsen para 1988 (Processo n" 000655/88-0). Após discutida, a matéria
é referendada pelo Plenário da Comissão Díretora.
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecretário, qUe aborda os seguintes assuntos:
1) Prestação de Contas do Senado Federal,
referente ao terceiro trimestre de 1987 (Processo
n9 018715/87-7), com parecer da Auditoria da
Casa pela aprovação. Após discussão, a matéria
é aprovada pela Comissão.
2) Prestação de Contas do Fundo Especial do
Senado Federal, referente ao terceiro trimestre
de 1987 (Processo_n"018274/87·1), com parecer
da Auditoria da Casa pela aprovação. Após debatida, a matéria é aprovada.
3) Prestação de ContaS do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen.
e do Fundo de Informática e_ Processamento de
Dados_ do Senado Federal - Fundasen (Processo
n9 000618787.:0), referentes ao segundo trimest!e
de 1987, com pareceres da Auditoria da. Casa
e do Conselho de SupervisãO do Prodasen pela
aprovação. A matéria, após discutida, é aprovada.
4) Prestação de Contas do Centro de Processa~
menta de Dados do Senado Federal- Prodasen.
e do Fundo de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal- Fundasen, referentes a9 terceiro_ trimestre_ de 1987 (Processo n'
000885/87·8), com pareceres da Auditoiia da Casa e do Cons_elho de Supervisão do Prodasen
pela aprovação. Discutida, a matéria é aprovada.
5) Processo n' 017518/87-3, no qual a Deputada Eunice Michiles comunlca ter retirado, da
residência funcional que ocupava enquanto senadora, os móveis pertencentes ao Senado Federal.
Discutido este processo e situações idênticas de
outros ex-Senadores, a ComiSsão Diretora autoriza o Senhor Primeiro-S_ecretário a adotar as providências cabíveis.
6) Contratação de firma de transporte terrestre
para transportar objetos dos Senhores Senadores.
Discutida a matéria, a Comissão Õinitora autorizou o Primeiro-Secietário a efetuar a contratação
e a estabelecer cotas para cada Senador.
7) Processo n9 Q6.099L85-8, eni que o servidor
Altamiro Cruz requer seu reposicionamento funcional, com base.em casos precedentes, com parecer contrário da Consultaria-Geral. A matéria
é distribuída ao Senhor Senador JoSé lgnácio p"ara
relatar.
8) Proposta no sentido de serem ._reduzidas as
cotas de Sedex. Discutido o asst.l)lto, a proposta
é aprovada, sendo autorizado o Senhor PrimeiroSecretário a adotar as providências pertinentes.
9) Decisão do TCU que aprovou as Prestações
de Contas do Senado Federal relativas a;o exer-
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ciclo de 1986 e dO FUi1dõ.EspectaJ do Sei1âdo
Federal Depois de explicada a matéria pelo Senhor Primeiro-SecretáriO, o Senhor Óiretor-Geral

complementa as informações. comunicando que
foram atendidas as diligências e providências solicitadas pelo Tribunal.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e
trinta minutos, o Senhor PreSidente declarou encerrada a Reunião, pelo que eu,José Pass9§ Pôrtç,
Diretor-Geral do Senado Federal e Secretário da
ComisSão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
- --Sala da COmissão Diretora, 24 de fevereiro de
198a ·....:..::: Humberto Lucena, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO MISTA

Criada pela Resolução n• 02, de 1987,
destinada a avallar os prejuízos da seca
do Nordeste.
Ata da
l ~ Reunião (instalação), reafizada
em 16 de setembro de 1987

Aos dezesseis dias do mês de setembro do
ano de mil novecentos e_ oitenta e -sete, às dezesR
sete horas, na sala de reuniões da Comissão de
Finanças, presentes os Serihores SÉmadores Chagas RodrigueS, Raymundo Lyra; Mansueto de Lavor, Teotonio Vilela Filho, Ruy Bacela_r, Guilherme
Palmeira, Lavoisier Maia e os Senhores Deputados
Ubiratan Aguiar, Cássio Cunha Lima, Ismael Wanderley, Edme Tavares, Cesar CaJS Neto -e Moema
São lhiago, reúne--se a Corilissão Parlamentar
de Inquérito Mista, destinada a avaliar os prejuízos
da seca do Nordeste. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadores Cid
Sab6ia de Carvalho, Fernarldo Henrique Cardoso,
Hugo Napoleão, V~tgílio Távora e OS SenhoreS
Deputados Celso Dourado, Paulo Silva, Gonzaga
Patriota, Orlando Bezerra e Aibérico Cordeiro. De
acordo com o que preceitua o Regime ComuR
menta, assume a Presidência eventualmente o
Senhor Senador Chagas Rodrigues. Em seguida,
o Senhor Presidente comunica que irá proceder
a eleiÇão do Presidente e do Vice-Presidente da
ComiSsãO. Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida a Senhora Deputada Moema São
TIUago e~S'énhOr Seriãdor Raymundo Lyra para
funcionarem como escrutinadores. Procedida a
eleição, verifica-se o seguinte resultado: para Presidente, Senador Teotonio Vilela Filho, ·12 votos,
para Vice-Presidente, Deputado Ismael WanderJey, 12 votos, votos em branco I. voto. São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePresidente os Senhores -senador Teotonio Vilela
Filho e Deputado Ismael Wanderley. Ao assumir
a Presidêncla óS Senhoies Senador iéotonio Vtle-la Filho e Deputado Ismael Wanderley agradecem
com que foram distingüidos, designando o Senhor Deputado Cesar Cais Neto para relatar a
matéria. Nada mais havendo a tratar, encerra~se
a reunião e, para constar eu, C!aylton Zanlorend,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e devidamente aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à pUblicação. -Senador
Teotonio Wela Filho, Presidente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAI.. (Seção 11)
COMISSÃO DE CONSmWÇÃO

EJaSnÇA

_
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Reunião Ordinária reaJizada
_em 4 d~_novembro de 1987

Às dez horas do dia 4 de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala da Comissão,
sqb a pr~sidência do Sr. _Senador Alfre"do Campos,
Presiden~. reúne--se a Comissão de Constituição
e Justiça com a presença dos Srs. Senadores
Joã_o Menezes, Iram Saraiva, Marcondes Gadelha.
Chagas Rodrigues, R_onaldo Aragão, Roberto
Carilj>os, Nelson Wedekin, José P"'ulo Biso!, Aluízio Bezerra e Louremberg Nunes Rocha. Deixam
de comparecer, _pof-mótiYci justificãdo, OS Srs.
Senadores Wilson Martins, Afonso Arinos, Gu!R
lherme Palmeira, Antônio Faria e Mauricio Corrêa.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente _d~
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura
da Ata da ReuniãO anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, passa~se à apreciação daS
matérias constantes da pauta, na ordem detenninada pelo Sr. Prestdente. Item 1 - Mensagem
n• 228, de 1987 (Mensagem n' 381, de22-10-87,
na origem), do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federai, o
nome do (ieneraiRde- Exérdto Jorge Frederico
Machado de Sant'Anna, E_~-r~_ exe!cer 9 cargo de
Ministro dO Superior Tribunal Militar, em vagareservada aos oficiais~generais da ativa do Exército,
aPerta em de~rrênda da apoSef!tadoria do Ministro GeneraiRde-Exército T úlio Chagas Nogueira.
Relator; Senador Nelson Carneiro. Item 2 - Mensagem__r:t 229,_ de 198I (Mensagem n~ 382,- de
22-1 OR87, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Seriado
Federal o nome do G(meral~de-Exército Haroldo
Erichen· da Fonseca, para -exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reserR
vada aos oficiais-generais da ativa do Exército,
aberta em decorr~ncia da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Heitor Luiz Gomes de Almeida. Relator: Senador Chagas Rodrigues. Apresidência toma a reunião em caráter secreta Para
apreciação das Mensagens. Reaberta a reunião,
o -sr: Presidente comunica, para que se registre
em Ata, deliberação _deste Plenário que, nas reuR
niões destinadas à apreciação de Mensagens Presidenciais referentes à índicação de nomes para
exercer cargo de Ministro de Tribunal, será convocado o candidato apontado pela referida Mensagem a ct>mpàtecer a esta COmissão, nos termos
do a~t: 402,letra "b", do RI. Continuando, a_ presidência prossegue a apreciação da paota. A pedido
do 5en. Nelson Carneiro, e, sem objeções do pie~
nário, passaRse ao item 11 - Ofício "S" n" 12,-de 1983 (Ofício n' 041-P/MC, di; 13-4-83."na origem), do Senhor f'residente do Supremo TrlbUnal
Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão -proferido pelo Supremo Tribunal Federal nós autos
do Recurso ExtraordinMo n'? 96~5-9, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "bacalhau" constante do
§ 21 que o Decreto n9 14.737, de I5~2RBO, do
Estado de São Paulo, acrescentou ao artigo se
do Regulamento do Imposto de Orculação de
Mercadorias,_ aprovado pelo Decreto 5.410, de"
30~ 12-74, do mesmo Estado. -Relator: Senador
Nelson Carneiro: Parecer: favo-iávêl, nos termos
do Projeto de Resolução que apresenta. Colocado
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em discussão o parecer, fazem uso da palavra
os Senadoies--Ciíà"gãs-Rodrigues, Od Sabóia de
CarValho, Marcondes Gadelha e João Menezes.
Terminada a disCussãO, passaRse à votação da
matéria, que é aprovada com maioria de votos.
Vota contra o Senador João Menezes e abstém Rse
de votar o Senador Chagas Rodrigues, - Item
3 - Projeto de Decreto Legisl_ativo n~ 003, de
1985-(Projeto dê D_eçret_o Legislativo n9 t>4-B, de
1'984- CD),~ que aprova o texto da Convenção
destinada a Evitar a Dupla Tnbutação e Prevenir
a Evasão FiScal em Matéria de Impostos Sobre
a Renda entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GoVerno da Repúbl_ica das Filipinas,
celebrado ern'BI-asüia, a 29- de setembro de f 983.
Relator: Senador Aluízio Bez~erra. P~ef: favoráR
vel, por constitucional e jurídico. Posto em discus~
são o parecer, o Senador João Menezes solicita
vista, que é deferida pela presidência. Item 4 Projeto de Lei da Câmara n~ 156, de__I986 (Pr:oje_to
de Lei n~ 6.694-B, de 1985, na CD~ Autor: Poder
Executivo), que dispõe sobre o registro da Propriedade Marítima e dá_ outras providências, Relator.
SenaCfor- tid Sab6ia de Carvalho. Parecer. favorá·
vel, por oportuno e conveniente. Colocada em
discussão a matéria, o Si-. Senador Aluízio Bezerra
sOlicita vista, que é deferida pelo Presidente. Item 5 ---:'"- Projeto de Lei da Câmarã n9 027, de
1987-(Projeto de Lei -n~ 8.331 ~B, de 1986, na CD,
Autor: Poder Executivo), que autoriza a Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás e a Petrobrás Distribuidora SIA- BR, a, nas condições que estabe~
Ieee, participarem do capital de outras sociedades.
Relator: Senador Marco Maciel. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico; oportuno e conveniente. Passando-se à discussão da matéria, a
presidência defere pedido de vista, solicitado pelo
Senador Roberto Campos. ftem 7 ~ Qficio "S"
n• 005, de 1986 (Offclo no 2:l-PIMC, de I 0-6-86,
na origem), do Senhor Presidente _do Supremo
Tnbunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n 9 104.306-7, ·do
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitu·
clonalidade do art. 93- dei Decreto-Lei n~ 3'7166:
Relator: Senador Louremberg Nunes Rocha. Parecer: favorável, nos termos do Projeto de Resolução
que apresenta. Não havendo discussão, a presi·
dência coloca em votação-o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 1O - Projeto de Lei
da Câmara n~ 024, de 1987 (Projeto de Lei n9
8.551, de 1986, na CD), que dispõe sobTe a prote-ção da propriedade intelectual sobre programas
para computadores e sua comercialização no País
e dá outras providências. (Autor: Poder Executivo)
Relator: ·S"enador João Menezes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com as Emendas
n\>'1 l, 2, 3, 4, 5 6RCCJ, Colocado em discussão
o parecer, fiZeram uso da palavra os Srs. SenaR
dores Marcondes Gadelha, Nelson Wedekin1 Iram
Saraiva, Louremberg Nunes Rocha, Cid Sab6ia
de Cwvalho e Roberto Campos que, na oportunidade, apresentou ao Projeto as Emendas de
Cf. Após discuSsão, é colocado em votação o
J?arecer do Relator, sem prejuízo das Emendas.
E-al?rovado o parecer por maioria d~ votos. sem
prejuízo das Emendas. Anunciada a _votação das
Emendas, o Sr. Senador Chagas Rodrigues JevanR
ta questão sobre a redação das Emendas de n?
1 e 3, ofereCidas pelo Relator. Debatido o assunto,

e
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foi deliberado pelo plenário que: no enunciado
da Emenda de n~ 1, onde se lê: Dê-Se ao artigo
]9 a seguinte redação, leía-se: Dê-s_e ao CI\POT
do artigo 19 a seguinte redaçªo: .,.• No enunciado

da Emenda n9 3, onde se lê: Dê-se ao art 79
a seguinte redação: ..., leia-se: Dê~se:. ao_ CAPUT
do artigo 79 a seguinte redação: .... Tendo em
vista a falta de quorum. com -a saída do Senador
Marcondes Gadelha, o Sr. Presidente suspende
a sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão,
e, persistindo _a falta de quorum, fica adiada a
votação das Emendas oferecidas ao PLC 24/87

e a apreciação das seguintes proposições: OFS
019/85 e OFS n• 029/87, OFS 028/86, RQS
09!/87, OrS 004/86, PDS 009/87 e OFS n•
027/87. Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Assistente da Comissão, a presente Ata que será
assinada peJo Sr. Presidente.

3• Reunião Ordinária, realizada
em 11 de novembro de 1987
Às dez horas do dia onze de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, na SaJa da Comissão,
sob a presidência do Sr. Senador Alfredo Campos,
Presidente, reúne-se a Com"issãó âe Constituição
e Justiça com a presença dos Srs. Senadores
Nelson Wedekin, Roberto Campos, João Menezes. Gd Sab6ia de Carvalho, Iram Saraíva, Nelson
Carneiro, Márcio Lacerda, Mauricio Corrêa, Antônio Farias. Altúzio Bezerra, Louremberg Nunes
Rocha, Raimundo Lyta: e Chagas Rodrigues. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Ronaldo Aragão, Wilson Martins,
José Paulo Biso!, Marc_o Maciel, Afonso Arinos
e Guilherme Palmeira. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos
e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se
à apreciação das matérias constantes da pauta,
na ord~m determinada pelo Sr. Presidente. Item
01 - Projeto de Lei da Câmara n? 024, de t987
(Projeto de lei n? 8.551, de 1986, na CD), que
dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual sobre programas para computadores e sua
comercialização no País, e dá outras providências.
Autor. Poder Executivo. Relator: Senador João
Menezes. Parecer favorável, por constitucional e
juridico, com as Emendas_n'1' 1, 2,__3, 4, 5 e 6
- CCJ. Tendo sido aprovado o parecer do Relator, sem prejuízo das emendas, em reunião anterior, a presidência coloca em votação as emendas
oferecidas ao projeto, perante a Comissão, na 'forma do art. 141 do Regimento Interno, iniciando
pelas emendas oferec::idas pelo Relator. Emenda
no:> 1 - Dê-se ao caput do artigo 11 a seguinte
redação: "Art 1'?-São livres, no País, a produção
e a comerdalização de programas para computadores (software), de origem estrangeira ou nacional, assegurada integral proteção aos titulares dos
respectivos direitos, nas condições estabelecidas
na lei". Colocada em votação a emenda, é aprovada por unanimidade. -Emenda fl'? 2 -:- Dê-se
ao § 31 do art 3<:> a seguinte redação: "§ 39 Fica estipulado o prazo máximo de 120 dias concedido à Secretaria Especial de Informática SEI, para manifestar-se sobre o pedido de cadas-

tramento de que trata este artigo, contado a partir
da data do respectivo protocolo". Colocada em
votação, é aprovada por unanimidade. Emenda
n? 3 - Dê-se ao caput do artigo 7", a seguinte
redação: "Art. 79 - O cadastramento, para os
fins e efeitoS do artigo 3°, satisfeitas as formali·
dades legais terão validade automática para todos
os fins de direito. Parágrafo único - Contra o
deferimento ou indeferimento ou pedido de anulação do cadastramento caberá recurso, em primeiro grau, ao Ministro de_ Estado competente
e, em segunda instânda. ao Conselho Nacional

de Informática e Automação- CONIN" .Em votaçãO, é réjeltaâa por maioria de votos, com votos
venddOs dos_ Srs. Senadores Roberto Campos,
João_ Menez.es e Antônio Farias. Emenda n1 4
..:__Dê-se ao item I. do artigo 11, a seguinte redaçãO: _"I -por sentença judicial transitada em julgado". Em \'()taçã_o, é aprovada por unanimidade.
Emenda n(> 5 -Suprima-se o artigo 12, renumerando-se os demais. Em votação, é rejeitada por
maioria de votos, com votos vencidos dos Srs.
Senador!'$ João Menezes e Roberto Campos.
Emenda n" 6 - Dê~se ao artigo 30, a seguinte
redação: "Art. 30 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, devendo ser regulamen. tada no prazo máximo de 120 dias, contado da
data de sua publicação". Em votação, é aprovada
por unanimidade,, com alteração de ordem redacional, passando a ter a seguinte redação: ..Art
30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçao. Parágrafo único- O Poder Executivo
deverá regulamentar esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação". A presidência coloca a seguir em votação
as emendas oferecidas pelo Sr. Senador Roberto
Campos. Emenda n? 1 - Suprima-se o § 19 do
art. 19 do Projeto. EiTf-votação, é rejeitada por
maioria de votos, com votos v_enddos dos Srs.
Senadores_ JÕão Menezes, Roberto Campos, Rai~
mundo Lyra e Chagas Rodrigues. Emenda n~ 2
---Suprima-se o aJt. 16 do P{'Ojeto. Em votação,
é aprovada por maioria de votos, com votos vencidos dos Srs. Senadores Aluizio Bezerra, Nelson
Wedekin, Márcio Lacerda e Iram Saraiva. Emenda
no 3 - "Adicionar-se ao § J9, do art. 39: "... prazo
de 40 dias... ". Adicionar ln flne: "... sendo automático o cadastrarnento de programas que tenham de ser renovados em decorrência de modificações legais ou regimentais ou que _se destinem
à operação de máquinas de controles numéricos". Colocada em votação, é considerada prejudicada. Emenda n 9 4 - "Acrescente-se, ln 6ne,
ao art. 1Oas seguintes expressões: "... ressalvados
os direitos adquiridos das emeresas já estabelecidas no País na data da entláda em vigor da
presente lef'. Em votação, é rejeitada, com voto
vencido do Sr. Senador Roberto Campos e abstenção dos Srs. Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Raimundo Lyra. Emenda n9 5 - "Dê-se
ao artigo 23 do projeto a seQ'uinte redação: Art.
23 -Importar, expor, manter em depósito, para
fins de comercialização, programa de origem extemª não cadastrado. Pena: Detenção, de I (um)
a 4 (quatro) anos e multa.- Parágrafo único
O disposto neste artigo não se aplica a programas
internados exclusivamente para demonstração ou
aferição do mercado em feiras ou congressos

de natureza técnica, científica ou industrial". Em
votação, é_ aprovada por unanimidade. Emenda
n~ 6 - Suprima-se a aJínea ''b" do § 2~ do arl
3~ do Projeto. Retirada, a pedido do autor e por
deliberação do Plenário. Emenda no 7 - ~·Acres
centar Jn fine, do artigo 10: "... ressalvados os
direitos adquiridos das empresas estabelecidas
no Pais na data desta lei." Colocada em votação,
foi considerada prejudicada. A presidência coloca
em seguida em votação a emenda do Sr. Senador
Gd Sabóia de Carva1ho: Emenda n? 8 - ''Nova
redação para o parágrafo 3~ do artigo 3~: ..A regulamentação desta lei ocorrerá em 120 dias, contados de sua publicação e nela será estipulado o
prazo máximo concedido à Secretaria E§;pecial
de Informática - SEI, para se manifestar sobre
o pedido de cadastramefl!:o de que trata este arti~
go". Em votação, foi considerada prejudicada,
São adiados, em virtude da ausência de quorum,
os seguintes projetos: OFS 019/87, C)FS029/87,
OFS 028/86. RQS 091/87, OFS 004/86, PDS
009/85, OFS 027/87 e PDS 010/86. Nada mais
havendo a tratar, enc.erra-se reunião, lavrando
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão, a presente Ata que será assinada pelo
Sr. Presidente.

a

4~

Reunião Extraordinária, realizada
em 26 de novembro de 1987

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte
e seis de novembro de mil novecentos e oitenta
e sete, na Sala da Comissão, sob a presidência
do Sr. Senador Alfredo Campos, Presidente, reúne-se a COmissãO de Constituição e Justiça com
a presença dos Srs. Senadores Chagas Rodrigues,
Marcondes Gadelha, Louremberg Nunes Rocha,
Ronaldo Aragão, Roberto Campo_s, Iram Saraiva,
José Paulo Biso!, Leite Chaves, João Menezes,
Márdo Lacerda e Antônio Farias. Deixam de comparecer, pór motivo justificado, os Srs. Senadores
Wilson Martins, A1uizio Bezerra, Marco Maciel,
Afonso Arinos e Mauricio Cori'êa. Havendo número regimerital, o Sr. Presidente declara abertos
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa·se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 1 ....... Mensagem n? 387, de 1987 (Mensagem no:> 575, de 24-11-87, na origem), do Senhot Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor
Edson Carvalho Vidigal, para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal Federal de Recursos. na vaga
decorrente da aposentadoria do Doutor Lauro
Franco Leitão. Relator: Senador Marcondes Gadelha. A presidênda toma a reunião em catáter secreto para apreciação da matéria. Reaberta a reunião o Sr. Presidente .agradece a presença de todos os Srs. Senadores, e termina a reunião. fica
adiada a apreciação da~ seguinte_s__matérias: PDS
009/85, RQS 091/87, OFS 019/87, OFS 029/87,
OFS 044/87, OFS 028/86, OFS 004/86, OFS
027/87 ePLS 137/83.Nada rnaishavendoatratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comiss!o, a presente
Ata que será assinada pelo Sr. Presidente~_
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 2" SESSÃO, EM 3 DE
MARÇO DE 1988

1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio
- N~ 3/88, da Uderança do PMDB, refeM
rente à indiCa-ção do Senador Qd Saboya de

Carvalho para integrar o colégio de Vice-Uderes do Partido.

1.2.2-- Requerimento
- N" 19/88, de autoria do Senador Leite
Chaves, solicitando a convocação do Sr. Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga-

lhães, a fim de que, perante o Plenário, preste
informações sobre a concessão de canais de
rádio e televisão.
1.2.3- Apreciação de matéria
-

Re_querimento n9 17/88, lido em sessão

anterior, de autoria do Senador Carlos Alberto
e outros Senadores. solicitando a realização

de sessão especial do Senado para homenagear o Sr. Senor Abravanel (SílviQ Santos).
Aprovado, tendo usado da palavra no seu
encaminhamento o Senádor CarlOs Alberto.
t.2.4 -

Discursos do Expediente

SfN/1DOR Lil/Z Jil'\I'Vl,somo Lider-:- Parlamentarismo.
SfN/1DOR CARLOS AlBERTO, como Lider do PTB - Crise brasileira.
SfN/1DOR JUTAHY /11AGALHÃES.. em explicação pessoal - Resposta a insinuações

do Ministro das Comunicações sobre concessão de emissoras de rádio e televisão.

SENADORRACHIDSALDANHA DERZJ, peJa ordem -- Retirada de termos antirregimen-u,:is-aoaíScpfsO âo-SeOador Jutahy Magalhães.
SEN/1DOR NELSON CARNEIRO- Transferência de unidade sanitáriã. e produção animal de Itaguaí- RJ.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução no 28, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava
- do Sul, Estado do Rio Grande d6 Sul; a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga-ções
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Reso!ução no 29, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito
no- valor correspondente, em cruzados, a
13.650,42 Obrigações do Tesauro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta_ de quo-

rum.
.. Projeto de Resolução n" 30, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga,
--Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 48.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- qTN. Votação adiád_a por ~alta de quo~

rum.

- PfojetO--de Ré5Õiuçã0 ~o 3i, ··a-e 1988 que
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es.
tado do Rio Grande do Norte, a contratar opeiaçao de crédito no valor correspondente, em
cruzados a 8.424,51 Obrigações do Tesouro

Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução nC· 32, de 1988,_ que
autoriza ã Prefeitu-ra Municipal de Monteiro,
Estado da R.araíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de_ quo-

rum.
Projeto de R_e~oluç~<_? _n<- 33~ _deo_19Sf!, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaca, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em çruzados.
ã 21.146,62 ObrigaÇões do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n~ 34, de 1988, que
autoriza a Prefeítura Municipal de Alvinópolis,
Estado de Minas Gerais, a contratar o-peração
de ç:rédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 20.000,00 Obrigações do Tesouro Na~
cional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n~ 37, de 1988; que
autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar ·operação de crédito no Valor correspondente, em
cruzados, a 4~60Q1_00 Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN~ Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resólução no 38, de 1988, que
autoriza a Preifeitura Municipal de Caçapava
do Sul, Estado do Rio Grande do- Sul, a contratar" operação !=!e crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações_
do Tesouro Nacional- OTN. \'Qta~io- adia~a por falta de quorum.
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PASSOS PORTO

Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Administrativo

Semestral

JOSECLER GOMES MOREIR-A

.................................................. Cz$ 950,00

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso

UNDOMAR PEREIRA DA SILVA

Oíretor Adjunto

Projeto de Resolução n? 39, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal d~ Janduís, Es-

tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope·
raçZ!o de crédito no_ valor correspondente, _em
cruzados, a 2.790,00 Obrigações do Tesouro
Nadonal - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.

Projeto de Resolução n" 40, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio,

Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no vaJor correspondente,
em cruzados, a 49.342,11 Obrigações do Tesouto Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quonun.
Projeto de Resolução n~ 41, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio
João, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no Valor cOrrespondente, em cruzados, a 4.800,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n~ 42, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor .correspondente,
em cruzados, a 48A 11 ;27 Obrigações do Te-scuro Nacional- OTN. Votação acHada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 45, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 20.864,66 Obrigãções do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n" 46, de 1988, Que
autoriza a Prefeitura Municipal de Altos, Estado
do Piau~ a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·
rum.
Projeto de Resolução no 47, de 1988, que
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Astorga, Estado do Parana, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 3.806,3_9 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.

Cz$

6,00

-Tiragem: 2.200.exemplares.

Projeto de Resolução n~ 48, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado_do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.699,00 Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução_ n" 49, de 1988, que
autoriza a PrefeitUra Municipal de ltapOrã, Esta~
do do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~
ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 13.800,00 Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n9 50, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Taquarussu,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 6:098,68 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votaçáo adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n" 51, de 1988, que
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Poxoréu, Es·
tado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 197.554,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por' falta de
quorum.
Pr_ojeto de Resolução n9 52, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.116;12'0brigações do Tesouro Na~
dona] - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.

Projeto de Resolução n"' 53, de 1988, que
-autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente _em cruzados, a 1.821.876,00 ObrigaçõeS do Tes_ouro
Nacional - OTN. Votação adJada por falta
de quorum.
-__ Projeto de: R~solução n9 57, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Propriá, Estado do Sergipe, a contratar operação de créditó no ..,_alqr correspondente, em cruzados,
a 79.860,'00 Obrigações do Tesouro Nacioftal
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.

Projeto de Resolução n9 58, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Itauçu, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito_
no valor c.orresponclente:,_ em cruzados, a
25293,75 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.

- Projeto de Resolução 0 9 59,_ de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, a contratar ope~
ração de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 11.912,68 Obrigações do Tescuro
Nacional- OTN. Votação adiada por fcilta
de quorum.
Projeto de Resolução no 61, de 1988, cjue
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a rea1izar operação de crédito externo no valor
de US$ 48,500,000.00 -(quarentã e oito mi·
lhões e quinhentos mil dólares norte~amen
canos). Votação adJada por falta de quorum.
Requerimento n"' 10, de 1988, de autoria
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Ministério das- ComunicãÇões, informações so~
bre o critério adotado pelo atual Governo para
a concessão de canais de rádio e de televisão
através daquele Ministério. Votação adiada
por falta de quorum.
Mensagem n9 53, de 1988 (n9 61/88,_ na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José do
Norte, Estado do Rio Grande_ do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 3.986, 1"9 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a
discussão do Projeto de Resolução n" 63/88,
oferecido pelo Senador Mário Maia em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem n"' 60, de 1988 (n? 75/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipa1 de Pau dos Fer·
ros, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em crUZadoS, a 55.000 0Dri98.çõe5 do ·
Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a dls·
cussáo do Projeto. de Resolução n? 64/a{i. oferecido pelo Senador José Agripino em parec_er
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na próxima sesSão.
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Mensagem no 65, de 1988 (n~ 80/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeiftlra Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,

_a 39.941 ,55 Obrigações do TesoUro- Nadonal
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução n" 65/88, oferecidO pelo Senador Carlos Alberto em parecer proferido nesta

data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n" 85, de 198_8

(n~

c

1.3.2- ComuniCaçao· da PieSidêócia : ·

a 5..448,34 .Obriga.çcões. do Tesouro Nacional
-OTN. en·cerTada_a discussão do Projeto
--.,.deJ~éSolUÇàO n" 0718tÇofere-Cido pelo Sena~
dOi Leite- Chaves-- ém pareCer Proferido nesta
data; devendo a votação ser feita na próxima
seSsãO. · ·
-·

-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se terça-feira:, dia 8, às 10 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.

-1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR TEOTON/0 VILElA ALHO-

2 -DISCURSOS PRONONCIADOS
EM SESSÃO ANTERIOR

1.4 -ENCERRAMENTO

- Oo Sr. Senador J.oão Menezes. proferido

inso_lvência dos pequenos produtores de Alagoas.

_na sessão de 2-3-8&

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido
na sessão de 2-3-88.

SENADOR DNAWO SURUAGY- Refor-

9_9/88-, ria
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paranavaí, Es-

ma agrária.

tado do Paraná, a contratar operação de cré-

no do BraSil ao FMI.

dito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução no 66/88, oferecido pelo Senador Leite Chaves em parecer proferido nesta
data, devendo a votação- ser feita na sessão
seguinte.
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3 - INSTITOTO DE PREVIDí':NCIA
DOS CONGRESSISTAS

SENADORJUTAHYMAGALJMES-RetarSENADOR LOGRNAL BAPTISTA - -Ç'ào do pólo

cloroq~ímico

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo.
- DemonStratívo da conta "Receita e Despesa" do mê·s de dezembro de 1987. _
-Balanço Patrim-onial encerrado em
31-12-87.
.

Cria-

de Sergipe.

SENADOR NE/..S0/'1 WEDEK/1'1 -

Greve

de mineiros da Companhia Próspera, de Criciúma -SC. -

4 - MESA DIRETORA

SENADOR R(jyBACEIAR- Situaçiio dos

repres~n!a':l_t~s do Funrural:
Mensagem nQ 88, de 1988 (n" 102/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autoSENADOR JOSÉ /G!YÁC/0 FERREIRA rizada a Prefeitura Municipal de Alto _Paraná,
Inauguração de um silo no terminal_de CapuaEstado do Paraná, a contratar operação _de_ -- _ba_no porto de Vitória - ES. Situaç-ão da mucrédito no valor-correspondente, em cruzados,
_lher na sociedade brasileira.

.

... 5 - LiDERES E VI CE-LiDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMAI'!EI'!TES

Ata da 2" Sessão, em 3 de março de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS E 30 frfii'IUTOS;7fCffN'I-SE

PRESENTES OS SRS. SENADORES.·
Mário Maia -

Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite
Chaves - Affonso Camargo - José Richa Jorge Bornhausen - DirCeu Carneiro - Nelson
Wedekin --Carlos Chiarelli -José Paulo Biso!
-.::...José Fogaça.

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
Carlos Dti'Cãrli- Aureo
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão - _ - O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Olavo· Pires - João Me'1ezes· - Almir Gabr'iel
lista de presença acusa o comparecimento de
- Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan- - 71 Srs. Senadores. Haverido número regimental,
dre Ccista- Edison Lobão ~João LODO --=1:ha~
dedaro aberta a sessão.
gas Rodrigues - Álvaro PcicheCo - -Cíd SâõOia
SoQ proteção de Deus iniciamos nossos trade Carvalho- Mauro Benevides.:... Carlos Alberto
balhos.
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes
- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
Gadelha - Humberto Luct•na - Raimundo üra
pelo Sr. 1~-SeCretáriO.
-Marco Maciel- Antonio Farias --Mansueto
É lido o seguinte
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho --Albano FrancoEXPEDIENTE
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz
OFÍGO
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José lgnácio Ferreira- Gerson Camata -João
Brasílja, 2 de março de 1988
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar FrancO - Alfredo Exm~ Sr.
Campas-= Ronan Tito -Severo Gomes=-- Fer- Senador Humberto Lucena
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mau~ DO. Presidente do Senado Federal
ro Borges -Iram Saraiva- Irapuan. COsta Júnior
Senhor Presidente,
-Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa - Meira
Em atendimento ao -disposto no parágrafo 2'
Filho - Roberto Campos ~ Louremberg Nunes do artigo--_-64 do Regime Interno, tenho a honra
Ro_cha - Márcio Lacerda - Mendes Canal e - _ d~_,in~ica~ _o Se'.:J~dor Qd Saboya de Carvalho

-

Leopoldo Perez -

-=-

ª

para integrar·o colé9io deVice-Lideres do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro dó Sefiãâ.o
Federal, mantidas as indicações anteriores e r:es~
salvando o direito de indicações futuras e comple~
mentares.
Aproveito o ensejo para reiterar· a V. Ex" meus
protestos de apreço e admiração. - Fernando
Henrique Cardoso, Lider do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C~rheiro) -A
comunicação lida vai à publicação.
__
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro~Secretário.
É lido o seguinte

REQOERIMENTO

N•19,de 1988
Nos termos do lncísó f dO art_. 418 dq Regimento
Interno, reqUeiro a convocação de Sua Excelência
o Senhor Ministro das Comunicações; Antônio
CarlOs Magalhães, a fim de que, perante o Plenâ-rio, preste informações sobr~ a_concessão de canais de rádio e televisão mediante intercessão dos
Senadores e sobretudo sobre a venda des.ses ca·_
nais pelos respectivos beneficiários. ·
Sala das Sessões, 3 de março de 19.88._-Leite

Chaves.
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também ele pondo acima dos discursos o término
grande Assembléia:
"O li1tere5sé suprefuô --da Pátria _:_ dizia
tunamente, na Ordem do Dia, nos termos r~gi
entãO() i_~c'orTiparáVeJaUtOr da Càristltúição
mentais.
repubfiána - agora, não está em conquisO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....:.._
tar, após luciibriçOes prolongadas é desaniPassa-se à votação do Requerimento n~ 17, _de
madoras, uma const;ituição lrre"paráVel, virgi1988, de autoria do nobre Se_(t_Çi:_dor_ Carlos Alberto
nalmel).te p~:~r~, id~alJl_l~nte mbada, que sorria
e outros 35_ Senadores, soli<:i@ndo_a realização
a todas as escolas e concilíe todas as díverde sessão especial do Senado para homena_gear
- gências, mas dar ao País imecüatamente uma
o Sr. Senor Abravanel, Sílvio Santos.
ConstituiçãO _sensata, sólida~_ praticável, polí- tic~_ ~os_ seus próprios defeitos, evolutiva nas
O Sr~ Carlos Alberto·...;... Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
suas iJ1suficiências_naturais, humana -·nas
suas contradições ineVitáveis."
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cainelro) E se nõs-cci.be criar umã ConstitUiçãO sensata,
Concedo a palavra ao nobre Senador -Carlos Alsólida, praticável, política nos seus próprios defeiberto, para encaminhar a Votação.
tos, é evidente - e isso_no_s mostra a própria
Histôria do Brasíl - devemos implantar o parlamentarismo; certamente a fortna mais evoluída
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN" Para
e democrática de_ governo._ Para o Brasi1 rlao se
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente,_Srs. Senadores:
trata de uma e~~ri.~rtC::~~ ~~~-~p~as a volta _a
Esta Casa já teve_ a Cfporfu.fiídade de prestar _ um sistema de governo que ao loriQO de rilais
significativas homenagens a homens de comuni-" de meio _s_é_ç!llo propidou ·a -tia"ô:qüíla evoluçãõ ~
cação. Já_ tivemos a oportunidade de_ aqui prestar
da vlda nacion.a]_,___b~m Çornq_ s_u_perar_-se, sem o
recursp a_o_s regir:oc;s de força o~g~ ~ceç,ão, todas
homenagens ao Sr. Roberto Marinho, b~IT! como
ao Dr. Adolpho Bloch, Diretor-PreSiQente ,Çia Rede
as C~.§>_ que_ agit?Jral1} a vida do império, a comeManchete de Televisão,__
çar p~lélS lutas da Regência, entre as quais se
Distante das homenagens e distante_ desta Cainsc:reve- um g~~~io dá ReV..Ql1tS:_ão F"!rroupillia,
sa, o Sr. Senor Abravanel, muito _c.ónhedd_Q 4o
e -as revoluções separatistas, que antecederam
povo brasileiro como Sílvio santOs, começou a
à cons_QILdação _qa fnd~pendência e da unidade
sua vida c__omo camelô; cQmO apr~sentadOJ:_ e,
nacional. Tivemos de enfrentar o_ trá fi~ o- negreiro,
com muita dedicação ao_traba_lho_._ chegou a cone, depois dele, a _custosa_ guerra do Paraguai. Do
mesmo rragdo_ qÜe ie"àliiainOs Pãdfic::aníente- a
quistar uma rede de televisão, hoje segunda maior
Abolição_ dos Escravos;- - -----.-.-. - ----.rede do País.
_,_ -_,_ .
E' tudo --'"fssó foi possf~el-sem pre]UíiO -pãrá as
Sílvio Santos sempre teve contra si o preconliberdad~s públicas. Jamais o Parlamento deixou
ceito de uma sociedade. Alguns segmentos da
de furiCionar, e jamÇIJS o Pais assistiu _à implannossa sociedade cultivaram um precbõC:eito, que
tação de um regime em ql(e ~ houvesse trocado
considero um preconceito besta, porque Sílvio
Santos, adma de tudo, com seu talentQ,__ _com
a força 4o. ~~!<?_pela força das armas. E por que
a sua capacidade, com a sua inteligência, obteve fo_i tudo isso posSível, senão graÇaS ao parlamen~rismo, a um sistema de gçverno flexível, capaz
um grande êxito como homem de comuf!icação,
de se adaptar aôs reclamoS e às circunstânCias
e, acima de tudo, conseguiu ser um empresário
Ç.e c:ada Qia? _Manteve-se a or.dem sem esmagar
vitorioso.
a liberdade, conservando-se a continuidade admiPortanto, Sr. Presidente,_ acho a homenagem
nistr.atiya_ nos momentos de transição política.
mais justa que esta Casa poaepresfãr,-evai prestar
_Longe. de .serem traumáticas, as mudanças de
-~ Sílvio Santos, que aqui estará para re_c_eber as
Ministé_rio_ foram sempre um aceno de esperança.
homenagens do Senado Federal. Com esta decisão, na verdade, estaremos fazendo justiça ao
E a~sim-- mais _de cinqUenta anos se passaram
com a preservação da democracia e da liberdade.
maior comunicador deste País,
Peço" aos Srs. Senadores que aprovem-~;te nosSe- çori.fróiJ~rnos ~e.Jçng_q_ pe:ríodo da vida
so requerimento, que conta, ainda, com a assinabrasileira, com _o_ que nos_ trouxe o preSider1cict~
tura de 35 Srs. Senadores.
Ji_sm9J"~plan~do C_Q_!Jl__:_é!_~epúpli~~. somente os
cegos ou aqueles que realmente não queiram
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carheii-o)- Em
ver rião reconhecerão os niãléS que dai por diante
votação o requerimento.
se derramaram sobre o_ País. Deles, a primeira
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pervítima seria o próprio Deodoro, Proclamador da
manecer sentados. (Pavgj_ __ _
República, apeado do Governo· por Floriano PeiAprovado.
xoto, cujo_período_significoU a supressão d6 direiA Presidência fará cumprir a deliberação do
to e da liberdade. Prudente de Moraes, o austero
Plenário.
Presidente da_ ÇonstitLiin!'ªde 91, teria o seu perícr
do de governo amargurado pela Revolução Federalista, inStalada nO Rio Grande do Sul, e o assasO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Hã
Sinato_ do ·Seu Ministro da GUerra E Campos Saoradores inscritos. _ _
fes? CàmpOSSales, Que 'àhlv,:~.ra as finanças da
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Via~
República, ao concluir a sua administração, partiu
na, por delegação da Liderança do PMDB.
para São PaUTO-SOb as vaias da população._ Rodrigues Al~es, o grande Presidente,_ esteve a pique
O SR. LCIIZ VIANA (PMDB - BA Pronuncia
çle ser deposfo pelei revOlta da vacina obrigatória.
o se-guinte discurso.) --Sr. Pr~ídente, Srs. Senat:. uma -se-qüência de agitilções a sacudirem
dores:
e atrofiarem a vida republicana. É possível pergunPara tranqüillzar os impacientes, ·cbm'eçarei invocando palavras de Rui, na Constituinte de 1891,
tar-se qual a parte que em tais inquietações teve
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CafrieirO) -O

requerimento lido serâ publicado e incluído, opor-

-~~trabalhos ·da
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o presidencialismo. De fato, é ele a fonte, a base
de todas _essas turbulências políticas, pela simples
razão de que diante das dificuldadés, das crises,
das_ mudanç_a~ P,a apíriião Pública, rião oferece
qualquer alternativa, qualquer válvula capaz de
atenuar _as pressões, permitindo buscar-se alguma solução, que não.seja a interrupção-da_ q_rd~m
instit_ucion~. Ao~ maus 01,1 rn:edíoqes presidentes
não há senão c:j:ue aturá-iaS até :qUe se lhes esgote
o mandato. Ao c_ontrário do que ocorre com os
GabinE:~, rlo regi!Tie _parlame!l_tar! n_~o há como
contornar e atender um clamor de __opinião. Há
-que quebrar, ou conviver até o fim de um mandato
com algO insuportável, e cuja conseqüência é a
insatisfação, se não a _continuada e maléfiéa: inquietação nacional.
Nesse breve panorama nos primórdios da República, havia-me detido em RoQrigues Alves. Não
há por que não retomarmos o fio da meada.
Quem não ·se lembrará, ·ou saberá, o que foi o
GovernO de Epitádo Pessoa, tido por João Mangabeira como a maior cultura _que passoU pela
supremã magiStratura_ dõ País_, Não lhe valeram
nem a experiência, nem as virtudes. cjo :homem
púbrico, país estas não conseguem superar males
inerentes ao stst.ema pre-Sidencial. E 1922--Seria
asSinalado no ca1endário republicano pela Revolta
do FOrte de Copacabana, cujas areias foram rega_""dás pelá Sãngue dos heróis do primeiro 5 de julho.
E seriam necessários_ apenas dois anos para que,
já _sob _o governo de Artur Bernardes, fosse a cidade.. de SãO. Pàu_lo, dorriinãda pela Revplução de
1924, ante-sala do movimento de 1930. Diria Agamenon Magalhães, meu colega em 1946, e -Cujo
· nome eVoCO côm saudade e admiração, que, sob
o nosso presidencialismo, quando Minas e São
Paulo se entendiam_, eram __as atas falsas, quando
se separavam, era a revolução.
O ano de 1930 não lograria, porém, deter esse
chorrilho de agitações. De 1932 é ~ Revolução
Constitucionalista de São Paulo. E de 1935 é a
Revolução Comunista. Não deffioraria para que,
em 1938; chegasse a vez dos integralistas tenta·
rem assaltar o poder. O presidencialtsmo, tal ccr
mo as ditaduras, parece atrair_ os movimentos de
força. E duas vezes, em 1945 e 1954, as armas
tirariam Getúlio Vargas do governo, do qual saiu
tão tragicamente. Não pensemos- poderem .ser
longos os períodos de paz sob o presidencialismo.
Juscelino Kubitschek, mal chegado à Presidência,
serfa surpreendido por Jacareacanga. E já em
1961, a renúncia do Presidente Jânio abria as
portas para nova fase de inquietação, -que -Culminaria com a ReVolução de 1964.
Diante dos sucessivos malogros da ordem
constitucional, e a exemplo de tantos outroS de~
crentes do presidencialismo, converti-me ao parlamentarismo. Realmente, não fomos poucos os
.que, havendo optado pelo sistema presidencialista, em 1946, aCabamos convencidos _da impossibilidade da liberdade e da democracia conviverem, no Brasll, com o presidencialismo. _Desejo
lembrar uma personalidade, que_ será sempre motivo de orgulho- para o Parlamento - reftro-me
a Aliomar Balleeiro, um dos cirineus do Deputado
Raul Pi11a, na defesa das sucessivas emendas parlamentaristas apresentadas a partir de 1954. De_":
pois de haver sido um dos propugnadores do
presidenciéiflsmo, Aliomar Baleeiro declararia na
Câmara dos Deputados, em 1958, que de todos
os erros que cometera_ "o pior de todos foi o
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de ter vot.:i.do o regime presidencialista." Esta ê

a chaga da República, e Baleeiro --diria preferir
que lhe cortassem a mão a oPrigâ-lo _novam~nte
adotar o presidencialismo. Sobretudo pa~a ilós,
que chegáramos à Constituinte de 1946, · após
árduo e longo combate contra a ditaâUra dO Esta-

O Sr. Divaldo Sumagy - Senador Luiz \fiana, V. Ex• me permite Um aparte?

·.O SR,.

L~Z YIAJ"f~-

CÇlm,muito préizer.

-O Sr. Di-vaid.o-_-Suma!Jy- O discurso de V.
~ _t~m o sabor de uma aula magistral de História
. do Novo, a prática do regime preside-nci.~Jista redg ª-I_asil., L.;oi1g~ de mim a_ idéia de contra-argupresentou decepção sem limites_._ C6rilQ_Çluintino . mentâ-lo. Queria Peixar ~penas-algumas dúvid.3s
Bocaiúva, poderíamos dizer não ser e&sa a RepúqUe -dominam o meu espírito, para que V. Ex",
blica dos nossos sonhos. B_?m observoU_ 9 ilustre - com a cultura privilegiàda que possui e com o
jurista Paulo Bonavides que, no Brasil, o presideng·rande talen_to verbal de que é dotado, dirimisse
cialismo alimentara as crires e perpetuara as traessé!_S minha.s dúvi~as.
gédias do poder, T ragédía âa qual tefnos a expresO SR. L~.UZ ~A - Obrigado a V. Ex"
são máxima no suicídio ·de Getúlio Vargas. Desgraçadamente, o presidencialismo,_no ~r?lsil, tem
0 Sr. Divá:ido S~fuagy - V. Êx• coiceou
representado permanente contiafaÇão da demoo r~gifi!_e parlamentarista, no Império, como rescracia, jamais a sua reaHzação. E a conseqüêncía
ponsável pela grande estabilidade do País naquele
é que nos graves momentos de crise n~o há como
m9mento. O que seria do Brasil ou o que seria
enconttar os caminhos institucionais para atender
do movimento parlamentarista se não existisse
as esperanças do País, e das quais a grande alaa, ft_gura mística do Imp"erador, cOroada daquela
vanca é o Parlamento.
auréola que ainda hoje se empresta aos membros
Essa grande lição, na qual, certamente, se inspida famflia real? Quando queremos fazer uma refe~
rarão os Constituintes de 1988. Espero que eles
não _tenham a desilusão, que tivemos nós, os _ _rênda à lhaneza_do nosso Líder Senador fernando Henrique Cardoso, dizemos que S. Ex" é um
Constlluintes de 1946. Desilusões das Quais têm
príncipe? Quando queremos exaltar o poder e
emergido inúmeros convertid_os à boa causa do
a inteligência do nosso Líder senador Carlos Chiaparlamentarismo, dentre_ oS; quais, em primeiro
relli, d~~O.S: CjU.e 'S."Ex"_é um fidalgo? Sào palaplano, sobressai o nosso eminente colega, o _Sevras que ainda têm um efeito_ mágico sobre a
nador Afonso Arinos, das maiores expressões da
mente popula~ nos dias de hoje; imagine na época
vida pública brasileira, e _que ouvimos afirmar redo Império, se não fosse a figura mística do Impecentemente não ser mais possível a ilusão de que
r~do_r. Além diss_~. d~ um processo profundameno sistema presidencial possa corresponder aos
te elitizante, _onde_, para ser eleitor, era necessano
interesses e ao futuro do País. De fato, quem,
ter um._n[velde_ renda, para ser candidato a COnsede boa-fé, ainda poderá acreditar ser o presidenlheiro ~_!lidpal - hOje, Vereador - era neces~
cialismo, com todas as mazelas que lhe são inerentes, o sistema de: governo-conveniente ao Bra- _sário ter um nível de renda, pãra Deputado Estadual, DePUtado Fedei-ai e o Senado era vitalício,
sil? O tempo e ·a prática presidencial foram suficomo reÇlositário de toda aquela estabilidade polícientes para lançar por terra as crenças de velhos
tic;:a, além do Poder Moderador que o Imperador
presidencialistas. Desejo aqui evocar três filhos
possuia. N_a época, V. Ex" sabe melhor do que
do Rio Grande do Sul, cuja forma_ção intelectual
to_d_os nós, existiam quatro POderes-dentro doEsse tem mostrado tão propícia ao presidencialistado. Mas, mesmO assim, tivemos a Guerra do
mo. Pois aqui estão as palavras de_três ilustres
Paragua~, tivemos
questão religiosa, a questão
gaúchos, os Srs. Oswaldo Aranha, Leonel Brizola
m_ilitar, tivemos a abolição da escravatura que lee João Neves da Fontoura. Oswaldo Ai'aO.ha, arraigado presidencialista, em carta dirigida a Raul varia à queda do lmperiO. A causa econômka
da queda do Império foi a abolição da escravatura.
Pilla, em 1955, não teve_dúvidas em reconhecer
que_ao Brasil não restava senão tomar o caminho Agora, poderíamos apontar, dentro do regime
presidencialista - nào estou_ contestando, mas
do parlamentarismo, embora não soubesse se
este nos daria um gov:emo melhor. _Aranha, con- .apen~s Qii~~ndo ~ue V. Ex~ me corrija ...
fessando a sua formação castnhista, reconheceu
OSR. LOIZ VIANA -Agradeço a V. Ex•
a oportunidade da reforma parlamentar: "Acredito, porém, -escreveu o ilustre homem público
O. Sr. Divaldo Surua9Y - ... a estatiilldade,
-que no momento essa reforma ofereça oportu- por exemplo, de Rodrigues Alves, que foi um grannidade para melhor entendimento entre gover- de Presidente que V. Ex• exaltou e que todos reconantes e governados, maior equilíbrio entre direi- nhecemos, ao ponto de ser reconduzido à Presitos e deveres públicos e privadoS, e uma- respon- dência- da_ República; tivemos o grande salto do
sabiHdade mais efetiva ..." Que preciSaVa dizer progresSO do Governo Juscelino Kubitschek: tivemais o castilhista confesso7 OUçamos ·agora o mos -a ·estabilidade no Governo Presidente Outra.
Sr. Leonel Brizola, também originário dos arraiais O aro que tivemos também uma estabilidade falsa
castilhistas, e que, na Câmara dos Deputados, da Primeira República, que é colocada como um
em aparte a Raul Pilla, diria sem meias palavras: inodelo de democracia quando, na verdade, era
"Nobre Deputado, o- parlamentarismo já se faz o domínio da elite económiCa de Sào PaulO e
mister. Não nos podemos mais aventurar nesse de .Minas Gerais sobre as demais regiões do País,
regime presidencial que, para mim, não passa ao ponto dos seus críticos, jocosamente, denomide um fantasma ... O presidencialismo está enter- narem República do café-com-leite. Então, acho
rado, e temos agora um fantasma a nos atormen- que a:s crises instituc-ionais d6 Brasil não estão,
tar, Sr. Deputado. O parlamentarismo é·uma fór- lamentavelmente, presas ao regime presidenciamula alta, cc1paz de operar a verdadeira união lista ou ao regime parlamentarista. EinDora em
na·: ,,_:mal"'. Serão poiVentura o Brasil de hoje e teoria eu bem saiba que o parlamentarismo é
o presidencialismo de hoje diferentes do País e a fOrma ideal de .governo~- confesso que ainda
do regime que inspiraram o Sr. Brizola em 1955? não defini o meu voto.
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.Gostaria que V. Ex•, ao explicar as minhas interme motivasse a votar _pelo parlarrrentarismo.
rogaçõ~s.

O SR. LWZ VIANA- Espero fazé-lo.
V. Ex• citou alguns eXemplos. Naturalmente, o
ImPério tinha a figura de Pedro 11, mas, se V. Ex·
olhar para aS outras grandes democracia:=;_ s;ontemporàneas, verá que eSsa figura do Imperador,
do Rei, não existe, e nem por isso as democracias
parlamentaristas deixam de ter um .9rande êxito,
como acontece na França, como açontece na
Àlemanha e como acontece na Itália. Não hâ por
que admitirmos ·que ísso ·também r'lãà Véhha a
ocorrer no Brasil.
Quanto ao que V. Ex• citou, alguns casos da
República, por exemplo, o caso de Rodrigues Alves, o grande Presidente. O presidéhcfalismo foi
tào_ cruel, que eu vou contar um pequeno episódio
que me foí referido pelo jornalista José Eduardo
Macedo Soares.
ROdrigues ·Alves baviã perdido a partida da sucessão presidencial. Afonso Pena havia sído um
candidato impOSto a Rodrigues Alves. Com isso
o Palácio do Catete ficou às mos_cªs -e,_ rios últimos
meses de RodriQues Alves, _S. Ex~ fic_ou _solitârio,
sozinho, sem ninguém. Um dia chegou o Senador
Antônio Lemos, do Pará, uma grande figura, o
transformador de Belém quando Prefeito, e um
Oficial de Gabinete levOu o cartão do Senador
ao Presidente que lá estava, naquela conhe_dda
sala dos fundos do Palácio do Catete. só. E RodriguesAlves_di_sse: "Pode mandá-lo entrar". Ao que
disse o Oficial de GaDiente: "Não. Ele deixou o
cartão e foi logo embora··.
Se V. Ex" também Se: detiver no que fõi a queda
de Washington Luiz, que era um homem íntegro,
um homem de bem, mas que caiu- justamente
porque o presidencialismo não oferecia nenhwna
margem; o Presidente de Minas, Antônio Carlos;
o Presidente do Rio Grande ; a política do Brasil
de 1930, que realmente queria mudar, não queria
Júlio Prestes, mas não tinha como, verá Que o
regime era de tÇJ.I maneira inflexível e autoritário,
que o único remédio foi Quebrar aquela ordem
institucional. Isso em um regiJTl_e pa_rlamentar jamais teria existido; teria bavído uma mudança
de Ministério, uma mudança de Gabinete e a República teria continuado. V. EX' verá que em todas
as crises_ da República, riunCa hoLiv-e- a possibilidade de se encontrar uma yálvula,__ uma acomodação, pOrque os Presidentes, na realidade, por
uma contingência, que é inerente ao regime, se
- tornam verdadeiros caudilhos, com todos os seus
defeitos, com todos os seus maus hábltos e acabam levando então o País ã intranq[!ilidade.

O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. LUIZ VIANA- Ouço V. EX• com muito
prazer.
O Sr. Ronan Tito.- Senador Luiz Viana, grande historiador, intelectual que honra esta Casa,
V.. E~, como disse muito bem Q_Senador Divaldo
Suruagy, faz nesse momento uma remissão _histórica do nosso País e das crises a que o presidencialismo tem levado ele tempos a tempos. No
meu entendimento, nobre Senador, uma das coisas que leva à crise dentro do presidencialiSmo
é justamente que o Presidente,_ a um sô tempo,
enfeixa a representação do Estado e do Governo.
Qualquer crise que possa surgir entre o Governo
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ocorreu em relação ao último pleito eleitoral, que,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, citava eu as
por mais eloqüente que haja sido, não fez mover
_ palavras do Dr. Leonel Br~ola.
se chama o Exérdto quase sempre. O Exérdto
Passarei, agora, a João Neves da Fontoura, que um dedo do Governo. _t: como se nada houvesse
aco·de, o Exército se precipita para desempatar
também foi criado no leite do presidencialismo, élcontt!"Cido no Pals. Que mais seria pre'ciso para
essa crise. Dentro do parlamentarismo é criado
cqrre'li_gionário que ei'a de Bórges de Medeiros. se _comj:miender os motivoS Pelos- quais se preum mecanismo para a _absorção das crises que
tende impedJr por todos os nieios, inclusive os
A conversão final de .,João Neves da Fontoura
são naturais e são freqüentes_ em qua_lquer sociedeu-se por ocasião do discurso do Prof. Hermes menos compatíveis com a dignidade parlamentar,
dade. TemOs-o Presidente que representa o Esta- ' Uma na Câmara dos Deputados, e ele assim se _ seja o País iluminado pela luz do parlamentarismO? ,
do; temos o Pfimeiro-Ministro que representa o
dirigiu a Hermes Lima, em carta que existe na
Gabinete e o Governo. À época do Império, a - Fundação Getúlio Vargas e na qual ele dizia:
O Sr. Chagas Rodrigues - (Permite-me V.
figura do Presidente era __representada, evidenteEx< um aparte?
"Há um ponto novo em seu diScursO. r::.
mente, pelo Imperador, e o Imperador era o EstaO SR. LWZ VIANA - Com muito prazer,
_:0 áe mostrar que o Governo parlamentar é
do, era a figura do Estado. POr_ isso essa mistiCa;
o mais adequado a permitir. por processos nobre. Senador Chagas Rodrigues.
que foi dito aí, possuía o nosso Imperador. Há
pouco tempo alguns parlamentares franceses endemocráticos, a transformação da ordem so-- O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
dal."
contravam-se aqui no Plenário do Senado e estraLuiz Viana,- nóS-tciC!os estamos encantados, mas
nharam que aqut no Senado se criticasse o PresiNão _pr~cisava dizer mais. Mas, para concluir não estamos surpresos com a bela oração de
dente da República, porque na França não se
essa relação de ilustres parlamentaristas do Rio v. EJci' Tive a honra de ser colega de v. Ex- e,
critica o Presidente. O Presidente é_ o retrato do
Grande do Sul, quero lembrar o grande coman- em 1965, quando o grande Raul Pilla, de saudosa
Estadõ, a CrítiCa se faz ao Governo. E quando
memóJia, desencantada, proferia seu discurso de
dante da FEB nos campos da Itália. o Marechal
explicamos para esse·s parlamentares que aqui,
despedida, na Câmara dos Deputados, tive a oporMascarenhas de Moraes. São dele estas palavras:
no Brasil, se enfeixa na pessoa do Presidente da "O Brasil- Monárquico com a sua forma parla- tunidade dizer, prestando-lhe a minha homenaRepública a representação do Estada e, ao mesgem, que ele iria deixar o Congresso, ma·s as
nientar, Constituiu barreira contra o caudilhismo
mo tempo, do Govei'na, foí que eles passaram
gerações novas continuariam a luta em favor do
que asso_lava a América Latina, para dar, naquela
a entender o porquê. ·Mas veja bem; hà també-m
parlamentarismo. E espero em Deus, enquanto
época histórica, um ambiente propício à formaa velha vontade que todos nós políticos conhecefor homem público, votar e emprestar todo o meu
ção daS noSsas grandes figuras militares do Exérmos, de que o poder politico corrompe e que
apoia a essa causa. Saúdo V. EX·- entre aqueles
cito e da Marinha muitas das quais se contam
. O presidencialismo que vivemos no Brasil nesses
que, real e sinceramente, converteram-se. V. Ex·
entre os guias da nacionalidade". t: a reiterada
anos todos é o presidencialismo imperial, que
cítou, também, o nosso colega - anteriormente
constatação de ser o parlamentarismo avesso ao
tudo depende da figura do Presidente. Citam às
adversário firme e, hoje, grande parlamentarista
caudilhismo,
vezes como experiência válida do presidencialis- - Aliâs, ao referir-me aos grandes convertidos, Professor Afonso Arinos. Também não poderia
mo, a dos Estados Unidos da América do Norte.
deixar de citar o grande Rui, mas, se V. Ex:' me
melhor diria, aos arrependidos, aqueles que têm
Eu ousaria dizer que nos Estados Unidos da Amépermite, já que o nobre colega fez referência ao
buscado a estrada de Damasco, seria impossível
rica do Norte não se vive o presidencialismo, lá
período monárquico, no Primeiro Reinado, quan·
omitir Rui Barbosa, que tantas vezes externou as
é o "Judiciarismo". E até exaltam muito, aqui,
do D. Pedro I estava imbuído daquele espírito
decepções diante do presidencialismo, do qual
no Parlamento, que foi até motivo de uma reunião
autoritarista e, diria, "presidencialista", aquele esforam dos responsáveis em 1891. Não faz muito
extraordinária, a Constiluição norte-amerfcana.
pírito levou-o a abdicar, e fez também co-m que
que o eminente Ministro Paulo Brossard. em conMas dizem os políticos americanos que a Supreo Padre Feijó, Regente eleito renunciasse. Foi o
ferência proferida na Casa de Rui Barbosa, mosma Corte legisla constitucionalmente todas as ternosso Imperador D. Pedro II o primeiro grande
trou à sõCiedade os sofrimentos de -Ruy sob o
ças-feiras, e a Suprema Cortetuda pode. Um proconvertido, apesar da Carta Imperial ser, como
presidencialismo.
motor do interior pode derrubar um !?'residente
já se disse, "superpresidencialista", dando ao CheFora quas·e uma surpresa a adoção do presida República. V. Ex" compalsa as 15 economias, ·--dencialismo pela república, cuja propaganda, a
fe de Estado, que também era o titular do Poder
os 15 países mais civilizados, mais desenvolvidos, ·começarpe10tam0So nlánifesto de Quintino Bo- Moderador, autoridade para nomear e demitir Mi·
e encontrará apenas os Estados Unidas da Aménistros, e, mais ainda, para dissolver a Câmara.
-caiúVã, em 1870, se fizeÍ"a na prédica do parlarica do Norte e o Brasil entre os países com o
Seu espírito público e idéias democráticas fizeram
mentarismo. Ruy não Se cansou de bater no peito,
regime presidencialista. O regime parlamentariscom que ele concordasse com a crtação da Presi·
num testemunha de arrependimento, Dele é_essa
ta, sem dúvida nenhuma, é a experiência mais
dência do Conselho ou Gabinete, e são aquelas
súmula do presidencialismo: "os abusos, as preteavançada da democracia e por isso mesmo eu
as práticas parlamentaristas que, hoje, queremos
rições de direitos, os excessos de poder, contra
feJicito V. Ex" que, neste momento, dâ uma aula,
ver aperfeiçoadas, para a felicidade e o progresso
os quais, em 1889, eu asSentaVa baterias na Diácomo disse muito bem o Senador Divaldo Suruario de Notícias, combatendo o Ministério João da nossa Pátria. Hoje, mais do que nunca, precisa~
gy, de História, mas também de bom senso. Por
mos do parlamentarismo. A nossa luta continua.
Alfredo e o Ministério Ouro Preto dariam que rir
que não adotarmos_uma posição mais moderna, -hoje aos mais severos catões republicanos", t
SaU:do V. Ex•, dirijo-lhe nossas· congratulações e
se queremos nesse_ mOmento realmente entrar
espero que esta aula de um homem público, culta
que a prática presidencialista nos conduzira a virpara a democracia no Brasil? Felicito V. Ex", parae honrado pos.sa converter aqueles patriotas sin·
tuais__ ditaduras temporais. E dizia na campanha
benizando-o, e agradeço a oportunidade do aparceras que ainda estão em dúvida sobre a adoção
ele_ 191_9 o .eminente representante da Bahia.
te~--do parlamentarismo no nosso PaJs! Muito abri~
"Com o Governo parlamentar as Câmaras Legis·
gado.
lativas constituem uma escola. Como preslden·
O SR. LOIZ VIANA - Agrad~~ndo a V. Ex"
cialismo, uma praça de negócios'': Ao que acresO.SR. LCDZ VIANA- Agradeço a V. ~ e,
eu lembraria que em relação ao regime presi· _..centava, para tomar mais vivo o quadra dos maleao calor -das· palaVras generosas em relação a
denciai dos Estados Unidos, que evidentemente
ficios do presidencialismo; "as forma do novo remim. com que acaba de ilustrar o Senado. eu
é uma exceção no muhd6 ~ é o úillco régime
gime mataram a palavra: Deixaram o mecanismo
lembraria que V. EX é, realmente, não um conver·
presidencial que já deu certo -_mas, que na reaHdas Jnstítuiçôes legislativas, mas acastelando o
tido mas um velho parlamentarista, signatârio de
dade, ê um regime congressual, assim o chamou
governo em sistema cabal de irresponsabmdade".
o Presidente Wilson, que era um grande jurista,
!3em se. explica, pois, o ardor com que os benefi· tod~s as emendas parlamentaristas que tramita·
ram no Congresso Nacional, a partir de 1954.
um grande professor de Direito. Quer dizer é urn
ciários de todo_ o _gênero, beneficfários de hoje
Grato a V. Ex·
regime presidencial, mas baseado no Congresso,
e possíVeis ber1eflciários de amanhã, se apegam
na força do Congresso, como nós vemos: toda
às tetas generosas_da irresponsabilidade governa~
O Sr. J_oãO Ménezes - V. Ex' permite um
hora o Presidente vencido, o Presidente subme- __ ments'IL A vontade governamental, para distribuiaparte?
tido à decisão c:fo Congresso. Infelizmente, no Bração de benesses se coloca acima de tudo e de
O SR. UIIZ VIANA - Pois não. com muito
sil isso ainda não aconteceu. Deus queira que
tódos, pois não atende sequer às maís inequf~
prazer.
algum dia aconteça.
vacas manifestações da opinião pública, como
e o Estado -

e eJas são freqüentes -

uma ter-

ceira força é chamada a desempatar e, no Brasil,
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mou-se contra o Partido Integralista; depois que
os partidos radicais de esquerda e: de dlr'eTtã__ se
fundaram, no Brasil, é que começaram a aparecer
os partidos nacionais da República. Está é uma
este discurso, que haveria de satisfazê~lo em todos
tese
inexata - peço perdão ao nosso qUerido
os sentidos. Ele certamente diría -que não o f.ãria
companheiro e meu pessoal amigo- no Império
melhor do que V. Ex" fãloU eiU-Rúi BãrbOsa: Realo parlamentarismo fez os partidos, na República,
mente Rui Barbosa foi um riOnleiTi (rue, nO -fít1.al
até hoje, o que são o_s partidos da República?
de sua luta, passou a defender o regime parlamenO grande partido da República está diVidido· em
tarista por Circunstâncias várias. Os Estados Unialas, o meu Partido está incerto, onde -estão õs
dos são hoje, talvez, o único bastião do presidenoutros partidos? Qual é a função dos partidos
cialismo puro, digamos assim, embora seja um . __ O SR. L(]IZ VIANA - Isso é bondade de
-neste momento, para atender à situação nacional
presidenciaJismo "judiciarista", como dísse_ V. Ex•,
v.
Ex-r
criada em torno- do Presidente José Sªmey? É
mas é realmente um regime que dá ao mundo
O Sr. Afonso Arinos - Então, nós todos,
wn erro de história e eu argumento que devemos
uma demonstração de liberdade, de respeito e
que _temos alguma experiência neSsa matéria; sarealmente refutar no Senado - dizer-se que o
sobretudo de soberania. Então, quase que a maiobemos disso. Mãs o que nós esquecemos sempre
parlamentarismo seja necessariamente um regiria dos países são parlamentaristas, mas nenhum
é de 'rue na República os partidos nunca funcio~ me que exija a formação de partidos, e que somos
é parlamentarista puro; quase todos os outros
naram.
incapazes de formar partidos. É o contrário disso,
são países que encontram certa forma de parlaSR. L(]IZ VIANA - Perfeitamente.
no Império formamos os partidos e ÊJZemos o
mentarismo, formas para adaptar ao seu sistema
parlamentarismo; tla República não formamos Os
de governo, forma para adaptar às circunstâncias
_O Sr. Afonso Arinos- Na República tentapartidos e não fiZemos o sistema republicano, porem que o País vive. E V. Ex" _c_omo historiador -ram fundar os partidos naciOnais. hoje a tendência
que no Brasil não se executa o sistema republie como homem público sabe disto. Não precisa
é desfazer os partidos nacionais. O General Glicé·
cano. O Sistema repiJblidmo é o .dos Estados
, estar aqui repetindo. Agora o que a mim me parerio,- que foi grande articulador da Repúblic:a, nos
Unidos, por Causã-da éxistência da Suprerrfa-COr·
ce_ fundamental é que o regime parlamentarista
seus prim9r_dios...
te,
ele nunca existiu fora de lá; não exiSte na Améé o regime baseado na existência dos partidos.
O SR. LUIZ VIANA- General das 21 Brigarica Latina, não existe nos países árabes não existe _
Não pode existir parlamentarismo sem partidos
das...
na África e nem no Oriente. O sistema presidencia.I
fortes, porque os partidos são a base do parlamensó existe no_s Estados Unidos. Perdoe V. ~ a
tarismo. Sem os partidos 9 parlamentarismo não
O :Sr. Afonso Arinos ....:..__General das 21 Brigaminha emoção.
tem curso. E então serâ uma balbúrdia! Os partidas, 21 Brigadas eram as Brigadas Estaduais que
dos são indispensáveis na vida de um regime
ele comandava e representavam, _então, os Execu·
O SR. LOIZ VIANA - Agradeço muito a V.
parlamentarista puro. E são essas circunstâncias
tivoS estaduais, procurando as vantagens eleito- E x ' . · · - · talvez. apesar de eu ter urna admiração pelo regirais atravéS de empregos e pressões. Esses ê que
me_ parlamentarista, que me fazem crer que no
foram os partidos da República. Mas Glicério não
O Sr. Afonso Arinos- Muito obrigado.
Brasil, na situação e condições atuais, nós não
conseguiu fazer 6 Partido Republicano Federal.
O SR. LUIZ VIANA- Realmente, V. Ex• iluspodemos, não devemos contar com o regime
Sérgio, Buarque d~ Hc:>landa, meu ~migo, __tinha tra o meu discurso e acrescentaria que o parlaparlamentarista, para que ele não tenha o mesmo-- o~ a_utograf?s de Ghcé_no nesta questão da forma- mentarismo é que tem feito os partidos no Brasil.
insucesso que teve na época do ex-Presidente
çao4~ Parti~o Republ!can~ Fe_deral. Acredito que __ Sob 0 presidencialismo, 0 caudilhismo- repubHJoão GoUlart E é essa a razão, eminente Senador - com_o fale~1mento de S_ég1o Buarq_ue de Holand~,
cano~ porque essa é que é a verdade, o regime
e meu grande amigo Luiz Viana, que eu ainda
ess":s papé•s tenha~ s1do encaminhados à Umpresidencial no Brasil só tem feito caudilhos -que
acho que circunstancialmente continuo a defenVerst~a~": -~e _Can_:Jp!nas, em São Paulo. Depois
são inerentes ao regime, não ~s pessoas. E:: o
der um regime presidencialista em ncissc País.
de Glicer~o, "Pmhe1ro. Mac:h~do, com? Ex" lemregime que faz ós caudilhos, não São os caudilhos
Muito grato a V. ~
brou mu~to bem, _f?J o ma1or líder CiVIl da Repúque fazem 0 regime.
blíca, ele ten_tou ~er o Partido Republicano Con.
.
O SR. UIIZ VIANA - Eu tratarei desse proO Sr. Monso Arlnos- Mu1to obngado.
servador. Os meus colegas - e esta é uma Casa
blema dos partidos um pouco adiante. Mas devo
que Se----ala"ma·-senado- vão permitll- ao Seriado r
O SR. L(]IZ VIANA- Como último exemplo,
diiera V. ~que iss_o é uma velha história. Sempre
talvez mã.is eloqüente, eu traria o_atual Presidente,
AfonsoArinos, verda-deiramente Senador pela sua
que não se quer fazer alguma coisa se diz que
idade, díi:er que se lembra pessoalmente de Ptque conheço e acredito que relativamente bem
o Brasil não comporta, que o Brasil não suporta.
rmeiro Machado, principalmente na ocasião dos
-como V. Ex" o conhece --:.e que é uma figUra
Eu até vim de uma época em que se dizia que
réi:::onhecimehtos de poderes. O meu pai era Líder
inteiramente ihfensa por formação, por idéias, por
o Brasil era incompativel com eleiç6es livres, que
da Bancada, no tempo do Governo Wencestau;
educação, ao caudilhismo.
realmente o "bico de pena" era o melhor para
eu era menino; Pinheiro ia lá em casa pedir votos,
Entretanto, V. Ex• a toda hora ouve um Ministro
o País. Não sei se V._ Ex" participoU oU participa
para reconhecer fulano ou beltrano, daqueles que
do Presidente José Samey, um Ministro qi.re saiu
dessa opinião. Agora, pode estar certo de que
ele qUisesse r'eConheç-er.- O Partido Republicano
das fileiras do PMDB, ou saiu das fileiras doPFL, ...
os partidos virão. E que eles não vêm~ jUstamente,
Conservador era apenas urna máquina estadual
pela opressão de que são vítimas, pelo caudi0 Sr. João Menezes_ Da UDN.
da prática da vio!ência, nos Estados, para formar
lhismO republicano.
_ O SR. LOIZ VIANA, - ... dizer à. Imprensa:
as Bancadas. A República nUnca fez Partidos. O
Não tenho nada com o partido, sou Ministro do
Pãrtldo Republicano l.Jberal, que o maior dos hoO Sr, Afonso Arinos - V. Ex• permite-me
Presidente, tenho a ver é com o Presidente.
mens da política brasileira, que foi Rui Barbosa,
um aparte?
Ora, como é que os partidos podem~se manter,
tentou fazer, ele tem um Manifesto do Partido
O Sr. Lulz Viana- Com muita honra.
se solidificar, cresCer, Se ·os Seus próprios níemRepublicano Uberal. A grande campanha dele foi
O Sr. Afonso Arinos- Queria dizer a V. EX' -acampanha de formação do Partido Republicano
bros, quando saem para o Ministério, procedem
que gostaria de explicitar as minhas consideradessa maneira? O caminho normal de todo o
Uberat" a C_â:ffipanha civiJista, ele unca fez ci Partido
ções talvez prematuramente, porque V. Ex" acaba
regime parlamentarista é que, das Bancada_s dos
Republicano Liberal. Os Partidos do Brasil republiPartidos, saram os Ministros, mas -que a eles-ficam
de afrrmar que vai se oc:upar do assunto mais
Cano--surgirãin -qUando eles se tornaram intemapresos, que deles fazem a política cujas idéias
adiante, mas como, talvez, V. EX' nãO mencione
dOnaiS,JOrâepOts que;'eiTf 1922, se fundou, no
um ponto que a mim gostaria fosse mencionado,
representam.
Brasil, o Partido COmuitiSta coiTI toda s_ua ideologia importada. Fui amiQo pessoal de uma grande
Ora, se isso não acontece, o partido fica ·no
para, não contraditar, mas ajuntar e esclarecer
o nobre Senador João Menezes, meu amigo pesar, deixa de ter Qualquer participação ideológica,
figura, Astrogildo Pereira, fundador do Partido Coadministrativa, política no poder. Então, ninQuem
soal, o seguinte: é que o parlamentarismo criou
munls'tél, um escrit<?r ~ustre, de mérito. Astrogildo
os partidos. Quando se lembra o faffiOsO disC._urso
vai ao Ministério porque é do PMDB, porque é
Pereira tem uma bist6ría da fundação do Partido
de Bernardo Vasc_oncelos, em que diz: "Fui liberal,
do PFL ou de Partido qualquer, do PSB, ilão,
Comunista. Depois do Partido Comuriistã for~
O Sr. João Menezes - Eminerite Senador,
se o então Deputado Raul Pilla estivesse aqui estaria realmente exultando em ouvir V. Ex· pronunciar

então a liberdade era nova no País". Depois, ele
diz, explfCando as razões pelas quais ele evoluía,
no sentido político: "Hoje sou regressista." Estava
a:í configurado o esquema partidário do Império
até aparecer o Partido Republicano: os liberais
·e os conserVadores, que Bernardo Vasconcelos
chamava de regressistas. E os partidos funcionaram no Império em função da existência do
sistema parlamentar. Isso V. Ex" sabe, V, EX' é
um mestre em Oência Política e história política.
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~~ vai ao Ministério porque é amigo do Chefe
do Governo-_ e aí é que se transforma, necessà·

riamente, involuntariamente, num verdadeiro cai.!·

dilho.
O Sr. João Menezes - Eminente SenadOr
Luiz Viã:na, eu fui citado e gostaria que V. Ex•
me honrasse concedendo um aparte.
O SR. LOIZ VIANA -Perfeitamente. Tem

V. EX' a palavra, com prazer.

O Sr~ João Menezes - Realmente, estamos
tendo uma disputa entre duas grandes estrelas
do parlamentarismo--- V. Ex- e o eminente amigo
e professor -

de quem sou grande admirador

- o Senador Afonso Arinos. Aliás, _o SenadorAfonso Arinos, dentro das suas idêias, tem uma

grande figura no regime presidencialista. Tem dado a sua colaboração, tem dado a sua inteligência,
tem dado tudo o que pode a favor do nosso País.
Isso, porém, n~o impede que ele tenha a sua
idéia de parlamentarista, como V. EX" também.
V. Ex' também terri daâp Sua Colaboração no regime presidencialista, tem tomado parte, mas isso
não impede que V. Ex• defenda também o regime
presidencialista. Quanto aos Partido a que V. Exse refere, não aceito a tese de V. Ex• No nosso
entender, realmente, os Partido_s são fundamentais no regime parlamentarista.
O SR. UIIZ VIANA - Não há dúvida, nobre
Senador João Menezes.__ Ninguém contesta isso.

O Sr. João Menezes - Sem a existência dos Partidos o gabinete parlamentarista não se
sustenta. O fato de V. EX~ dizer que- no fe9hmi
parlamentarista não importa s_e__ vai procurar o Ministro porque não sabe se ele é do Partido a,
b, c ou d, isso não é o caso, porque ele foi para
o regime parlamentarista, ele foi representar o
seu Partido naquele Governo, ele foi representar
a sua idéia naquele Governo, e tanto q"Lie os regimes parlamentaristas que existem neste mundo
são constitlúdos de um s_ó Partido, de pessoas
que vêm de fora, ou de representação dos diversos Partidos que compõem a gama constitucional
pãiS.-EótãO, eu c0i1tfrúio, embora respeitando e aceitando as lições do meu grande mestre, Senador Afonso Arinos, continuo a defender
a minha tese que é a tese que existe pelo mundo
afora, de que o regime parlamentarista é um regime de Partidos fortes; sem Partidos organizados
não poderemos ter regime parlamentarista. Aqui
no Brasil já tivemos -·com o perdão de V. Ex"
- que, se não me engano, foi um dos grandes
líderes, como o Senador Afonso Arinos, de um
grande Partido que foi a União Democrática Nacional, mas também vi um Partido grande, que
foi a grande universidade política deste País, que
foi o Partido Socfal Democrático. Muito obrigado
a V. Ex'

aeca-aa

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho V. EX" um aparte?
O SR. L()IZ VIANA -
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Permite

Com inulta honra.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- EstOu oüvindo o discurso de
-~ com mUita atenção,
como sempre o faço, e é claro que na tribuna
estando um historiador, não poderia a fala de
V. EX' deixar de c__onter os ensinamentos históricos.
A presença do Senador Afonso Arinos é a presença da própria História...

v:

O SR. LOIZ VIANA- Muito bem!

O Sr. Cid Sab61a de Carvalho - ... não apenaS pelo seu depoimento, mas, acima de tudo,
porque sua fiQura representa uma trajetória nesta
Repúblíca -e; m.?Jís dO que isSo, o testemunho que
S.EX" sempre dá de fatos aos quais pode comparecer pela graça de viver até a idade que ostenta,
neste momento, para nossa felicidade, para felicidade do COngreSso Nacional e, principalmente,
da: Assembléia Nacional_ Cpnstituinte.
Para examinarmos o regime parlamentarista
em-confronto com o presidencialista, não precisariamos da História._ Bastaria:, por Certo, ci-Coli:hecirnento de ordem jurídica. Não diria que necessita_rí_a_~os nem_qos conhecimentos sociológicos de
um Fernando- Henrique Cardoso. Bastaria o exame jurídico d~ questão, dos mecanismos, das
instituiçõesL do funcionamento dos Poderes, e ai
chegaóamos à conclusão de que, neste tempo
moderno, em que o Brasil cresce novamente, :apesar de todas as .crises, ninguém pode ter tanto
poder como um Presidente da República. Não
deve o poder, mesmo por força da República e
da democracia, repousar tanto e tanto numa pessoa só, de tal sorte que a Nação fique à mercê
de todos os defeitos do Presidente nela se refletirerii, riiUito embOra todaS as virtudes deve5Se necessariamente também refletir-se na mentalidade
do povo, na sua- situação social, em tudo que
diga respeito à nossa gente e ao País, a tudo
que nos diga tão de perto. A análise de V. Ex"
é excelente, porque traz a História, traz fatos do
passado para o presente, mostra o evoluir dessa
idéia. Tudo fica muito _claro. Não pensemos, no
entanto, nobre Senador Lu1z Viana, que apenas
a História justifique o parlamentarismo; que necessariamente tenhamos que trazer de volta a figura impoluta e quase santa de D. Pedro II e
recordarmos do tempo do Império. Porque é tão
importante a figura de D. Pedro nque S. Ex" chega
à Constituinte, como chegou ontem, para se lembrar que aos 15 anos S. EX" já podia ser Imperador
do Brasil e volto_u através da palavra brilhante e
emocional do Senador Afonso Arinos de Melo
Franco.-o-Estado-necessna de -umtfCflieÇão·mars
responsável, de uma direção mais diluida, uma
direção que toque mais as pessoas. Que o talento
dos homens possa ser mais aproveitado, que os
mandatos populares possam ter um reflexo maior
na administração; que passemos para uma época
de pluralismo, uma época de abertura, de extensão do poder. E, isso é exatamente o parlamentarismo. Não houvesse a História, houvesse somente a possibilidade de um novo direito e já
estaria justifiCado o parlamentarismo para que
saiamos de todas_ as crises ou para que, pelo
menos, não podendo sair delas, tenhamos um
-mecanismo capaz de -_administrá-las, _absorvennum contexto de evolução, porque não conheço
nenhum povo que tenha crescido sem suas crises.
Todos os povos cresceram pelas crises, pelas revoluções, pelas grandes mudanças. E o Brasil
está exatamente à espera dessa grande mudança
_que virá por certo da Assembléia Nacionai_Constituirite pela palavra de fogo dos jovens Parlamentares e_ pela fria experiência de pessoas como
Luiz Viana, Afonso Arlnos e tantas e tantas outras
expressõ_es, não somente de cultura e de prudência. Com isso, digo V. Ex.' que o parlamentarismo
é uma_ projeção da prudência ao lado de uma
projeçio do entusiasmo do Brasil jovem. Era isso
que queria acrescentar a V. Exo

a

O SR. L(JIZ VIANA -_Agradeço a V. ~ nio
apenas pela honra que dá de ilustrar o meu dfscur.
_so com o seu aparte, mas também por ter realmente trazido mais um argumeritO novo, eloqüen·
te e que me parece incontestável sobre as vanta~
gens do regime _parlamentaiísfa quandO comPar.::~_do com _o presid_encialisnio.
~

~

Bem sel; Sr. Presidente, que mal _ando invocando Rui Barbosa, que alguns- dirão nada ter,
nos dias de hOje, com elaboraÇão constit.llciOnal,
para qual não se reclama haja alguém alisado
os bancos de uma escola de direito, ot;l que possua sequer o modesto certificado de um curso
primário. Tudo Serve, contanto que seja para assegurar a nefasta ditadura do presidencialismo, e
pela qual temos pago pi"eço insuportável. Na reali--dade, o qt.ié-não se quer é a implantação da democracia no Brasil. Basta que ela ameace algwn
prMléglo, ou seja obstáculo ao arbítrio, ou à impunidade, e logo aparece alguém para proclamar
que o Brasil não está preparado para a demo-cracia e para a liberdade do parlamentarismo.
o- clima, o ambiente compatível como o BrMil
de hoje - o Brasil que se orgulha de ser a c:::JÜW'a
economia do mundo, que se orgulha--de dominar
todas as técnicas da energia nuclear - há de
ser certamente o das senzalaS-. onde o chicote
do feitor é o argumento definitivo e infalíveL tiaverá ainda quem nfsso- acredite sem logo ver que
por detrás dessa falácia se movem interesses de
toda sorte?
Nessa série de evocações com que desejo não
somente esclarecer a nação sobre as vantagens
e benemerências do parlamentarismo; creio dever
lembrar o nome do grande RaUl Pllla, figura singu·
lar da história política do Brasil. E, numa homenagem aci Parlamento, faço-O repetindo as palavras por ele proferidas ao se discutir uma emenda
parlamentarista:

a

"Por mujtos e fundamentais motivos se
pode recomendar a reforma: uma há, porém,

__ ~ql:l~ ~i!_~~~e~~ ~-<?_S_c!i? r_~~lt9~ n~-~~
decadêricia da nossa vida democrática, é o
congresso quem mais tem caído no conceito
põpUJar. Explica-se, e talvez se justifique. O
poder Judiciário está por sua própria natu-reza ·afastado da luta e do debate estritamente
político. O Poder Executivo, qué dispõe de
todos os meios de ação, é o grande responsável pefo descalabro nacional, mas a sua
mesma potência até certo ponto o reSguarda
perante a opinião- pública. O poder efetivo,
o poder é ainda perante ela o mais forte dos
argumentos. Inverteu-se o dito popular manda quem pode. Hoje, a verdade é outra
-pode quem manda. O PreSidente da República manda muito e, por isto, pode tudo.
E porque pode é poupado e respeitado. Assim recaem todas as culpas sobre o Legislativo, que é um poder desarmado, um poder
que praticamente nada pode."
Estas são as palavras de Raul Pilla.
O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. ~ um
aparte?
O SR. LCDZ VIANA- Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V, ~
O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, se
não fosse a grande quantidade de causas que
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O SR. L()IZ VIANA - Muito grato a V. Ex•
Continuo, Sr. Presidente.

de militarismo. Hoje, com a triste experiência dos
ahoS recentes, estou certo de que esta Assembléia
se colocará de pé não para_aplaudif, mas para
varrer com o seu voto o presidencialismo como
algl!ma -GO_isa que não exalta a nossa cultura política _e esmaga a democracia brasileira.
Dentre os densos discursos que proferiu na
Câmara dos_ Deputados, gostarei de lembrar o
enunciado ao se votar a_ emen~ parlamentarista,
em 1965. _Nele, depois de mostrar à sociedade
a irtesponsabilidade do presidencialismo, fonte
de permanentes agitações _e subversões, que con·
trastam com a tranqüilidade do segundo reinado,
parlamentarista, dizia o eminente representante
do Rio Grande: "A conseqüência natural de tais
reQimeS é ã'i"evolução, o golpe de Estado, a dita·
dura franca, já ~e a rigide-z do Sistema dificil·
mente permite outra solução". De fato - e isso
está na consciência de todos os Constituintes ou abrimos as portZ~;S ao parlamentarismo, ou elas
estarão in~i~velmente_ ª_bertas às sublevaçóes
de toda a ordem. Pela sua própria flexibilidade,
o parlamentarismo jamais permite que a nação
fique irremessivelmente dividida, pois uni-la está
sempre à mão da maioria parlamentar. E nós
não podemos man~r a casa dividida, permanente
apelo ao rompimento da ordem constitucional.
Só o parlamentarism? pennite a unlão que medra
à sombra de um regime sob o qual não se desen·
volve a prepotência dos governantes.
Para concluir a homenagem da minha admiração -pelo eminente Sr. Raul Pilla, desejo lembrar
estas palavras de amargura e esperança que proferiu em 1958: "Atentai nisto, Srs. Deputados dizia o ilustre parlamentar- nada podemos fazer
pela nação infeliz neste infeliz regime. O Congresso--é uma sombra de poder, que nem sequer
legisla, porque o grande legislador é o Presidente
da República ou quem por detrás dele se move.
Mas náda podendo fazer pela nação neste infeliz
regime; por-_~a ROd~mos ~azer tudo, que é dando-lhe outro sistema de governo e restitui-la à
posse de si _mesmà:_.
De Rui é esta objU.rgatória: "Ao governo pessoal
do [rnperador contra o qual tanto nos batemos
suce_de_u_hoje o governo pessoal do Presidente
da República, requintado num caráter incomparavelmente mais grave: governo pessoal de mandões, de chefes_ de Partido, governo absoluto, sem
responsabilidade, -arbitrário em toda a extensão
desta palavra, negação completa de_ todas as
idé:iÇt,S que pregamos os que nos vimos envolvidos
na organização desse regime e que trabalhamos
com tanta sincerfdade para organizá-lo". Haverá
retrato mais viVo, inais atual, do presidencialismo?

São muitos ·os discursos e pareceres de Ra1.,1l
Püla em favor do parlamentarismo, enriquecendo
os nossos Anais. Antes porém de invocar outros
passos do eminente representante do Rio Grªiide
do Sul, peço licença para evocar eptsódlo que
testemunhei na Constltuinte-âe 1946. Ao chegar
o momento-de se votar a emenda parlamentarista,
foi ele chamado para emitir o seu voto. E, embora
a maioria da Assembléia lhe _fosse reconhecida·
mente contrária, quantos se encontravam no Palácio Tiradentes puseram-se de pé, movidos por
impulso incontida, para aplaudir calorosamente
o bravo lutaçlor, a quem o tempo e os erros de
toda a ordem reiteradamente nos levaram a levantes. sublevações, quarteladas e revoluções que
acabaram por levar o Brasil a um longo período

__De fato, foi com o presidencialismo que surgiu ,
no Brasil a figura autoritária e quase onipotente ·
do Presidente da Repúbliota que, ao longo de quatro décadas, -até a Revolução _de_ 1930,_ mergulhada o País em verdadeiras ditaduras temporárias. ... Até porque - e bem o disse Rui, lembraq_o
pelo Ministro Brossard- dos freios e contrapesos
a que o regime parlamentar submete a coroa
dos monarcas, a República presidencial exonerou
a autoric;lade _do Chefe do Poder ExecutivO. Seria
a porta aberta para a irresponsabilidade. Irresponsabilidade_ __ diante_da qual- é ainda Rui quem
o diz - "Mais vale no governo a instabilidade
que a irreSponsabilidade~·.
-- t: freqüente, poderíamOs diZer até uma constante, afirmarem os partidários do presidencia-

nos leva ao convencimento da vitória do parlamentarismo, restaria esta: as melhores cabeças,
as mais destacadas inteligências estão nessa luta
e, _aqUi, posso citar três: V. Ex", o nobre Senador
Afonso Arinos e o nobre Senador Nelson Carneiro.

O parlamentarismo se just!flca não só pelos fatos
do passado, mas pelo futuro, pela realidade aluai.
Estou convencido de que é este o grande instante
de uma instalação e na forma como o eStamos
elaborando na Constituinte. No meu regresso ao
Senado, em março de 1987 eJaborei aquela pri-

meira proposta apresentada com _a__ as.sinatura de
56 Srs. Senadores- e 340 Deputados, não s6 no
CongressO c'óhlo na Constituinte. E constata-mos
uma singular diferença -aquelas vocações deslumbradas com o poder, por fatos de' infância
ou de frustrações, se deslumbravam, ainda, com
o presidencialismo, mas aquelas que têm vocação
caudilhesca e_ que esperam exercer a qualquer
nível o poder são refratárias ao parlamentarismo,
porque nesse sistema não terão condições de
sobreviver. Veja V. Ex" que está havendo um reboliço entre detenninadas lideranças populares, porque em razão de parca qua1ificação não terão
vez no regime do futuro. Quer-dizer, são pessoas
que prometem milagres, usam a magia, a ansiedade das massas, e, então, num regime superior
como o parlamentarismo não terão qualificação
para ser Presidente da República, porque não podem prometer estas coisas e nem convencer o
País e não terão as qualidades técnicas e superiores de Primeiro-Ministro. Então, eles se vêem
num pânico de serem marginalizados no futuro,
pela consdência que têm c:le suas limitações. A
nio ser uma pequena vocação para fazer o malabarismo popular, não têm cultura, não têm qualificação para os estágios superiores da vida pública.
E o País não s_e_enganarâ mais com estes prometedores de milagres e prometedores do futuro.
A Nação está politicamente amadurecida para este regime e o grande instante é este. Tenho certeza
de que no momento em que esta Casa tornar
consciência de que o presidencialismo faliu e não
teremos sequer nomes para conduzir, de fonna
melhor, este regime que perece, quer dizer, a
grande alternativa será esta que V. Ex" defende
hoje, a çuja causa tem entregue o seu nome,
a sua honra, a sua qualificação de historiador e
de grande político. V. ~ é uma testemunha da
realidade que passa e um arauto dos fatos passados históricos que merecem ser lembrados como
bem o faz agora nesse seu discurso.
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lismo não estar o Brasil preparado para o parlamentarismo. E_ não estaria graças ao alto índice
de analfabetismo, e à falta de partidos políticos
solidamante estruturados. Quanto à priineira argüição, lembrarei apenas que, em 1870, a Inglaterra, pátria do parlamentarismo, abrigava dois
milhões de crianças que não recebiam qualquer
instrução. E nem por isso deixou o parlarnen·
tarismo de ser o construtõr d_a. grandeza do [rnpério britânico. E se há algum setor da vida nacional
de que se deve envergonhar o ·presidencialismo- esse presidencialismo que há qtiase u"m século
infelicita o País_ - é justamente_ o d.;1 educação.
Ninguém dirá ser o presidencialismo benéfiCo à
educação no Brasil, do mesmo -modo que é impossível argüir nossas deficiências educacionais
como empecilho à implantãção do reginie parlamentarista, que, excetuados os Estados Unidos,
é apanágio de todas as democracias ocidentais.
Ou precisarei invocar a Inglã~rra, a França, a
Itália, a BélgiCa, a Holanda, a lndia, a Austrália,
a Espanha e Portugal? Ne"nhuma dessas grandes
democracias imagina poder se organizar sob um
regime presidencial. Balela não menor é a da inexistência de partidos políticOs, fundamentais à boa
Prática parlamentar. N chegamos a um circulo
vicioso po!s, se de fato não temos sólidos partidos,
isso acontece justamente por não ser o presidencialismo propício à organização e à sobrevivência
de agremiações partidárias.
O que medra, cresce e floresce sob a presidencialismo é o caudilhismo. Dir-se-ia ser este inerente ao regime, de ta1 modo que mesmo os presidentes mais infensos ao caudilhismo não conseguem_lib_e_rtar-se dessa praga que se desenvolve
viçoSa- €m_-to_rrio_dã_ presidência. Para não innos
longe, bas_ta nos voltarmos para o atual chefe
do Estado. Dificilmente, por temperamento e por
educação, haverá alguém menos inclinado ao
caudilhismo. Mas isso não impede que os seus
auxiliares, muitos dos se_us ministros proclamem
a cada- instante, em alto e _bom- sOm_.. que -nadatêm com os partidos aos qUais são filiados. Falem
questão de lardear que para eles o presidente
é o senhor de baraço e cutelo, e a cuja v~ estão
ProntoS para se_ voltarem contra as próprias agremiações. O que conta exclusivamente é o caudilho, queira ou não queira. Ou estareUevantando
uma falsidade contra auxiliares diretos do presidente? t: fato corrente do dia-a-dia da vida política
nacional declarar com vanglória um ministro que
para ele existe unicamente o Presidente, que se
vê assim, mesmo involuntarfamente, transformado num caudilho, fonte de todo o poder, acima
da lei ou até contra a-1ei. Nessas condições, como
fortalecer-se os partidos políticos? Desde o início
da República é o que temos visto: a impotência
e o desaparecimento dos partidos, todos _eles impossibilitados de_ existi( graças à opressão dos
governos_ que os desejam dóceis, submissos, abú.Jicos, de cócoras diante do Poder Executivo.
Implantem o parlamentarismo e não custará,
tal como ocorreu sob a monarquia, desenvolverem-se _e_ firmarem-se os partidos, à cuja sombra
se forrriarão os homens de E,.c:tado, representantes
das suas idéias e_d_os_s_e_us _ç_o_rreligionários.
A verdade é que no clima do presidencialismo
não se toma possível o sistema em que a diferenciação entre o EXecutivo e o Legislativo seja assinalada pela colaboração~ No presidencialismo o
que realmehte existe é a separação dos poderes
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com a anulação do Legislativo. Ao prefaciar uma

das mais recentes edlçõ_es do famoso livro de
Bagehot, escreveu Lord Balfour, o renomado estadista britânico, que o traço fundamental do regi-

me parlamentar era um governo de cooperação,
um governo em que Legislativo e Executivo fun·
clonam como rodas dentadas com polias ligadas
pela mesma correia, enfim, peças de um sistema
animado por um movimento comum. A própria
oposição é um complemento do governo; Haverá
algo mais diferente de um sistema em que Legislativo e Executivo se devam dar as mãos para
o bem de uma nacionalidade? É _o que, como
afirmou Hermes Uma, a irresponSabilidade do
presidencialismo exaspera o governo pessoal. "O
presidente converte-se fatalmente num centro de
gravitação política diferente do Congresso e até
contrário a ele. D_e maneira que no sistema presfdencial há dois poderes que se acham disputando
o primado do comando político. Executivo e Legislativo são rivais e não colaboradores". Luta da
qual, no Brasil, uma das grandes vítimas foi Pinheiro_Machado, que despontara como wn caudilho da República. __ _

O Sr. Nelson Wedeldn - V. EX' me permite
wn aparte?
O SR. Lmz VIANA- Tenho prazer em, ouvir

v. El<'

O Sr. Nelson Wedeldn- Senador Luiz Viana,
todos nós ouvimos com muita atençãO esse séu
brilhante pronunciamento. V. Ex' faz o libelo político do presidencialismo e -n-os mostra-tõâOs Os
amplos horizontes, todas as potencialidades que
o Pais poderia ter, que a sotiedade brasileira poderia ter, que os Partidos políticos poderiam ter _se
nós tivéssemos o regime parlamentarista como
-eu creio- a maioria da conStitUinte ·frá âeJJOerar logo em seguida. Mas sobre toda essa discussão há algo que compreendo pouco. Não compreendo como parlamentares com mandato nesta Casa -óu na Câmara, bepUtàdõ5--e-Senadofes,
não queiram o parlamentarismo. A visão que t~
nho sobre esses companheiros, sobre esses colegas, Senadores _e Deputados,_sobre esses representantes do povo, ê que, de certo modo, não
querem aceitar as tarefas e as responsab11idades
do exercido da política, da ação política e_da ação
administrativa. E como se noS-tecUsásseinõS-aõ
exercício do poder que, afinal de contas ou de
algum modo, nos foi delegado nas umas; é corno
se aceitássemos apenas a quase inconseqUência
que é ser, hoje, Deputado ou Senador, na medida
em que nós em quase nada influenciamos nas
decisões de Governo, na" mf.•dida em que não
participamos em qt.iase nenhuma parcela da formulação das políticas públicas. E mais estranho
é isso no instante em que nós, políticos - e a
política até como atividade está vivendo, talveZ,
o seu mais profundo desgaste em relação à opinião pública em geral - pagamos a conta de
wn prejuízo que não fomos nós que caUsamos
porque, com toda a certeza, não fomos n6s que
fizemos a dívida externa; não somos nós õs- responsáveis p-eJas taxas de inflação que assustam
a sociedade brasileira e principalmente as classes
trabalhadoras; não somos nós os responsáveis
pelo caos e pela ausência de perspectivas _e de
esperanças, que são, infelizmente, üri1ã" realidade
no Brasil deste momento. Isto é, nós pagamos
esta conta e de nada fomos nós os causadores,
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de nada fomos nós os responsáveis. Creio que
este é o verdadeiro momento em que nós devemas assumii essa tarefa e ess_a_responsabilidade
e para isso é preciso_ ter coragem, é preciso ter
a lucidez de assumir essas tarefas e essas responsabilidades, o que só. será possível acontecer se
!!ÓS tivermos o regime parlamentar de governo.
E não apenas para que a gente tenha o exercido
do poder, para que a gente detenha uma parcela
deste poder, não se_ trata, evidentemente, de uma
perspectiva meramente fisiológica, ou da desejo
do exercido do poder, mas trata-se de aproximar
o exercício do'poder•da vontade, da aspiração
popu1ar, trata-se de reduzir o abismo ímenso que
o presidencialismo propicia entre as decisões de
governo e a vontade e a aspiração popular. Isso
s6 é possível se nós, parlaJ11entares, representantes do povo, que com freqüência temos que
ir às nossas bases, que com freqüência temos
que ir aos riossas Partidas, aos nossos companheiros das nossas cidades, dos nasSQS Estados,
para fazer essa ligação, essa ponte, necessária
e urgente. Talvez todos esses equívocos que aí
existem e que estejam aí acumuladas decorram
e;.çatarnente disso, dessa distância continental,
desse abismo intransponível entre a vontade do
pov_o e a decisão de governo e a formulaçào- das
políticas públicas. Por isso é que cumprimento
V. Ex" portão oportuno e por tão _brilhante pronunciamento e manifesto esta minha dúvida: por que
os nossos colegas, os nossos companheiros, alnoria, ainda insistem neste caminho, no caminho
do equívoco, do desmando, da ausência de perspectivas - e esse é o pior - que nos deu, ao
longo da história do nosso País, como V. ~cOlo
éou tão bem; o pre-sidencialismo? Era isso, nobre
Senad<:)r Luiz Viana, com os meus cumprimentos.

·o_SR.

L~_-VIANA_- Aobservação de V.

Ex~, que é inteiram~rite procedente, é um fato

de todo o dia. Nenhum de nós se sentê à vontade
ou tem por que ir ao Ministro transmi~ qualquer
idéta: <Jtial(iuer SuQestão, qualquer rumo, mesmo
o Líder. O Uder da Maioria aqui não pode fãzê-lo
porque o Ministro está desvinculado inteiramente
do Partido, está désvinculado do Parlamento, desvinculado da Câmara dos DeputadOs, desvinculado do Senado Federal. Podemos fazê-lo em ·ca·
ráter pessoal, pois os Ministros são pessoas afá\reís, amemis, muitos deles nossos amigos, mas
que, naturalmente, estarão inteiramente surdos
a qualquer sugestão nossa, porque eles só ouvem
de um lado, s6 ouvem ·o Presidente, o ouvido
qué devia ouvir o Parlamento, que devia ouvir
o CongresSo Nacional, esse está tapado, naturalmente, poi"que ele só está submetido, só deve
seguir as instruções do Presidente. Não lhe interessa até porque, ~s vezes, até receia ter qualquer
contato maior que leve a pensar que o Ministro
está sendo infiel e pouco solidário com o- Presidente por ter recebido, por ter ouvido, e muito
mais se tiver aplaudido qualquer sugestão de uma
Casa do Parlamento ou de alguns dos seus Líderes. V. ~. com muita op-ortunidade, trouxe realmente um argumento que é chocante e que devia
ser profundamente vâlido para a nossa decisão
e o nosso voto em favor do parlamentarismo.
O Sr. Carlos ChlareDI- Permite-me V. EX
um aparte, eminente Senador Luiz Viana?
O SR. LWZ. VIANA Senador Carlos Chiarelli.

Pois não, eminente

O Sr. Carlos Chiarelli -llustre Senador Luiz
Vtana, creio que é mais que uma impropriedade,
é__uma ousadia aparteá-lo nesta hora.
O SR. LWZ VIANA mim.

É uma honra para

0 Sr. Carieis- Chiãrem --Impropriedã:de porque retira _alguns momento do· direito que tem
este Plenário..
K

O SR. Lmz VIANA - Conto com a generosidade do Presidente, a fim de que possa ouvir
todos esses apartes.

O Sr. Carlos Chiarelll - •.• de continuar a
ouvi-lo na lição histórica e na correta orientação
política do presente. Ousadia porque, evidentemente, falar sobre parlamentarismo quando V.
Ex" está mi tribuna e quando o Professor Afohso
Arinos está no plenário é totalmente de uma inconveniência flagrante.
O SR. UIIZ VIANA- Não apoiado!
O Sr. Carlos Chiarem- Mas, de qualquer
maneira, cr"eio que o que me leva a aparteá-lo
é sobretudo o sentimento bairrista do gaúcho.
Falar em parlamentarismo é falar na história do
Rio Grande. É falai- em ...
.
.

O SR. UIIZ VIANA - Silveira Martins, Assis
BrasjJ e Raul Pilla, Sobretudo.
O Sr. Carlos ChiareUi- V. Ex•s me tiram
o direito e o fazem com multo mais direito de
rememorar as figuras que marcaram a História
deste País na defesa desse processo. E vindo coinoveio de uma fainíliã de maragatos, nos tempos
dos gestas com os chimangos, e lembrando-me
quando ainda menino, no curso ginasial- e pensava agora, quando ouvia o aparte do Senador
Afonso Arinos, quando poderia imaginar eu, filho
de wn imigrante --italiano, lá pelos idos de 51,
ao cursar o ginásio na fronteira gaúcha, em uruguaiana, ajudava a implantar com amigos, na faixa
dos 10, 11, 12 anos, O sistema parlamentarista
de gestão no grêmio estudantil, no colégio de
2? grau, S(:)b a influência evidentemente da lição
de Raul Pilla, a quem conhecíamos das campa·
nhas eleitorais muito típicas e peculiares que ele
costumava fazer. E lendo ainda na semana passada uma carta que ele fiZera ao meu Irmão, que
fora deputado estadual pelo PL, quÇtndo ele dizia
que não era autoritário o homem a quem se criticava - evidentemente Getúlio Vargas na época
-,não se devia perder tempo <.om a crítica dizendo-o autoritário. O regime o fiZera autoritário e
faria autoritário quem quer que fosse o seu sucessor. Referia-se a Getúlio no paríodo pós-50, evidentemente. Por. isso, ilustre_Senadof l:.uiz V'lima
F'tlho, discutir agora e retornar o atgwnento sobre
a necessidade preliminar da formação dos partidos me parece que seria repisar a obviedade. V.
~ já disse que este_ argumento peca pela base
e o Senador Afonso Arinos, evidentemente, abordou com inteligência esse particular. Já se viu
que o presidencialismo é que não os forma, é
que não os viabiliza, é que não é capaz de os
instituir. Os exemplos são claros e, mesmo no
modelo dos Estados _Unida_s, S<ibernos que lá não
existem partidos políticos na plenitude doutrinária
e conceituai do termo. Existem, síril, estruturas
pré-eleitorais, agências mobilizadoras de_ indicação e sustentação áe candidaturas. Por isso, o
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partido político, instrumento· básico de representação na democracia pluralista, convive, sobrevive

e fortalec_e-se no parlamentarismo e com n parlamentarismo. Mas uma coisa gostaria de apenas
registrai": V. Ex" falava de figuras gaúchas e citou,
entre outros, João Neves da Fontoura, por quem

tenho uma profunda admiração. Li, ainda recentemente, o "Acuso" de João Neves da Fontoura,
onde ele dizia, ao mostrar as suas

QeStóeS eritre

lrapuitanzinho, Porto Alegre e Rio, nas antevésperas do Movimento de 32, que já sentia - no
trecho de uma carta que fazia, com cópia a Borges
de Medeiros, dirigida a Raul Pilla, naquele pro-

cesso da Frente Única -

que, mais do que a

necessidade de um compromisso constitudonal
de efetiva implantação democrática, que os episódios logo depois ·da Revolução de 30_ estavarri,
de_ certa forma, desmentindo, havia a necessidade
de se pensar melhor sobre regime de governo.
E-dizia isso pedindo desculpas a Borges de Medeiros e mandando cópia a Raul Pilla, numa demonstração- do que viria a acontecer depois, qUaridoacabou por se converter e convencer do parlamentarismo. Isso me chama atenção sobre um
fato. Te mos visto muitas figuras luminares transitarem nessa estrada que poderia ser de duas
mãos, mas na verdade é de mão única, de uma
admiração para outra, esses regimes. V. Ex" citava
Rui Barbosa e citava Afonso- Arinos. Acho que,
com isso, basta em matéria de demonstração da
certeza do caminho, se não ficasse ainda mais
brilhante esse rumo com a própria posição que
V. Ex• adotou no correr da História. V. Ex" mostra
que hã um que caminhou em sentido contrário,
que também é- gaúcho. para mostrar que toda
regra só se confirma quando há exceção, que
oje ex-Governador Leonel Brizola, de quem V. Ex'
citou uma declaração como parlamentarista convicto, fazendo praça, com o ímpeto que lhe é
peculair, da conveniência de implantação do ststema e que, agora, converteu-se ou, enfim, aderiu
ao presidencialismo no bojo das circunstâncias
e, talvez. em função de suas próprias aspirações...

O SR. LWZ VIANA sua mâ hora.

Todo mundo tem a

O Sr. Carlos Chiarelli- É isso_ que_ apenas
eu gostaria de ponderar nesta hora e _dizer que
me sinto muito feliz por poder ouvi-lo e por sentir
que, nesta Casa, o Senado da República, onde
se estabelecem debates de tão alto nível, se caminha num sentimento_,_ se não de unanimidade,
porque esta não seria peculiar à democracia, mas
num sentido amplamente majoritârlo, rumo à
consagração daquilo que talvez seja a maior de
todas as mudanças e o maior passo em termos
da modernização...

O SR. LOIZ VIANA -

Muito benl!

O Sr. Carlos Chiarelli- ... efetiva e da colocação do Brasil nos seus novos tempos em função de uma Constituinte, quem sabe até o que,
por si só, justifique a Constltuirite, independente
de todas as mudanças, que serâ essa desejada,
aspirada e, espero eu, que_ venha a ser concretizada, mudança de regime de governo.

O SR. LCliZ VIANA - Agradeço a V. ~ e
faria apenas um adenda dizendo que, desde 1950,
até a extinção..,dos partidos, em 19Ô5, eu também
fui maragato, portanto, correligionário de V. Ex•.
F\.1! também, liderado deJ_oão_Neves da_fontoura,

no tempo- da UDN. quando era ele um dos mais
brilhantes líderes que passaram pela Câmara dós
Deputados. Agradeço a V. Ex• essa valiosa contribuição e à qual ~u faço um adenda que acho
que é importante. É de tãl -maneira influen~. e
tambéffi inoportuna, a partícipãção que -o presidente da República se irroga na vida parlamentar,
nã. Vida da_Cãriíara; na Vida -do Senado, que já
temos visto, e talvez vejamos ainda, o Presidente
querer a destituição de um Uder de Partido numa
Câri1ar'ã do Congresso, porque esse Líder não
está atrelad_o ao palácio presidencial.
Ora, Sr: Presidente, não há demonstração mai:?
inequívoca, mais- inconveniente, máis aberrante
do que essa, é o Presidente querer influir junto
a urna bancada parlamentar para tirar um Líder,
sorriente porque esse Líder não é do seu agrado
ou do agrado dos seus Ministros.
Bastaria isto, Sr. Presidente, Parã vermos a face
negra, a face mâ, a face que devemos -repudiar
do presidencialisnlo e, se Deus quiser, não terá
Vida longa no Brasil.

O Sr._Femando Henrique Cardoso- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LCliZ VIANA - Ouç-o,- com prazer,
o Senador Fernando Henrique Cardoso;
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Luiz Viana, em primerio lugar, eu gostaria
de congratular-me com o Senado. Jâ de há algum
tempo, o_s discursos que têm sido aqui proferidos,
quase todos eles com referência ao que nós vamos decidir na Assembléia Nacional COnstituinte,
têm transformado as nossas sessões em sessões
nas quais, além do aprendizado de muitos de
nós, se pOssibilita, também, uma troca de experiências, de pontos de vista, e uma tentativa de
convencimento, como é raro de se ver noutras
oportunidades, noutras_ assembléias, neste Pais.
Desde o dtscurso do Senador Afonso Arinos, que
me motivou para que eu também fiZesse um discurso aqui no Senado, passando pelo discurso
do Senador Jarbas Passarinho, pelo discurso do
Senador Nelson Carneiro e, agora, pelo discurso
de V. Ex', nós temos tido sessões aqui no Senado
qlle pena não pudessem ser realizadas na Constituinte. Pena não pudessem ser realizadas na
Constituinte porque, aí, sím, seria possível, através
da argumentação,- _tentar a mudança de pontos
de vista, e não através de outros métodos, que
dizem ser usados para convencer os Constituintes. Eu me congratulo, portanto, com o Senado
e, em especial, cOm V. Ex', pela lição que nos
dâ eSta manhã. Se me permite V. Ex', como muitos aqui deram um tom também quase de testemunho pessoal aos apartes que derarp. quero
dizer C[ue ·soU um·re-cem-coriverso. Extemei ao
Senador Afonso Arinos a minha disposição de
mudança, e _devo_também dizer1 ?Jqui no Senado,
que o SenadoJ Afonso Arinos teria um papel decisivo neste processo de me convencer de outro
poft~O de vistã:
--

O SR. LWZ

VIANA- É o São Paulo.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- E.xatam'ente. Também estou tentando percorrer a estiada para Damasco, e espero que não me arrependa no meio do caminho, como outros fizeram.
A mim -me custou chegar à posição que_ hoje
sustento.' E os Senadores hão-de reCordar que

se
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-'no mês de maio do ano passado eu dizia aqui
riO Seriado que já estava predisposto a rever pó si~
ções em fUnção do que eStava ocorrendo no Pafs.
A tnim me custou por várias razões, eiltre __~:S
quais, pprque diferentemente de muitos Srs. Seriadores, venho de uma tradiÇão familiar positi~
vista, militarista e presidenCialista. O meu avô, que
(o i mare<:hal, que no terripo da República era alfe:.
res, Chàmava.:-se lgnádo Baptista Cardoso, e coril
o seu irmão, também General, AUQUsto lgriáciO
do Espírito Santo-Cardoso, foram colegas do pai
do Senador Afonso Arinos, em Goiás_ Velho, eram
pessoas de formação positivista, discípulos de
Berijamin Càostánt, do nOSso Teodoro, e nUJl)§
das fotõgrafias em que se mostra a deposição
do Imperador, há três pessoas que entregam uma
carta, que é a carta de Banimento do Imperador,
um deles é o meu avô, o outro é o General Ban~
deira, e o outro é ·o General Menna Barreto. De
modo que venho desta tradição familiar, golpista,
se posso dizer assim, e de profundas convicções
presidenciaJistas, se bem que democráticas. Meu
pai foi um -deril.ocrata, foi Deputado pelo -Partido
Trabalhista por Sáo PaulO;-e prorundari'lente ae#
moerata, já no fim da sua vida. A mim custava-me
riluito aceitãr- a a·rgumentaçáo qUe-rlclo fos·se ·pre-sidencialista. Desde menino, as figuraS mendonadas hoje, com as quais não convivi porque sou
de outra geração, mas me eram familiares- Até
hoje, num dos meus gabinetes de trabalho, em
São Paulo, tenho o retrato de Pinhe"iro Machado
com a dedicatória a meu avô, que foi também
ligado a Glicério, ao Partido Republicano Federal,
que era militar e foi para São Paulo reorganlzat
a Força Pública para poder defender a República
então implantada. Portanto, tinha todos osantece-dentes que me levariam a estar na posição presidencialista. Entretanto, hoje, quaJquer pessoa que
acõmpanha os acontecimentos, qUe tem al9urila
formaç·ao cultural e, sobretudo, que tenha vivência
politica, não pode senão render-se à evidência
de que está na hora de mudannos nosso sistema
de governo. É preciso dar um passo modemi~
:zffdor. O que aqui foi dito sobre o nosso Império,
e recordo-me do nosso querido amigo - de V.
Ex", Senador AfémSO ArinoS; e.- de-meu-Professor
Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra magistral
sobre o Império, na "História da Civilização Brasi·
!eira"; em que mostra todo o jogo da vida políticopartidária; ou, então, _Joaquim NabUco, no seu
"Um- Estadista do lrripériO",--em que -se vê que,
efetivamente, o parlamentarismo foi que permitiu
a existência dos partidos. Partidos e parlamentarismo que, devo dizer, até certo ponto foram
dificultados pela ação da politica chamada "pes·
scial" do Imperador. O Imperador não era o que
hoje se diz dele, aquela pessoa que pairava acima
do bem e do mal. Ele interferia, e muito, e era
duramente criticado pelos seus contemporâneos
porque impedia ou teritava impedir o livre jogO
das forças parlamentares. O poder moderador,
que é invenção, como se sabe, do outro Benja·
mim Constant, do francês, que foi aplicado aqui,
nunca funcionou perfeitamente bem, no caso braw
sileiro. Mas, não obstante, os partidos existiram,
porque haVia O parlainentarisino. Não vou repetir
aqui o que é absolutamente certo. Acredito que
a proposta parlamentarista, hoje, inspirada por
Nelson Carneiro, por EgídiO Ferreira Uma, por
Afonso Arinos, e por todos os ilustres companheiros da Constituinte, corrige as eventuais dis·
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esteja apenas no Congresso, e irripede, por outro

lado, o renascimento _de um poder moderador,
que, mesmo quando no Império arranhava o funR
danamento das instituições. Mas, hoje, temos
uma proposta que é madura para o Brasil, e _que
nã.o pode, nem de lon!;Je, ser comparada com
a Emenda Presidencialista, feita àS -pressas, à últiR
ma hora, que estava para ser votada, _e que não
é uma boa emenda - com o perdão do PresiR

dente do Senado, Senador Hurilberto Lucena-foi uma emeilda montada à última hora para confundir váfiOS pontos de vista e obter apoios, mas

que não tem consistência como a Emenda Presidencialista, nem como Emenda Presidendalista.
Sr._Senador Luii: Viana. o último argumento que
tem sido usado, não ouvi V. Ex" mencioná-lo mas;

que seria um argumento conl!:ário à instauração
do parlamentarismo, acredito que também não
procede. TrataMse da propalada falta de popularidade do regime parlamentarista. As últimas pesM
quisas, notadamente a publicada na semana passada pela Folha de S. Paulo, mostram que hoje,
antes de um debate deste tipo, antes que a população saiba dos_ argumentos, já existe um empate
de 39 a 38%, sendo_ _que no RiÕ Grande do Sul,
no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, não
me recordo se em Minas, e em vários outros EstaM
dos, há uma nítida vantagem para o sistema parlamentarista. Não há mais esse argumento, como
argumento que nos paralisaria. O corolário dele,
porque não terfamos legitimidade para implantar
o novo sistema, foi, aiil.da ori.tem, discutido pelo
Senador Nelson Carneiro, ·a COnstltúinte tudó PoM
de._Se, por prudência, desejar uma_ consulta, há
uma emenda, uma proposta de consu1ta, que em
199"2 ou 1993--.,. não estou bem certo- quando
já se terá feito uma experiência, aí, sim, se poderá
fazer com consciência, com conhecimento de
causa, uma pergunta ao eleitorado, se ele está
ou não de acordo com esse sistema, sem que
haja manipulação para aprovação ou rejeição de
um sistema, que não se conhece. Portanto, Sena~
dor Luiz Viana, mesmo esse argumento que- é
um argumento que apela ao povo, nem ele subM
siste contra o parlamentarismo. V. EX, nesta maM
nhã, nos ajudou a todos, a irmos no mesmo caminho, o caminho da mudança de sistema politico.
Quero dizer mais. O SenãáO s<ibe que perde algumas funções. Perde, talvez, poder, porque não
será ele que tomará a decisão sobre os gabinetes.
O fato de nós, Senadores, majoritariamente, éstãrmos apoiando esse sistema, mostra que o estamos fazendo sem nenhum interesse próprio. Não
se trata de usurpar um poder de outro, como
alguns alegam. Não há _usurpação nenl:luma. Ao
contrário, estamos cedendo parte do nosso poder,
em função do novo sistema, do siSterria parlamentar,_A Câmara vai ceder também, porque o
mandato, embora tenha uma duração determinada, estará sujeito aos azares da luta parlamentar, e a Câmara poderá ser dissolvida. Não é certo
que estejamos a usurpar poderes de um Presidente em_ beneficio próprio. Estamos, sím, cóm
consciência cívica, tratando de pensar no Brasil,
preocupand:)Mnos menos com o nosso próprio
poder e com o poder de outrem, do que com
o bom- sistema de governo. V. Ext tem o meu
irrestrito _apoio. Muito obrigado.
O SR. LUIZ VIANA - Agradeço muito- o
apoio que transmite no aparte tão brilhante. Quero
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felicitar V. Ext por ter sido tocado pelo ralo de
luz da conversão.
Sr. Presidente, já que-V.-~ me adverte, e o
faz há a1gum tempo, vou procurar ser o mais
breve possível.
E termino dizendo:
AO eSCrevef-.sObre o nosso panorama constitucional entre 1989 1934, deu..:Jhe o Sr. Ernesto
Hambloch, inglês _que vivera_ e trabalhara longainenti no Brasil, o Titulo de __"Sua Majestade o
Presidente do Brasil". Antecedeu-se assim a Ar~
thur Schlesinger, que ao tratar do sistema norte-a~
mericano chamou~o ''The Imperial Presidence".
t que mesmo nos Estado~ ~O idos onQ.~ t_êm sido,
por uma série de fatores culturais, atenuados os
inales do presidencialismo, a figura do presidente
"fie<J:Çlent~_mei1te se~soPI:epõe a_o Congresso. E ao
prefaciar o trabalho _de Hambloch, escreve o ilus~
tre historiador José Honório Rodrigues- "O parlamentarismo oferece _várias opções constitucionais às crises polfticas, queda de gabinete, organi~
zação- de outro, dissolução da Câmara, novas eleições, portanto, rrova consulta popular, enquanto
o presidendalismà-:€üni ·checwi -~m __ J:)r?JncO:. se
o equfvoéo é cometido,como o foi, por exemplo,
com a eleição popular deJânio Quadros, os remédios não remedeiam." Daí as revoltas, golpes militares, agitações.
Não foram poucoS, aliáS; os· qUe desde_ os priM
mórdios da República vaticinaram os males que
a acompanhariam.
Dentre estes é de r_essaltar Sílvio Romer~@_t;_
- já "ein· -18~3_;__rlàS- c;oilhei:;ida_S ca~_ ·dirigidas-a
Rui Barbosa, antecipava-se nesta previsão: "ó sistema presidencial, par· uma péssimª compr~en
são da -divisão doS podere5-c0nstiiúciorials, não
tem a maleabilidade inai_spen~vel no jogo político
da Vida âemoCrátiCa mOderna, e cOnverte-se em
um viveiro de revoluções". Quase cem anos passaram e a observação de Silvio Romero_se mostra
cada vez mais verdadeira ao longo de um caminho, que levri, irieVitavelmente, ao caudilhismo.
Infelizmente, o_ te"r·TipO e a experiêndã.-em i1ada
contribuem para uma ·prática capaz de corrigir
os males_ do presidein:iá1isrriõ._- Ainda agora, em
plena noVa República, a imageril: é sempre amesma- ou o Legislativo se submete ao_ E?cecutivo,
abandonando o papel que lhe cabe na vida das
instituições, ou logo surge alguém para clamar,
porque _o pr~idente se atira contra o Legislativo.
Raramente deixa de hav~_r_~r::n__chalaça para co_ntarriinar corte. Olúnrr areg-Çifio para pôr à mostra
um-mar de lama. Lembro e repito aqui as_ cruas
observações do- eminente Senador Jarbas Passarinhq, çuj~_s pal~Yr~~ -~o_ o__ ~lhor testemJ.mho
~g-~_l_!la!es dQpresideitcialimo e para quem a conflito_ entre o Executivo -e o L_egiSiativo representa
"Uma realidade concreta, na qual sobressai o quadro de um presidente sitiado pm lideranças políticas poderosas", e diante das qu?is o presidente
nâ_o_ perde tempo _par~~_ec_lar~r ameaçadoram~n~
te: :·EstS:_õ~ciUerEmdO tOCar- fõgo i1.o nosso _BrasiL"
É conclui o senador Passarinho: "Pãrece insia.la.da
a escalada do conflito entre os dois Poderes, 6
que nos faz lembrar o primeirO Império, com a
fatal disputa entre D. Pedro I e a Constituinte".
Desgraçadaniente, -Sr. Presidente, enquanto
existir o presidencialism-O, e em tomo dele, como
inevitável, os áulicos, os bufões, os violentos e
até_os corruptos, que mesmo os melhores gover~
nos têm difiCuJdade em identificar, o Brasil não

e

a

Março de 1988

se libertar.§ ~ trt.gico drama do caudilhivno,
que é necessário extirpar, embora saibamos do
que ele é capaz no curso de uma agonia. Nem
por outro motivo, ao prosseguir há pouco, na
sua prédic:a parlamentarista, dizia o Senador Afonso-Arinos:''Nós temos que procurar os caminhos
claros para ~rmar o_ que quer~mos. _Tem os que
ganhar esta queStão; nós temos que transformar
esta Assembléia Nacional Constituinte, com todos
os_ pesos que parecem recair sobre seus ombros,
na única que fez a maior mudança na História
do Brasil, desde que ele existe com independência.
Este caminho é o do Governo Parlamentar; este
camiilho é o da emellda pãriamentã"r. Queridos
companheiros, patrícios, amigos, coragem, desaflO, marcha, vamos vencer, vamos implantar o
parlamentarismo no Brasil!"
E o nosso grande aliado, o maior de tOdos
nessa:catnpanha pelo parlamentarismo _é.- o atual
governo, imagem fiel do presidericialisniO, com
tudo (iue lhe é in~rente_e independe dos próprios
gove~antes, que, .sem por vezes os agravam, deles jamais se libertam: Sobretudo, quando abdicam do único traço capaz de justificá-lo- a autoridade autêntica e indivisa do chefe do governo.
É costume repetir--se que o estilo é o homem;
e.daf a surpresa causada por um estilo que não
é e jamais foí o do presidente José Sarney; qUe
abandonou_a simpática e provervíal tolerância pa·
ra _se _valer _de um perfil de ameaças, que toda
-a _l'jªção .§8~ pertencer _aos áu1icos, mancha__ irre- _
moVível do poder. ra:Çãrnos votosp_ara ql_le__o pre-sidente, livre da lama dos cOm.iptos e dos violentos que buscam se salvar desesperadamente, volte a ser o que sempre foi, ajudando o Brasil pelo
exemplo de compreensão, de tolerância e de suf>..
missão à leL A bravata não semeia a grandeza,
mas fomenta a cizãnia, que enfi'ãquete ainda mais
a casa dividida.
É hora, Sr. Presidente, de todos nós, inclusive
os: :que ainda não buscaram a ~tt:_ada_9e Da_mas--co, compreendermos que à democracia e à liberdade somente resta _o parlamentarismo. _
Sr: Presidente, vindas dó fundo do coráção, ~ .-mo se fora uma prece, direi apenas três palavras
- Deus ajude o Brasil. (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Al·
berto, que falará pela Liderança do PTB.
O SR- CARLOS ALBERTO (i'TB- Rli. Cci-..
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.) .:..._ Sr.
Presidente, nobres Srs. Senadores:
Difícil pafa mim ocupar a-tnbuna do SenadO,
depois de oUYir o brilhant:e senador Luiz Viana,
por um período de duas horas e vinte minutos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A dificir e p-reõCtipante conjuntura ·naciC?n?JI m_e-rece_u, nas última~ semaDaS, brilb~_ntes,análises
por parte de duas eminentes lideranças desta Casa. O Dder do PMDB, no Senado, Senador Fernando Henrique Cardoso, falouMnos da ''CriSe e
as opções naCionaiS" quando traçou um itiry.erário
do que chamou de "retomo à governabilidade".
O Senador Jarbas Passarinho; Presidente do
PDS, abordou, por sua vez, as ameaças que rondam o poder civil, buscando .exorciza,r os fantaS:mas do retr~cesso, que têm sido invocados com
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freqüência irlquietante, dentro e fora do Con9resso Nacional.
Na qualidade de Senador e Líder do PTB nesta

Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho dar
minha modesta contribuição a este debate que
julgo fundamental para que encontremos, dentro
de padrões de ciVilidade e bom senso, saídas para
a crise nacional.

É certo, Sr. ?'residente que o País vive hoje
um dos instantes mais dramáticos de sua história.
Nem por isso, devemos imaginar que o ·desafio

é superior à nossa capacidade de enfrentá-lo. Não
é.
Mais que nunca, nós, políticos, devemos buscar,
Por cima dos interess_es "cirCunStanciais e das

idiossincrasias, pontoS de convergência.

Para tanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, bastam dois fatores: bom senso e vontade política,
sendo que o primeiro, ineVitavelmente, levará ao
segundo.
Estou de acordo, no essencial, com os termos
do "Itinerário rumo à govemabilidade", traçado
pelo Senador Fernando Henrii)ue Cardoso. OUsa'"' ria, porém, discordar num aspecto: a exclusão
do atual Governo desse roteiro. Diz o Líder do
PMDB que o "Governo deve ficar à margem",
pois não teria seejuer "pulso para cerrar".
Discordo: sem o Goverilo, náõlici.verá itiflel-ário
algum - a não ser rumo ao confronto.
A proposta do Senador --=- Fernando Henrique
Cardoso- resume-se em ConStitúiÇão já e ·sucessão presidencial a Següif.
Nada a obstar.
Há, aí, no entanto, prazos e cronogramas que
não podem se ignorados e merecem avaliação
mais detalhada. O Uder do PMDB sugere que
não há maiores obstáculos em concluir a Constituição (ainda que isso ocorra em junho ou julho)
e operacionalizar eleições presidenciais em 15 de
novembro.
_ _ __
_
É possível - é provável mesmo - que, em
termos práticos, não haja problemas. O Tribunal
Superior EleitOral baixaria normas, regulando o
pleito e, no prazo de umas duas semanas a campanha eleitoral estaria nas ruas deste País.
Não é essa, porêm, a questão.
O processo de implantação da nova ordem
constitucional não se esgota com a promulgação
da nova Carta Magna. Ao contrário, apenas se
inicia. A Constituinte é a primeira- etapa desse
processo, que prevê ainda a elaboração de vasta
legislação complementar Qá que grande parte da
Nova Carta, incluindo alguns dispositivos trabalhistas, não será auto-aplicável) e compatibilização de toda a legislação ordinária à nova ordem
constitucional.
O Sr. Nelson Carneiro -Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO -País não. Ouço, c_om muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre
Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador,
V. EX' focaliza um tema que tem si_do .objeto de
muitas referências. Mas, se V. ~ se lembrar que
a Constituição de 1946 e. depois, a de 1967, já
a última mandava no seu ar!;. 45 que os atas_
do Governo pudessem ser objetQ de fiscalização,
dependendo de uma lei complementar, e que essa lei durou mais de cinco ou seis anos para
ser feita, imagine V. Br que, para elegermos o

novo Presidente da RerJúbliá,-tivermos (:jUe e-spe-rar que o Congresso vote todas as leis complementares-e ordinárías -que eStão Sehdo determinadas pelo novo Téxtõ: Então, nós não faremos
eleição em 1988, nem em 1989 e nenhum em
1990- porque, até lá- e V. Ex' é rnoço e poderá,
na sua juventude, constatar isto, talvez eu já não
possa - mas V. Ex" verifiCãrá que, trés ou quatro
anoS· ctepõiS-dej)romulgada a CÓnstituição, não
se terão votadas todas as leis complementares
por ela determinadas. De modo que, se nós formos esperar pelas leis complementares, nós iremos prolongar o mandato presidencial por mais
quatro ou oito anos.-

O SR. CARLOS ALBERTO - Mas, nobre
Senador Nelson Carneiro, fazer, também, uma
eleíção-presidenciãl sem as leiS complementares?
Corno vamo~ poder fazer?

O -Sr. _Nelson Carneiro- Claro, não vamos
_esperar pelas leisc Vamos fazer a eleição.
O SR. CAJU-OS AI.BERTO- E_e_isto que
eu digo, nobre Senador, e, no âmbito dos Estados,
as Assembléias Legislativas terão que rescrever
as Constjt1,1iç.ões estaduais, adequando-as à Constituição-Federal. E, a seguir, terão que compatibilizar _toda -~_legi_siaçã-o -otdinãria __e complemenw
tar estaducil-à NoVa Carta.
Tudo -istO, _obviamente, terá que ser feito sem
interrupção, sem perda de tempo, sob pena de
o Pais mergulhai em anarquia, Por absoluta defa~
sagem de -seu ?fC~};l_ouço jurídico.

sr.·

o N:etson Carneiro ....:.... v. EX- -me Permite
ainda um ãparte neste ponto dos Estados?
Os Estados elaborarão nos seis meses. isto não
impedirá, por exemplo, que os Estados se dediquem às eleições municipais. Não vai impedir
que as Assembléias___Legis_lativas - que vão ter
a incumbência qe adaptar à Constituição Federal
as Constituíções -es~uais- Se dediquem a esse
trabalho, ao mesmo tempo em que estarão tratando da eleição municipal que, sabe V. t;:x.•, para
o Estado,_ para o Murlicípio, é aquela que mais
convoca a atençãq_ e ç_jnter:esse dos munícipes.
O SR. CARI.OS _ALBERTO- Mas, Senador
Nelson Carneiro, se hoje nós- estamos aqui, aí,
com a COnstituinte, com o Jo9cl"dos inte.iesses
de grupos, como fazer uma CcinstitliíÇãO no -Estado, c_om eleições presidenciaís, onde todos os
Parlamentares estão envolvidos com as eleições?
Como se lazer? QUêrer fai:er uin.:i-Constituinte ...

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - As Assembléias têm seis meses apenas e ainda vamos para
uma ~ampanha e!e_itoral? _
O SR. CARLOS ALBERTO- E as Assem·
bléias têm seis meses.

O Sr. N~lsf:?n ç:a.neir«? ::- _rgum~nto de. V.
Ex"' levam a uma conclusão; então vamos adiar
a~_~_le~ões municipais, Q_Orque as eleições municipaís interessam muito é!OS Deputados estaduais
do que a eleição federal.

Ó -SR. CARLOS ALBERTO- Mas, as eleiÇOes podem ser efetivadas com a lei que hoje
rege a Nação.

o Sr. Nelson Carneiro - Enquanto as assembléias estão dedicadas ao trabalho de elaboração? V. ~ é contraditório, porque, _enquanto
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elas estão preoct.Ipadas em elaborar a nova Constituição, que V. Ext ach_a CJue ê tão importante,
porque vai evitar que se pense no problema nacional, eles têm que pensar no problema munidpal.
Então, vejam V. &s:- V. Ex• vãLintereSSar-Se-Pela
eleição municipal dos municíPios onde tem influência com muito mais dedicação, com muito
mais presença do que a eleição presiç)_encial, que
é uma eleiçãO géal. Portanto, se V. EX" não acha
possível eleições em 1988; por eSse argumento,
V. Ex' há de concluir que também as eleições
municipais não devem ser realizadas por esse
mesmo argumento. Agora, aceitar as eleições
municipais e achar que não é possível realizar,
por isso mesmo, as eleições presidenciais, neste
caso, V. Ex• me permita, há uma COntradição.
O SR. CARLOS ALBERTO -Não, E><•. as
eleições municip.:i.is estão definidaS.

O Sr. Nelson Carneiro ~-Que mal há" nisso?
Então, V. EX' é daqueles -que ·acham-qué·a-efeiçâo
presidencial vai causar uma comoção-nacional,
que a eleição que é o maL Como li, outro dia:
p·orque em 1988? Vamos fazer em 1989. Acontecerá o seguinte: nã"o se ·quer comover a J"''ação,
não se quer subverter a ordem política natural,
normal em 198_8_ e -ein 1990; vamoS -sub.... ertê-la
em-< 1988, 1989 e 1990. O Brasil não aceita um
choque político em 1988 e um choque político
em 1990. Mas poderá aceitar um choque político
em 1988, um choque político 1989 e-um choque
político em 1990. E:videnterTu:~nte~-istó hão' é lóQi~
ca, não está de acordo com aquilo que é radbrial.
Permita-me com a lnaior admiraçãç_~_v. Ex#_

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite V.
Ex' um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO- Pois não.
O Sr. Rachid Saldanha Derzl- Contrariando o_ nobre Senador Nelson Carneiro, adii:i c:j:Ue
as eleições municiPais devem ser também adiadas para o próxímo ano. ESte é o· meu Ponto
de vista. Sempre advoguei isto. Advogo que devam ser adiadas tambêm.

O Sr. Nelson Carneiro - Esta é a posição
do Governo? V. Ex" fala como Líder do Governo?
O- Sr~ Rachid Sandanha DerZI --Não. É
·a fuinhã poSição. Falo Como Senador. E, antes
de ser Líder do Govemo aqui, nesta Casa, já advogava o adiamento das eleições JTIUnicipais. É um
pOntô-de vista pessoal mer.:t;-nao é-do_ Governo.
_Advogo e votarei se houver um projeto ou emenda.
O Sr. Ne-lson Carneiro menta, eu me rendo.

Coin esse argu-:

O SR. CARLOS AlBERTO -Mas, Senador
Nelson Carneiro, não é o meu cirgumento. É o
argamento· do nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi. Ele advoga a prorrogaçào ·das elelçóes municipais. Não estou aqui advogando a prorrogação
das eleições municipais. Não é definitivamente
_ matéria adiável, Sr. Presidente, Srsc Senadores.
EntãO ãt, por -eXemplo, as inovações de natureza
trabalhista, inserida na nova Carta, a exigírerri revisão da CLT. E, se _aprovarmos a mudança para
o regime parlameritarista? Co_mo vamos ficar? Corno adequar o País, sua máquina adrilinistrativa,
sua Legislaç~o Ordinária, suas instituições, enfim,

o novo sistema? E, ainda nessa hipótese, cama
ficam os Estados e__Munidpios?
Não é preciso nenhum especialista em rotina
legislativa para constatar que essa gigantesca ~
urgente tarefa não se realizará em meio a uma
campanha presidenciaL E não é uma campanha
qualquer, mas a primeira em quase três décadas.
Muito menos as Assembléias Legislativas irãq cüidar das Constituições estaduais, etapa que, a seguir, exigirá, igualmente, a adequação da Legis-.
lação Ordinária estadual, bem como a municipal,
à nova ordem.
Em resumo, a Constituinte_deflagrOu um processo que não pode ser interrompido antes de
seu termo, sob pena de comprometer todo o processo e, aí sim, com prejuízos incalculáveis para
toda a sociedade brasileira
Esta a questãO central~ diante da qual- to-das
as outras, mas todas mesmo, sào secundárias:
a implantação da nova ordem constitucional, ela,
sim, o desfecho do longo processo de transição
do autoritarismo para a democracia.
Inexplicavelmente, sugere-se num impressionante_ coro de voz__es, que até há pouco aplaudia
o Governo, que a precipitaçãO do processo sucessório não perturbará a transição. Perturbará sim;
Sr. Presidente, e, a rigor, já está perturbando.
A Constituinte, que deve ser, por excelência,
o palco dos debates em tomo de temas estruturais
do País, passou, ao contrário, a mover-se em torno
do circunstancial. Pior do que isto: do casuísmo
mesmo. Já não se pensa no futuro do Pais. Pensa-se apenas no instante, mesmo assim, a partir
de interesses grupais.
Discute-se, por exemplo; O parlamentarismo,
com honrosas exceções, que me dispenso a citar,
não porque se trata _de algo útil ao Brasil, mas
porque é um meio de apressar o fim do atual
Governo e a conquista do poder por esse ou aquele outro grupo.
Idem, o presidencialismo, que passou a ser de fi·
nido por razões doutrinárias, mas pelos que, candidatos à sucessão, não querem ver reduzida sua
expectativa de poder.

O Sr. Leite Chaves aparte?
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Permite V.

Ex~

um

O SR. CARLOS ALBERTO- Ouço V. Excom muito prazer. É uma honra ter V. Ex" participando do meu _discurso.

O Sr. Leite Chaves -Eu só queria dar um
testemunho. 'tanto é verdade que o parlamentarismo não surgiu para deslocar o Presidente
José Samey, que o Presidente Tancredo Neves
constituiu aquela comissão, uma comissão de sábios, e o próprio Presidente José Same )r a .complementou e a prestigiou, e foi essa comissão que
sugeriu como forma ideal de governo o parlamentarismo. Quer dizer, uma comissão de confiança
do próprio Presidente. Antes mesmo que hou~
vesse _qualquer indisposição do Presidente José
Samey já a Nação, através dessa comisSão respeitável, apontava esse caminho. Trata~s_e assim de
wna afirmação de consciência nacional. O País,
maduro, está certo de que não há outro caminho
para os seus problemas a não ser esse. De forma
que eu só queria lembrar a V. Ex' sem ter a preocupação de interromper por mais tempo o seu brilhante e hlst6ric.o discurso~ Histórico, por ser o
último sobre o Presidencialismo, como espero.

O SR. CARLOS ALBERTO - Pode não ser
históricO. pois ainda nãO- tenho cabelos brancos
para passar duas horas na tribuna, mas também
_J?n1hante.não_ Ç:l porque_ não sou aquele Senador
brilhante que é V. Ex•, do Paraná, mas pelo menos
eu procuro ajudar e participar da História deste
P:aís, dan~o a minha modesta contribuição.
Sr. PresfàeQte, _digo eu: --- -- Quem perde c.om isso? O processo democrá-tico, óbvio, que depende não apenas da qualidade
da futura Carta Magna, como tamb-ém da conclusão de todo o processo de implantação da nova
ordem constitucional para consolidar-se.
O descrédito em que mergulharam, no País,
as instituições, não representa ameaça apenas
para o Governo e a pessoa do Presidente da Repú~
blica._ N~o_ nos ill!damos: todos nós, integrantes
dos Três Poderes da República, estamos a bordo
da mesma embarcação; ou todos superamos esse quadro ou todos naufragaremos. O que assi::timos-presentemente é a um massacre mortal das
instituições.
[rnaginar que é passivei queimar a imagem
do Pr.esidente e preservar a_~ossa é um desastroso
engano.
- Jaonefasta q\-]antq a: ~nupção e a impunidade
_é a generalidade_cjas acu:;;açõe_s._Sabemos todos
que há corrupção, assim como há impunidade.
E mais; sabemos que é preciso fazer alguma coisa
para deter esse processo e que todos estão fartos
de saber, !1áO se originou neste Governo, nem
sequer nesta década e. qu~ depende de muito
mais do que a vontade pessoal do Presidente da
ReQública para ser superado.
-- i:: injusto, pOr iste- mesmo, atribuir a plenitude
de responsabilidade ao Presidente José Samey.
Ele é o_cheJe._do POder: EXecutivo __:nãO é- o
delegado de polícia ou o Poder Judiciário. Sozinho, nada pode fazer; acuado, muito menos.
--sr. PreSidente e Srs. Senadores: - ---Fala-se em corrupção na gestão anterior da
Seplan. E o tom é sempre acusatório ao Presidente José_Samey. Pois bem: o que queriam mais
que ele fizeSse? As investiQaçõe.S, desde a estrepitosa saída do Ministro Aníbal Teixeira - aliás,
indicado ao Governo pelo PMDB, como ilustre
representante de Minas Gerais - estão a cargo
da P_olícia Federal
•· Ajuizado o-processo, passa-se à esfera do Poder
Judiciário. Ao Poder Executivo, cabe apenas fornecer as informações que lhe forem solicitadas.
Todos aqui sabemos disso.
Entretanto, passa-se à opinião pública - que,
em sua esm-agadora maioria, ignora esses trâmites - a idéia (obviamente falsa) de que O Presidente da República tem o poder de polícia e de
juiz, e que, portanto, deve julgar e prender. Caso
não o faça - c.omo efetivamente não o faz, porque náo lhe compete fazer-, passa_ então a ser
coniVente e omiss_o, e, pórtanto, igUalmente corrupto e que nós discordamos.
-Não se trata apenas do caso citado da Seplan.
Há muitos outros. E sempre aparece quem, com
generosa acolhida nos veiculas de _comunicação,
busca comprometer a figura do Presidente- da
República. Vimos recentemente o documento da
CN_BB, que despeJava às costa_s largas do Governo
Federal a responsabilidade plena por Um quadro
que é_a expressão de erros acumulados ao longo
dos anos, quase todos frutos de maus hábitos
políticos que se perdem no tempo.

Com isso, deteriora-se a credibilidade das institUições, cujo subproduto imedfãt6-e aaesOrd~m
e a crise de autoridade. Os erros-- q"ue ãí estão
dependem de uma ação conjunta das insti.tuíções
e da sociedade. Acuando o Presidente da República, alcança-se apenas o confronto, que leva
ao caos e à violência ·que nunca foram bons conSelheiros.
Co~o pretender a consolidaçao do-regiine democrático sem ordem, sem preservação das instituições? Não tenho dúvida de que esse é um
processo suicida, autofági o irracional. E que, se
não for sustado imediatamente, nos levará ao naufrágio institucional, com- conseqüências trágicas
para esta e as futuras gerações.

O Sr. Chagas Rodrigues --Permite V. Ex•
·
·
-

um aparte? -

O SR. CARLOS ALBERTO com muito prazer.

Ouço V. Ex-

-0 Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador,
ligeiramente quero dizer a V. Ex', e não uso palavras minhas: Raul Pilla dizia que, no presidenda!ISinO, o Presidente da República é um ditador
a prazo c;erto.

O SR. -CARLOS ALBERTO o fazemos ditador.

Nós é que

O Sr. Chagas Rodrigues - Isto, na vigência
da Constituição de 1946: Rui BarbOsa também
dizia que era um ditador por tempo determinado.
De modo que num sistema presidencialista, sistema de governo, ou como prefiro dizer, de acordo
com outros constitucionalistas, nesse regime de
governo presidenci~lista, em que o Pre.Sjdente da
República é Chefe de Esfu"àO, Chete de__GOVernO,
nomeia o Procurador-Geral da República, o COnsultor-Geral da República, nomeia e demite os
Ministros- m-UitOs deles apenas porque são seus
amigos, ramais tendo sido filiados a partidos políticos - autoriza bancos a concederem empréstimos para ·quem bem entender, dá estações de
rádio e televisão a s_eu critério. No presidencialismo o Presidente da República não ê" o maior,
é, praticamente, o único responsável por tudo
quanto possa acontecer. É o presidencialismo o
gerador de crises, e quando o Presidente não é
um grande líder, então, a situação se agrava; a
corrupção se generaliza, a violência cresce. De
modo que V. Ex" há de convir que, se quisermos
paz para·este Pais, progresso sqcial e econômico,
democracia consolidada, precisamos - e digo
isso há mais de trinta anos - é de parlamentarismo~

O SR. CARLOS ALBERTO -Senador Chagas Rodrigues, na verdade, nós, parlamentares,
é que fazemos o ditado_!,_
V. Ex• há de convir eiri Uma coisa: 0-Pre.sidei'lte
José Sarney, quando foi eleito na chapa com o
eminente ex-Senador Tancredo NeveS, S.~ subiu com o apoio político-parlamentar. Naquele
momento existiam brilhantes parlamentares sócios do poder, enquanto dois Partidos Políticos
chegavam ao poder. Na verdade, no presidencii:llismO; o Presidente é sócio tão-somente do
poder, e quando chega a crise ele não é sócio
da crise; ele é sócio tão-somente do poder. Quanto ao parlamentarismo, ocorre o inverso: quando
a crise chega o Governo é deposto, dissolve-se
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o Parlamento. O que é importante também dizer
é que quem promove a sustentaç_ão e o fortaleci~

menta de um Governo -?ão as suas bases politicas.
Mas hâ parlamentares - e há muitos,diga-se
a verdade - que só sabem ser Governo quando
o Governo está bem quando tem -popüiãridadel
Só sabem ser Governo quando o Governo tem

condições de votos para se eleger! Só sabem
ser Governo quando está_ em condição de pOpula~
ridade, quando o Governo c_onquista espaço em
todos os segmentos da sociedade! Mas quando

este Governo começa a entrar em crise e começa
a entrar em turbulência política o sistema

pres~_

dencialista realmente entra em crise porque _há
crise de sustentação parlamentar. Quem o sus-

tenta aqui hoje? E eu não tenho por que estar
falando isto aqui porque eu não sou de governo,
eu não pertenço a governo, eu náo fui eleito pelo
Presidente José Sarney. Eu nãO fui para as ruas
pedir a Assembléia Nacional Constituinte e o povo
está aí insatisfeito. Eu não fui para as ruas com
a retórica de que este País só seria resolvido com
eleições diretas já! E_u_não fui pedir ao povO para
apoiar a Assembléia Nacional ConStituirite, por
que este mesmo povo está decepcionado com
esta Assembléia Nacional Constituinte Ci3.suístlca,
fazendo um jogo de interesses! Eu _estou _aqui,
Senador, com imparcialidade para falar. Nã_o devo
nada ao Governo José Sarney, em nàda o Presidente José Samey contribuiu para a minha eleição
como Senador. Não devo nada à popularidade
de S. Ex" no tempo do Plano Cruzado, quando
muitos subiam aos palanques com a retórica de
dizer. "Sou candidato de José Samey". Eu rtãó
fui à praça pública para dizer que era candidato
do Sr. José Samey.
Mas _a crise que hoje acontece é a da sustentação política, Senador Chagas Rodrigues. Os homens, ontem, eram sócios _do poder; hoje, não
querem assumir a crise.
Então, é verdade: existem novas perspectivas,
novos candidatos, um futuro pela frente, mais 4
ou 5 anos para um novo Presidente da República
e já se faz a campanha presidencial antecipadamente. Não há governante que possa suportar
isso, Sr. Senador! V. Ex" já foi Governador de Estado e sabe que não há governante que possa suportar quando já se estabelece_ a regra do jogo
para uma futura eleição presidencial, por mais
que ele queira! .
Hoje, há turbulência dentro desta Casa! Não
há sustentação para o Governo do Sr. José Sarney
e aqueles_ que, hoje, defendem a polític_a de _entendimento e não confronto são penalizados, Senador Chagas Rodrigues.
O Sr.·Divaldo Suruagy --Permite-me V.
Ex" um aparte, nobre Senador Carlos Alberto?
O SR. CARLOS ALBERTO-- Pots nâo, nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Senador
Carlos Alberto, em teoria, não tenho a menor sombra de dúvidas de que a forma de governo ideal
é o parlamentarismo. Poderia apontar que todos
os paises desenvolvidos do mundo foram buscar,
com o parlamentarismo, a forma de melhor democratizar a sua sociedade. Encontram~ apenas
os Estados Unidos da América do Norte com
um sistema presidendalista um poucO híbrido,
lá à moda deles, onde o Congresso tem uma
força incrfvel, onde o Congresso tem uma força

enorme; além disso, o número de votos do colégio
eleitoral pode sobrepor-se ao númeío de votos
di_retos que o Presidente da República possa conquistar. Um caso concreto:_o Senador Humphrey
teve maiOr_ número "de votos _do que o Presidente
Nixon, e Nixon saiu Presidente no seu primeiro
mandato através da maioria dos votos do colégio
eleitoral. Então, o sistema presidencialista nos Estaaos Unidos não Pode ser colOC-ado como modelo para o sistema presidencialista no Brasil.
Agora, qual a minha dúvida, que deixei num aparte
ao brilhante-discurso do Senador Luiz Viana? Qual
a minha dúViCiãTEuteilh~ conversado com parlamentaristas da estatura política e cultural dos Senadores Luiz Viana e Jos_é_Rkha. É que, a exemplo
do que acontece em toda a América Latina e,
particularmente, em nosso País, temos o péssimo
hábito de colocar soluções milágroS?IS, verdadeiras panai:éías: corOo se ãs eleiçõeS- _díretas_, por
exemplo, fossem salvadoras de todos os problemas do Brasil e roi uma decepção popular. Depois, coloca-se a Constituinte como se fora a varínha de conáâo capaz de empregar todas as pessoas que estão desempregadas; capaz de aUmenta_r os salárlos_de todos aqueles que estão ganhane a Constituinte. eVidentemente, todos sabemos,
não é nada dissO.
O-SR. CARLOS ALBERTO -

Perfeitamen-

te!
_O_:_Sr. DivaldoSuruagy-Agor_a, colocam-se,
mais uma vez, eleições este ano como se fossem
a solucionadora de todos os problemas. "Vamos
t~f eleições_este ano; vamo_s afastar o Presidente
José Samey e todos os problemas do Brasil estarão solucionados. A inflação será reduzida, eliminaremos o déficít público e todas as pessoas estarão empregadas, haverá o reaquecimento da ecO:nomia e, entã_o estaremos num mar de_ rosas",
quando é outra panacéia, é outro engodo para
a opinião pública. Agora, vem o regime parlamentarista, que é uma das discussões mais sérias
que uma Sociedade pode- ter e que um'p"arli:tmento
de um pais deve possuir. E eu estou temendo
que essa discussão parlamentarista seja nonnalinetlle colocada à opinião pú~lica como a salvadora de todos os problemas e mais urna vez venha
provOcar uma decepção no nosso povo tão sofrido-e já tão carente até de esperanças. Gostaria
de deixar t"D-inha preocUpaçãO. Às preOcUpações
que V. Ex~ colocou diante deste Colegiada. Confesso cjue elT amda não tenho, por incrível que
pareça, uma opinião, um ponto de vista firmado
em torno do presidenCialismo ou do parlamentarismo. Quando vejo homens como Afonso Arinos, como Nelson Carneiro, como Luiz Viana, como José Rkha, como Carlos Chiarelli e como
todOs os outros trazerem a ldéia do parlamentarism-O..:..:.... eu tenho discutido com _eles, eu tenho
levadO -ãs ininhas inquietações~ eu tenho levado
as minhas dúvidas, que deiXO mais Uma vez a
este Plenário, dentro do meu aparte a V Ex' confeSso-estarlemen-dO queo---srasil seja o primeiro
País da América Latina a viver uffia experiência
parlamentarista, se a maioria da Assembléia Nacional_ Constituinte assim o decidir. Então o que
caracteriza os países da América Latina, o que
há ao longo da história desses países? Golpes,
ditaduras, não existe_ a menor diferença entre
àitadYra de esquerda e de direita. Tem os aí Fidel
Castro coin · 29 anos no poder, inclusive, levou
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ao ridículo as eleições naquela entrevista que concedeu a Roberto D'Ávita, onde dizia que eleições
eram engodo e qualquer pessoa, qualquer_playboy com a cara bOnitinha podia enganar o- povo~-
E eu estou acreditando que isso é verdade, porque
e!1toU ve]1do uma experiência: !á no meu Estado,
onde é a negação de tudo o que pregar, de tudo
o que o ·governador diz, está sendo colocado para
ci País, graças a uma mídia eletrônica, conio s-e
fosse o salvador dessa Pátria. Então, Fidel Castro
ridicularizou eleições. Fidel Castro está há 29 anos
no pcder. Agora, há mais uma eleição... no Paraguai, do Stroessner. Aliás, os dois maioreS aítador~s do mu_ndo, em longevidade e perpetuidade
no poder, são exatamente um representante da
direita e outro_ da esquerda,-da Cor éia do Norte
e do Paraguai. Então, veja (::orno os contrastes,
como os extremos se encontram. Então, o mais
difícil dentro de urna sOCiedade corno esta, que
está vivendo uma emoção de uma crise econômica_- então,_ nós_ iremos para um pleito com
caráter puramente emocional- é ser moderado,
é- ser equilibraao. O ser sensato, ser moderado;
ser equilibrado, está exigindo muito mais coragem do que ser radical. Essa preocupação é que
eu gostaria de acrescentar às preocupações que
V. Ex' deixou com esta Casa, no magnífico dis_cur.;
so com _que V. Ex' nos presenteia.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro.) Fazendo soar a caffipainha.)- Eu gostaiia de !em:
brar ao ilustre Uder Senador CarloS-AlóertCI-Que ·
nós temos um_imperativO âe- enCerramento -da
reunião às 14 horas, e que já tivemos longo pronunciamento do Senador Luiz Viana e temos que
entrar na Orclem do Día, pelo-que eLi€!ilcareceria
a conclusão de seu discurso.
O SR. CARLOS ALBERTO- Eu já mandei
buscar no meu gabinete ...

4

ª

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- É
preciso mudar o Regimento, então.
O SR. CARLOS ALBERTO - Pois é, Sr.
Presidente, aqUi, 6 Seriador Luiz Viana ficou, durante duas horas e meia, na tribuna. Estou apenas
com 16 minutos, p'areCe-me 16 ou 18 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V.
Ex" já ultrapassa _em 27 minutos o seu tempo,e a Presidência tem sido toler~nte par~ nós podermos discutir as questões com abrangência, mas
tudo isso para cada sessão, dentro do imperativo
da Constituinte, é insuportável.
O SR. CARLOS ALBERTO - V. Ex' pode
ficar certo de uma coisa, o orador não quer discutir com a· Mesa, mas, um dia se Deus quiser vou
ser igualzinho a Luiz Viana.

O Sr. Nelson Carneiro- Deus o ouça!
O SR. CARLOS ALBERTO --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, concordo inteiramente com o Senador Jarbas Passarinho quando diz que:

"É -nOsso dever exofcizar o fantasma do
rompimento do tecido social, sanear a vida
dvil, punir exemplarmente quem a conspurque, restaurar a autoridade abalada,.restabe--_
lecer a harmonia entre os poderes, ultimar
rapidamente a Constituição em preparo, eliminar as provocações e_ acusações r_eçfprocas, para tõrna(incoiltrastável o Poder Cívll,
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ao qual se devem subordinar lealmente as

Forças Armadas, intocae1as a disciplina e a
hierarquia."
Não vejo contradições de substância entre o
itinerário traçado pelo Senador Jarbas Passarinho
e o do Senador Fernando Henrique Cardoso. AmPos convidam ao diálogo, ao entendimento, ao

bom senso, conscientes de que a obra de que
reclama a crise brasileira é de engenharia política.
E não se constrói nada de durável- muito menos
o tão sonhado edifício democrático - na base
:do improviso, com a lógica dos palanques e a
retórica da difamação.
Se tivéSSemos cuidado menos da sucessão presidencial e mais da consolidação da nova ordem
.c:onstituciorial, certamente já teríamos promulga-

do a nova Constituição. E o País, seguramerite,
respiraria outr_a atmosfera.
Ma!s importante que obter a cabeça do Presi-dente da República -é nos esforçãrffios para restaurar a credibilidade das instituições. E o primeiro
passo nesse sentido é ·a conclusão do processo
de implantação da nova ordem constitucional, de
que a Constituinte, como já disse, é a primeira,
mas não a única, etapa, A sucessão vem a sefruir.
Basta de nos iludirmos - e iludirmos a sociedade - com a acusação de que o Presidente
da República é o autor de todas as mazelas nacionais. Não é. Ninguém é tão poderoso, ninguém
é tão importante para produzir algo dessa dimensão.
Enquanto vivermos à caça de bodes expiãtórios
e panacéias, estaremos condenados, tragicomicamente, a nos repetir.
E a História só se repete como farsa -já nos
ãvisava ninguém menos que Karl Max, há mais
de um século.
Convenhamos: é hora de aprender a lição.
Era o que tinha a dizei, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para uma explicação pessOal.
OSR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Para uma explicação pessoal.) -Sr. Pre,sjdente,
:Srs. Sertaâores:
Havía-me concedido um prazo até hoje, para
que o Sr. Ministro das Comunicações tivesse a
dignidade de expor a verdade a respeito dos fatos
~que vem comunicando à Nação. Mas isto não
.é. próprio de V. Br.'; ele continua naquele estilo
:que muitas vezes tenho apontado aqui, e que hoje
inovo dizendo que mais parece o -estilo de um
leviano.
1 -No dia 1"' de março, a Tribuna da Bahia
publicou uma nota com minhas declarações, em
resposta às afirmações do Ministro Antônio Carlos, de que eu era concessionário de emissora
de rádio, e que transcrevo:

"Resposta do Senador Jutahy Magalhães
às insinuações do Minfstro Antônio Carlos,
de ter sido ele um dos beneficiários das concessões de canais de rádio:
1) Poderia simplesmente responder afirmando, como ele bem o sabe, que não sou
nem jamais fui concessionáriO de Rádio ou
1V.
2) Como percebO, entrétarito;--que o Senhor Antônio Carlos Mã'galhaes continua uti-
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Jizando o mesmo estilo antiético e amolecado
que costuma usar na Bahia, faço questão
de complementar a resposta: um de meus
filhos, que não é pOlítico, fol sócio minoritário
de uma empresa de rádio-FM, em ·salvador,
O ftm do ''Plano CrUzado", e a necessidade
d,e honra~: çpmpromissos, obrigaram-no a
vender bens e direitos de sua propriedade,
3) Meu filho não tem "padrinhos" que lhe
propiCiem recursos oficiais para subsidiá-lo.
E mesmo que os tivesse não lançaria mão
desse expediente, como bem sabe o Sr. Antônio Carlos."
ESta noia- foi publiCa_d_a na Tribuna da Babla
do dia }9 de março; no dia seguinte ao das declarações, ou melhor, das insinuações feitas através
de jornalistas a respeito da minha posição cbmo
acionista que teria vendido açóes de uma empresa concessionária.,,
2 -A mesma nota foi dada a jornalistas de
O Globo e o Jornal do BrasU, que me procuraram - e os jornalistas estão vivos aí, para poderem informar a verdade,
3......,.. Não tinha por que esconder qualquer fato
referente à concessão da Rádio ltaparica. Os fatos
são públicos nos meios empresariais da Bahia.
Tudo foi feito documentadamente, vinculando a
oficialização da transação à aprovação do órgão
competente.
4- Mesmo havend_o sido publicada minha nota, afiJ1Tlando que não era sócio de qualquer concessionária e que meu filho o era e havia sido
obrigãâO, em· razões de dificuldades enfrentadas
em suas atividades empresariais, a entabular negociações para transferir a concessão, como também teve de vender bens disponíveis para cumprir
seus "CompromissOS,-o Ministro continuou mentindo.
5 - Mesmo sabendo da verdade, o Sr. Ministro,
n_Q_s_e_u costumeiro estilo acafajestado, continuou
insistindo na exploração política do fato, reafirmando que parlamentares oposicionistas que
eram concessionários haviam vendido suas concessões.
.
6 .....:se o Sr. Ministro reconhecesse que o cargo
Que -·indignamente exerce merecia um mínimo
de compostura, em lugar de amolecadas declarações e mentirosas afirmações, deveria, se na qção
dá empresa concessionária encontrasse alguma
ação ilegítima, agir em conseqUência do fato.
-7 -_Ele já me conhece suficientemente para
saber que não nego minhas ações nem fujo às
minhas r~sponsabilidades. Não aprendi nem ensinei aos meus filhos a se esconderem atrás de
testas-de-ferro. Tudo que fazemos é abertamente,
às daras.
Não é este o costume do Sr. Ministro, que não
coloca em seu _nome bens que são seus, mas
náo tem-como expUcar como os conseguiu. Nada
é seu. Nem o jornal, nem a TV Bahia e, segundo
dizem, nem a casa que usa em Vera Cruz, na
Dha de Itaparica. Por isso, deve imaginar que os
outros agem da mesma maneira.
8 - Suas malvadezas não me atemorizam.
Continuarei agindo como vinha fazendo. Com a
mesma dignidade, Talvez até cort'l maior estímulo
para encontrar a verdade nas acusações que a
cada dia chegam à CPI da Corrupção. O pr6prio
nome que foi dado à CPI demonstra que, em
determinado momento, teremos que chegar a
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examinar as ãç-óes do MiníStfo das COmunicações. Aí, então, nos encontraremos novamente.
Sr. Presidente, eu precisava fazer esta declaração, hoje, pois como disse. havia me dado este
prazo para poder apresentar os fatos que o Sr.
Ministro quer_ escandalizar.
A verdad-e fÕi dita desde o primeiro dia. Os
documentos estão todos nas mãos do Sr. Ministro, mas ele,. sempre no seu estilo amolecado,
quer dar a impressão de um fato escandaloso.
Se ele julga que o fato não é- correto, que aja
como Ministro, mas não pense que colocará na
gaveta alguém que tem dignidade. Todos os atas
eStão com documentos, tOdos os ãtó-s são públicos, todo os atas estão constando da vida empresarial da Bahia, por isso não temosn:ada a esconder, Sr. Presidente. Podemos, às vezes, pagar exatamente por isso; por nâo usarmos esse _subterfúgio de testa-de-ferro.
Eu fazia questão_ de dar esta declaração hoje,
porque, a partir de agora, não ficarei mais aqui
dando explicações. A partir de agora virei trazer
fatos do Ministério das Comunicações, o que não
tinha feito até então.
Agora vamos começar a falar e a conversar,
e ele vai ter que responder muitas das acusações
que aqui serão feitas. Não tenho receio de nada,
Sr. Presidente. Posso até ter preocupações com
distorções da opinião pública. Não tenho imprensa para publicar minhas afrrmações, por isso é
que estou falando neste recinto, porque se desse
esta nota ela não seria publicada, visto que a nota
que dei em 29 de fevéeiro só foi publicada na
Tribuna da Bahia. O Jornal do Brasil e O
Globo não a publicaram a ela esclarecia a realidade dos fatos desde o primeiro momento.
Sr. Presidente, eu predso falar hoje, porque não
quéria que ésse fato fosse num crescendo.
Se eu nãó trouxesse hoje esse fato aqui, não
sei o que aconteceria depois. Porque aqui está
a verdade, a pura e simples verdade, declarada
desde o dia 29 de fevereiro. No entanto, o Sr.
Ministro das C9municações fica a apontar a senadores, a jomalistas, fatos, como se fatos existissem
para ele declarar que eu era sócio de qualquer
empresa. Onde está a coragem do Sr. Ministro
de dizer a verdade? Ele tem os documentos, ele
conhece dos documentos, ele sabe._ coma· foi a
transação. Se acha que a transação foi errada,
então, que aja como Ministro. Mas, não, ele fica
querendo acicatar, como está acicatando vários
outros senadores. Ele fica querendo lançar perante a opinião pública a dúvida a respeito dos
politicos, porque esse cidadão só sabe viver nesse
ambiente. Ele só sabe viver enquanto estiver, tentando, como acólito do poder, mandar nessa República. Ele foi repudiado no meu Estado, repudiado pela população. Mas aqui está ele, trazendo
as suas idéias más, malsãs, à República. Mas ele
terá que ter um fim, e esse fim oCorrerá através
de uma eleição, este ano, para que ele deixe de
ser o elemento poderoso,_ que ainda é, nesse Governo que infelizmente aí está, decaindo a cada
dia.
Por isso, Sr. Presidente, peço desculpas a V.
Ex" e aos Srs. Senadores, mas ê a última vez
que venho tratar deste assunto. A partir de agora
iremos conversar em outros termos com o Sr.
Ministro das Comunicações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
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MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -_-Sr,
Presidente, Srs. Senadotes:-

Acresce__ainda _a iq1portãncia da proximidade
aeroporto internacional Rio de Jãheiro vg ponto
entrada de todas as importações gado bovino e
cavalar, que se apóiam em ltaguaí para a necessária inspeção.
Peço transmitir demais representantes fluminenses e pelo que faço em nome pecuarista nosso
E"st~dõ.
·
_ .AtenCiosas saudações, - Amaral Peixoto ..

Não sabia que o nobre Senador Jutahy Magalhães [alava em explicação pessoal, por isto solicitei o aparte, mas faço um apelo a V. Ex" que

Confio que a autoridade competente, conhecendo este apelo, tomará as necessárias providências~ Muito obrigado a V. Ex~ (Muito be_m! Palmas.)

Sr. Rachld Saldanha Derzi- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Sal-

danha Derzi.
SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB-

faça retirar do discurso do nobre Senador Jutahy

Magalhães os termos anti-regilnentãis.
Era-o-que tinha a dizer,
Presidente.

sr.

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --A
Mesa examinará a questão posteriormente.

OSr.Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
a palavra para uma brevíssima comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieíro)"Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMBB- RJ.
Pronuncia o_seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não será mais que um minuto. Sr. Presidente,
quero transcrever nos .Anais desta Casa, para que
cheguem ao conhecimento _das autoridades competentes,_ o telegrama que recebi do Presfdente
da Sociedade Nadonal de Agricultura, o Sr. Otávio
Mello Alvarenga e do nosso eminente correligionário, companheiro de trabalho desta Casa até
bem p_ouco tempo, Senador Amaral Peixoto,
CoOrdenador do CoilSelho de Integração Agropecuária Fluminense.
·
Diz o seguinte:

"TeJegrama
Senador Nelson CarneirO
Congresso Nacional
Brasilia!DF
70160
Ministério Agricultura está cogitando transferir
laboratório produção animal sediado no km 47
universidade rural para fora do Estado pt Caso
isto aconteça muito sofrerá a·pecuária fluminense
razão pela qual apelamos ilustre representante
nosso povo para se pronunciar em plenário contra
abs_urda medida.
Atenciosas saudações, Octávio M.eUo Alvarenga, Presidente SNA - Set»óor Anpral ~eix_Qto,
Coordenador Conselho Integração AgrOpeC:üária
Fluminense.".
E esclarece:
"Senador Nelson carrieiro
Senado Federal
BrasíJia (DF)
Prosseguimento informação mel:'- telegrama vg
informo ilustre Senador que pecuária fluminense
está confiante sua atenção sentido evitar transferência unídade sanitária áefesa prOdUÇão animal,
sediada em ltaguaí, neste Estado, para outro ponto território nacional. Há 38 anos essa repartição
tem prestado à pecuária fluminense os mâiores
serviços: sem qualquer prejuízo para a nova unidade criada em Pedro Leopoldo, as instalações de
ltaguaí, <..:om pelo menos parte de seu pessoal,
pc.;d~rão continuar servindo ao cres._cente desenvolvimento nossos rebanhos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Estão presentes na Cãsa 71 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
- :_Votação, em turno único, do Projeto de Reso:
lução n" 28, âe 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Caçapava do Sul, Estado do
Riçi Grande do $ul, a contratar _operação de
créditO no valor correspondente, em cruzados, a 3.689;02 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo

48.000,00 Obrigações do Tes_ouro Nacional
-OTN,tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. - 4
Votação, em turno- únic:o, do Projeto de
Resolução n~ 31, de 1988, que auforízaPrefeitura Municipal de Janduís, Estado do
Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferindo em
Plenário.

a

5
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 32, de 1988, que autoriza a
Prefeitur~ M~icipal de Monteiro, Estado da
Paraíba, a contratar operação de crédito no
valqr correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie'

6

nário.
A maté-ria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária _anterior, tendo_a sua votação sido
adiada por falta de quorum.
Em votação o_ projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-·
manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Sr. Mansueto de Lavor -Sr. Presidente,

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 33, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de
-São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
21.146,62 Obrigações dO Tesouro Nacional
-OTN, tendo
PARECER F AVORÁVEL proferido em Ple_nário.

peçO verifiCaÇãO ~e quonim

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fã--Z.endo s.oar a campainha.) - Dada a evidência
da falta de quorum, a Presidência_ suspende a_
sessãq_ para chamar os Srs. Senadores ao plenário.

(Suspensa às 13 horas e 30 minutos, a sessàCi é reaberta às I 3 horas e 33 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a
matéria fiCa com a Vófação adiada, bem como
os itens nos 2 a 27, todo_p em fase de votação.
São os seguintes os itens cuja votação fica adiada:
2
Votação, en't turno único do Projeto de Resolução no 29, d_e_ 1988, que-autoriza, a Prefei. tura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em c-ruzados, a 13.650.42 Obrigações do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárfo.
-

3
--VOtação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 30, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipa] de -ltapuranga, Estado
_de Goiás, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
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7
VotaÇão, em tUrno Unico, ·do ProjetO de
Resolução no 34, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Alvinópolis, -Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 20.00_0,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVOR!\~L. proferiçfo ~ Plenário.

8
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução _1) 37, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do
Mato_ Grosso do Sul,_ a contr~tar operação
de crédito no valor e,p.rr~spondente, em cruzados,_ a 4.600,00-0brigações do Tesouro
Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORAVEL, proferido_em Plenário.
0

9
Votação, em tumo_ú_nic_o, do Projeto de
Resolução n9 38, de 198"8,-que- autoriza a
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grand_~do Sul, a Contrata.r operação de cr_édito_ no v:alQLÇO[I:e_spondente, em
-cruzados, a 13.519,74 Obrigações do Teseu- ro Nacional- OTN, tendo
PÃRECER FAVORÁvEL, proferído em Plenário.

404'
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. Vo~açáo,}~rri turn9 único, _do _projeto de
Resdi.JçãQ n" 39, de 1988, que autoriza a
Prefeitu/il: Munidp_àl__ de Janduís, ESi_ado do
Rió Grai1de do Norte, a contratar operação
de crédito no ~aldr correspondente, em cruM
zadó?, a 2:79o;qo ·obTigaÇ:õ~i 'do Tesouro

. Nat.iona~ ·- O"fi"{, tendo

P,<,RECER FAVORÁVEL, proferido emPlen.,.rio. '
11

, . Votação, em tUJ1).o úniCo; do_ Projeto de
_Re'soluç~6 n~-40,-d_e 1988, que autoríza a
· Prefei:tura Muriidpal.de Anastácio, Esta,do do

. -Matq ·Grosso :do SUJ,."a contratar operação·
·de dé:dito 110 valor__correspondente, em cruM
· ·· 'ZadQzi, a'49.342,"11 Ç)brigações do_ Tes_ouro

Naéional - OTN, tendo
__
PARECER FAVORÁvEL, proferidO ejn Pie··nário..
-c

i2

Votação, erh turno_ único, do Projeto de
Res-olução h" 41 , de -1988, que áutoriza a
Pi'êf~ittira MunlCipaf de Antônio João, Estado
·. _ do·Mato G.ro~so 09 Sul, a ·contratar operação
. · 4é :.créditO nQ vâlor corrêspondente, em cru~
·.··lados, a .il.$.00,0'0 O.bii~ações do Tesouro
Nat::ionaf'-,: -OTN; tendo .·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
· · ~ --

13
. Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução ne 42, de 19'88; que-autoriza a
Prefeitura Municipal de Arai Moreira. Estado
do Mato Grosso do SuÇa coritrc!t~lr operação
de crédito nb valOr _correspondente, em cruzados,_ a 4&4I,l,27 Obdgaçôes do Tesouro
NadonaJ _._ OTN, tendb
.
. · PMECER FAVORÁVEL, proferido em Plen~rio. · ··
··
.

,."

.. :

1.4

·. Votaç~~. ·em tu~o úrii~o; do Projeto de
ResOluÇão n~ 45, de f9'88,_qué-aUtOriza a
Prefehura Municipal de Toledo, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
2.0.864,66 Obrigações do "t escuro Nacional
-OTt'\,tendo
PARECER FAVORÁVEL, p-roferido em Pie~
nário:
·

' 15
: Votação,, ~m tuin6 .ónico, do Proj~to_ de
. Re-s~)ução nc 46, de· i988, ·que~autÕriza ·a
Pr.eféitura MUnicipal de Altos, Estãaõ-dOPíauí,
·a co'ntratar operação de crédito no valor corresPondente, em cruzados, a 80.000,00 -Obrigações do TesDuro Nacional - OTN, tendo
PMECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
16

Votação; em turno úni,co, do Projeto de
Resolução. no 47,·de 1988. que autoriza a
Prefeitura Municipal de Astorga, Estado do
Parariá, a .cOntratar oPeração ·de Crédito no
-.v.:i)Ç>r' correspõnd.~nte, em cruzados, a

riAaóNÃL (SeÇâ~ D)

3.806,39 Obrigações do teSOuro NaciÓ"i:tai
-O"fN,~endo ___
•
, . ~--------"PARECER FAVORAVEL, proferido em Pie~
iiáríá.

- - --

17

Votação, em turno único, do Projeto _de
·-ReSolução n~ 48, de 1988, que atita"rlza a
Prefeitura Municipal de BandeiranteS, Estado
do Mato Gc_osso do Sul, a contratar operação
de créditó no valor correspondente, _em cru~
zados, a 4.699,00 Obrigações ~do Tesouro
Nacional - OTN, tendo
PMECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

lll
" Y6taÇã9~ emÍ~rnÕ ún-iCo, do Proje_to de
.ResqJJJS~Q._ n~ _49,, ..de 1988, _que aútOrii:ã"à
--~-Piefeitura Municipal d~ ltapqr_à, Estado do
-Mã.iO GfoSso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor ·correspondente, em cru~
zados, a 13.800,00- ObriQàÇões do Tesouro
Nacional -;- OTN, tendo _
_
PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenário.

19
Votação; ·em tuiiio único, do ~roj~to de.
Resolução- n~ 50, de -1988, _que autoriza a_
Prefeitura Municipal de Taquarussu, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de .crédito no vaJor correspondente, em -cru-.
zados. a 6.0~8,68 Obrigações do Tesoura·
Nacional - OTN, tendo
PMECER FAVORÁVEL, próferido em Plenário.

20
_ Votação, ~m turno ún!Có,:_j:lo_Proje_to _de
_.,ReSOIUÇãO n~ 51, de 198~, Que autoriza a
_l?~fe_iiu~a Municipal de Poxoréo,- Estado do
Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor corresponde_nte. em cruzados_,__a
197.554,00 Obrigações do Tescuro Nadonal
-OTN, tendo
PARECER FAVORÂVEL, proferido eni:Pie·
nário~
-

21
_)':ataçãO, em turno único, 4o _Projeto de
Resolução.. n9 52, de 1988, que autoriza a
PrefelfUra MuntCipãf de Maria Helena, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no v-alor correspondente,_ em cruzados, a_
3.116,12 Obrigações _do Tescuro Nacional
-'" OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PieM
nâr\o.

22
VotaÇãO, em turriÕ único, do Projeto de
Resolução n"' 53, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do
Mato Orasse, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzadçs, a
1.8_21.876,0CfPbr~açõeS do.Te"souro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEi, proferido em Plenário.
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23
Votação, em turno único, do Proj~to .de
Resoluçáo n~ 57. de 1988: qUe aiitOf!Z.:l a
· Prefeíturá Municipal de Propriá, EStado~ de
Sergpe,.! a_ contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruz:ado_s, a
79.860,0Q_ Obrigações do Tescuro Nacional

-OTN, tendo
PMECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

24
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 58, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de__ Itauç__u,__?s43do_ de
Goiás, a Contratãr Operação de- tré!dito no
valor correspondente, etrl~ Erüiados, a
. ~~.293,_75...0brigações_dÇI Te_s_our:o_Naclonal
- OTN, tendo
PARECER fAVORÁVEL, proier'tdo' em pj.,:
nário.
25

Votação, em turno único, do Proj_~to de
Resolução I19 59, de 1988, qUe autõriza a
Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Esta~
do do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspond~nte, em cruza·
cj.os, ~ 11.912,68 ObrigaçõeS do Te$0Uf0 Na~
dona! - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL., p·rOferido ém Pl.e·
nãrio.

26
Votaçáo, em turno único, do Projeto de
Resoluçáo n" 6], de I988,_que autoriza o
GoVerno dÕ Estado de Minas Gerais a realizar
ope_ração ·de crédito externo n~ va\or deUS$_
48,500,000.00 (quarenta e oito milhOes e
quinhentos mil dólares norte~arrfericanos),
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferidõ-éffi'j5fe·
nário.

27
Votação, em turno único, do Requerimento
· no 1o; de 1988, de autoria do Senador Jamil
Haddad, solicitando, ao Ministério das ComunicaçõeS, infóàTiaçõés- Sobre o critério adotado_ pelo atual Governo para· a" cortcéssãó
de canais de rádio e de televisão através da--quêle -ministério.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)ltem28:
Mensagem n9 53, de 1988 (n9 61/88, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São José
do Norte, Estado do Rio Grande do SuL a
cOntratar operação de crédito no valor cor·
respondente, _em ·cruzadl.s, a 3.986,19 Obri·
Qações do T esourci Nacional - OTN. (Dependendo de pare_cer.)
·.Nos_termos regimentais, designo o nobre Senador Mário Maia para proferir parecer e oferecer
o respectivo· Projeto de Resolução.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Corri a Mensagem n9 53, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação

DIÁRIO DO CONGRES-SO NACIONAL (Seção 11)
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Sào José do Norte (RS) con~

trate junto à Caixa Econômic:a Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de _Apoio ao De-

senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de _crédito:

1. Proponente
1.1. Denominação: Município de São José do
Norte(RS).

1.2. Localização (sede): Rua Marechal Deodoro, 127, São José do Norte- RS2. Financiamento
2.1. Valor. equivalente, em cruzados, a até
:3.986,19 OTN
2.2. Objetivo: aquisição de veículo para transporte escolar.
2.3. Prazo: carência: até 01 (tifn) ano; ãiriõrtização: 04 (quatro) 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 liberação: o financiamento
seráJiberado em parcelas, de acordo com o cr~
nograma a ser apresentado.
2.6. Garantia: vinculação de parcelas do Imposto_ sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.7. Dispositivos legais: Lei Municipal n~
026/86, de 28 de outubro de 1986. ·
Nos aspectos econômlco-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguin_!:e
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N" 63, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Munldpal de São
José do Norte (RS) a contratar operação

de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 3.986,19 OTN.
O Senado Federa] resolve:
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de São José
do Norte, Rio Grande do Sul, nos tennos do artigo
2'-' da Resolução n" 93, de 1976, a1terado pela
Resolução n" 140, d~ 1985, ambas do __Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cr_uzados, a
3.986,19 OTN, junto a CaiXa Econômica federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social_~ FAS~ destinada a
aquisição de veículo para transporte escolar.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
-·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 29:
Mensagem o? 60, de 1988 (n~ 75/88, na
orig'ém), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura _Municipal de Pau dos
-FerrOs, EStâdo dO Rio Giãnde do Norte, a
contratar operação de crédito no valor correspodente, em cruzados, a 55.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, (Dependendo de parecer.)
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador José Agripino para proferir parecer e oferecer
o respctivo projeto de resolucão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN: jmra
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com a mensagem n" 60, de 1988, o SenhOr PfCsidente da RepúbliCa submete à deliberação do Senado _Federal a autorização para que a Prefeitura
Municipal de Pau dOs Ferros (RN) contrate, junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualid~de de agente financeiro da Caixa Econômica
Federal a seguinte operação de crédito;

Caracteristlcas da operação
A-Valor: Cz$13.835~800,00 (coi'resf)ondente a 55.000 OTN de Cz$" 251,56; em maio/87);
B-Prazos:
1 .:= de carência:_ até 30 meseS;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
- 1 -juros: 3,5% a.a,
2 -~-taxa de admistração: 2,0% sobre cada
desembolso, e
3 - "de] credere": 1,0% a.a:
D - G~ntia: QUotãs-partes do FPM- Fundo de Participação dos Municípios;
E - Destinação de recursOs: pavimentação_ de ruas e avenidas com paralelepípedos e
construção de canàis pluviais em ruas daquela
cidade.
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Nacional do MiniStério _da Fazenda infonnou nada
ter a opor quanto à realização da operação que
é viável, segundo parecer da Caixa Económica
Federal
- No mérito, o pleito enquadra-se em casos analógos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projetà.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelec-e normas de_ elaboração legislativa do
Senad_o federal durante o peffodo de funcionamento __ da_Assembléia: Nacional Constituinte, -opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sehdo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 64" de 1988

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Pau
dos Ferros (RN) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 55.000 OTNs.

--6 Senado Federal resolve:

-M__ r~ É a Prefeitwa Municipal de Pau dos
Ferro_s (RN), nos termos do artigo 2o da Resolução
n~ 93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
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operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a ~5.000 OtN junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente
fmanceiro da C?tixa Econômica Federal. _A operação de crérlito destina-se à pavimentação'de ruas
e avenidas com paralelepfpedos e cónstri.Jção de
canais pluviais em ruas daquela cidade.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de SUei pUblicação. -.
É o parecer, Sr. Pr~~i~~~~e.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro);,___ Em
discussão o projeto em turno únicO. (Páusa.)
Não havendo quem peça a palavra, ellcerro
a discussão.
__ _
_
Encerrada a discussão. a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 30:
Mensagem n9 65, de 1988 (n 9 80/88, na
origem), relativa à pr'oposta para que seja
autorizada ~ Prefeitura Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 39.941,55 Obrigações do Tescuro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos teimas regimentais designo" o nol:ire Senador Carlos Alberto para proferir parecer e oferecer
o respectivo projeto de Resolução.
OSR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 64, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autoriza'ção para que aPrefeitura Municipal de Aquldabã - SE, contrate,
junto à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvimentO Social - FAS, a seguinte oPeração de
crédito:

Características da Operação
1. Proponente
1.1 E>ei1ominação: Município de Aquidabâ!SE
12 Localização (sede): Av. Getúlio Vargas, 703
- Aquidabã/SE
·
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
39.941 ,55 OTN.
2.2 Objetiv6: lmplãi1iaÇáo de-- pavirrientaçáo
em paralelepípedo, drenagem e meios-fios.
23 Prazo: carência: -até 3 (três) anos. Amortização 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor__r_e_ajustado 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 apre_sentado.
2.6" Garantia:- vinculação de quotas do Fuildo
de Participação dos Municípios - FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 3/87,
de 10-8-87.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação -enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-sé em casos análogos que têm. merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.

Março de~ 19ff8
Nos termos da Resolução

na

1, de 1987, que

estabelece normas de elaboração legisJativa do
Senado Federal durante o período de funciona-

mento da Assembléia Nacional ConStituitlte, opinamos favoravelmente, soh os aspectos econômico-finanCeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da

Mensagem, nos termos do seguinte:
O Senado Federal resolve:
Art. 1" I:: a Prefeitura Municipal de Aquidabã

- SE, rios termos do artigo 2" da Resolução n~
93n6, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor cqrrespondente, em cruza-

dos, a 39,941,55 OTN,ji..tnto à CaiXa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de pavimentação de paralelepipedo, drenagem e meios-fios.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Cãrneiro}- Em
discússão projeto o em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
·
Encerrada a discussào, a votação dfl. matéria
proceder-se~á na sessão ~_guinte, nos terrnos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro.)
ltem31:

Mensagem n~ 85, de 19~8- (n" 99188, ná
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municípal de Parana~
vaí, EstadC1 do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cru~
zados, a 80.000,00C::)brigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos regimentais a Presidência designa
o eminente Senador Leite Ch~ves para proferir
parecer e oferecer o respectivo Projeto de Resolução,

E- Destinação de recursos: execução- de
obras de infra-estrutura urbana, compreendendo
terraplenagem,- galerias de. águas pluviais e pavimentação asfáltica.
Ouvida a respeito, a secretaria do Tesouro Na·
cional do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor quanto à realidade da operação que
é técnica e financeiramente viável, segundo parecer da Fundação de Assistência dos Munidpios '
do Estado do Paraná- FANEPAR.
- No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo errt_ vista a alta relevância social do projeto.

Nos termos da Resolução no l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da_Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômí·
cc-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
M.:_nsagem, _nos terr:nos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 66. DE 1988

Autoriza a PrefeJtura Municipal de Pa·
ranavaí (e~) a c~ntJ:'ala~__operação de
_ crédito no valor correspondente em cru~
zados a 80.000 OTN.
O Senado F"êdeiã.J resolve:
Art. 1·" É a Prefeitura Municipal de Paranavaí
(PR), 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 rio válor çprrespondente, em cruzados,
a 80.000 OTN junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro
da caixa Econômica Federal. A operação de crédito destina-se à exeçução de obras de infra-estrutura urbana, compreendendo terraplenagem,
galerias d~ águas pluviais e pavimentação asfáltica.

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão O projeto. (Pausa.)
PR. Para
Não havendo quem peça a palavra, encetto
proferir parecer)- Sr. Presidente, srs. Senadores. Com a Mensagem n9 85, de 1988, o Senhor ·.a- discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
Presidente da Repúbltca submete à deliberação
pfoteder-se-á na sessãÕ seQuinte, nos termos redo Senado Federal a autorização para que aPregimentais.
feitura Mun!cipaJ de Parana (PR) contrate, junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualiO ~SR. _PRESI:OEN'i'E _(DirCeu Carneiro) dade de agente fmanceiro da Caixa Económica
ltem32:
Federal, a seguinte operação de crédito:
Mensagem n~ 88, de 1988 (n9 102/88, na
origem), relativa à proposta para que seja
Caracterísdcas da operação:
autorizada a Prefeitura Municipal de Alto PaA- Valor: Cz$ 24.842.400,00 (Corresponraná, Estado do Paraná, a contratar operação
dente a 80.000-0TN, de Cz.$ 310,53, emjun/87);
de crédito no valor correspondente, em c~u
B-Prazos:
.zados, a 5.448,34 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
1 - de carência: até 24 meses,
2 - de amortização: 240 meses;
Nos termos regimentais designo o eminente
C- Encargos:
Senador Leite Chaves para êiTlitir parecer e oferecer o respectivo Projeto de Resolução.
1 -juros: 6,5% a.a.,
2 - taxa de administração: 2,0% sobre cada
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
liberação, e
_
elriltir pare<:er.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
3 - outros encargos: 1% a.a. de taxa de rePasCom a_ Mensagem n? 88, de 1988, o. Sehhor
se ao agente financeiro;
Presidente da República submete à deliberação
D --Garantia: Quotas do Imposto so_bre Cir~
do Seriado Federal a autoriZação para que aPreculação de Mercadorias (!CM);
feitura Municipal de Alto Paraná (PR) contrate,
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -

junto à Caixa_ EconómiCa Federal, esta rla quali·
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol·
vimento -social - FAS, a seguinte operação de
créQ[to, _

Características da Operação
1. Proponente
1.1 Deni:>ininação:
Munidpio de Alto
Paraná
1.2 Localização (sede): Rua José de Anchieta,
1641 - Alto Paraná _...,. FR
2- Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
5.448,34 OTN.

22 ObfetiVO! iiqúísiÇão--de VeíCulos para transporte escolar.
2..3 Prazo:. Carência: 1 (um) ano. Amortização:
4 (quatro) anos.
2A Encargos: Juros de 3% ao ano. cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus·
tado de acordo com o 1ndlce çie vari.ação das
OTN.

2.5. Condições de Liberação: O fmanci~mento
será liberado em parcelas, de acordo c_om o. cronograma a ser "apresentado.
2.6~ Garantia: Vinculação de parcelas do impos·
to sobre Grculação de Mercadorias - JCM.
2]. Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
955/BG, de 3 de novembro de 1986.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação da Cãsa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estaOelece _normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona~
menta _da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômi~
cc-financeiro e tegal da matéria.
Assim s~ndo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos-termos do seguinte:
PROJETO tif RESCllüÇÃO
Ne 67, DE-]988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto
Paraná (PR) a contratar operação de crê~
dito no valor correspondente, em cruzados, a 5.448,34 OTN.
O Senado Federal resolve~
Art. 11 É a Prefeitura Municipal de Alto Paraná
(PR), nos temos do artigo 2" da Resolução n~
93n6, alterado pela J3_esolução J1'' 140/85, -a("flbas
do SenadO Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzadoS, a 5.448,34 OTN junto à Caixa ECoi161nica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS. A
operação-de crêdito destinaMse à aquisição deveí~
cuJo para transporte escolar.
Art.--29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto. (Pausa.)
NãO havendo quem peça a palavra, encerro
·
·
a discussão.
---En-cerrada a discussão, a votaÇão da matéria
proceder-se-à na sessão seguinte, nos terinos re·
gimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senad_or _TeQtÔDi9
Vilela Filho.
O SR. TEOTÓNIO VILElA FILHO (PMDB
-AL. Pronuncia 0 seguinte discurso.) -Sr. Presrdente e Srs. ·senadores;
_
Os erros e desacertos da política agrícola do
Governo são tão gritantes que obrigam, muitas
vezes, a que se proponham soluções que, em

wna soluç~Q. para as situações passadas de pes.so_a_s que acreditaram no Governo e em seus programas, que se programaram para ressarcir empréstimos Sem correção e que, por isso mesmo,
não podem hoje arcar com o inesperado e com
o Imprevisível de correções de 400%. O que se
pede, isso sim, é a manutenção das condições
estabelecidas_ no contrato bilateral de crédito._ O

situações normais, pareciam descabidas. Por

que se_ pede é uma_ solução para evitar o que

muito tempo, no setor primário, 0 Governo prefe-

ocorreu há_ pouco em Santana de Ipanema, no
sertão das Alagoas, onde os criadores da região,
acossadOs_ Pelos bancos, transformaram a praça
principal da cidade em c!urral de centenas de bois
e vacas,- que pretenderam devolver aos banc;os
que o_s _financiaram. Os bancos não quiseram,
até porque o. gado hoje valeria apenas 1/3 do
valor de
.
1986
O Ministro da Fazenda e o Governo têm, evidentemente, responsabilidade? com a execução orçameritária.-Mas têm, também, responsabilidade
inarredável com suas propostas e suas previsões,
e não pode condenar à insolvência e ao desespero
05 produtores cujo úníco" erro foi confiar nos programas- e Planos oficiais, OU 0 - Goverrio honra
seus comprOiníSS6S suas projeções, ou 0 G6~
vemo honra suas políticas, ou pouco importará
qu_~ C?_ d~fictt público seja COntido ou reduzido
porque, então, já haverá muito -p-oUc:o a salvar.
Já nem_ haverá GOverno que se respeite- nem cred!bilidade que se preserve.
Era o que tinha a dizer,-sr. Presidente. (Muito
bem!)

~e~~~a~~é~~~ ~~n~~~~rd~~~~~~e ePr~~~~~
com· acesso ao dinheiro barato, em detrimento
da grande maioria dos proâi.ltàres, sobretUdo dos
pequenos, que nem gozavam dos subsídios e dos
favores da carteira agrícola nem das garantias
dos preços do mercado. Agora o Goverrio mudou: rião dá h em áédito
nem pre-ço, Pior atnda, CoffiO nãO-"tem-·ruinOs
definidos e seguros nem para a pdíticã -agrlcOlã
nem para a política ecónOmicà, condena os que
acreditarem em suas propostas e projeções até
mesmo à insolvênda absoluta e ao desespero
que aconteCeinevitável. É isso",-exãtarrien.te,
neste momento com uma multidão de pequenos
produtores do sertão de Alagoas, às voltas, agora,
com o crédito agrícC!la que levantaram a juros
zero e sem correção monetária, no ano do cruzado de 1986 e;_ agora, têfn de pagar com urna
correção que beira os 400%. ·
São produtores desesperados, que nem têm
safra, pois a seca torrou; nem têm preçoS, po!s
o GovernO segurOu para não explodir ainda mats
a inflação. São produtores a quem não resta sequer o recurso dramático, suicida, da venda da
terra, já que ninguém compra terra no sertão em
período de se<:a como este. São hOmens honra~
dos, condenados à hipoteca e à miséria pelo crime
absurdo de_ haverem confiado no Governo e nas
promessas de inflação zero._
Os créditos levantados, na maioria dos casos,
foram empréstimos pequenos, para a comprá às
vezes de uma ou duas cabeças de gado._ No ano
passado, quando o débito subiu quase 400%, o
preço do gado se elevou em apenas 30% na região. Foram empréstimos para pequenas lavouras de feijão e de milho, c._ujos preços, apesar
da seca, sequer acompanharam a inflação estra·
tosférica do período.
Não se trata de um período de subsídfo ao
crédito levantado_, Não se trérta nem mesmo _de
pedir condições espedais para o crédito agrícola
futuro dos pequenos produtores, para as próximas safras, por mats que o pleito dessa excep<:ionalidade seja de absoluta justiça, e por mais que
se reconheça que, sem esse crédito favorecido;
a produção nordestina de _alimentos. será, este
ano, vigorosamente reduzida. As carteiras de crédito agrícola do Banco do Brasil, no semi-árido,
estão_ praticamente ociosas porque o sertanejo
nordestino não é suficientemente !_cuco para Ievantar dinhetro com juros reajs é Córreção s6_ .
Deus sabe de quanto. O GOverno, nesse caso,
sempre poderá _argumentar que subsidio ao crêdito será Um peso extra para o T escuro; CanSeqüentemente um buraco a mais no déffcit público
que, por isso mesmo, é um ônus repartido com
toda a sociedade. Já nem se pedem, por isso,
cindíções especiais para Os créditos futuros que
dificilmente serão levantados. O qu~ se pede é

o-

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
o SR. DIVALDo-sURUAGY (PFL _ AL.
Pronuncia o s-eguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. senadores:
0 Brasil está colhendo, este ano, a maior safra
agrícola de sua hiStória. São sessenta e seis milhões de ion~ladas de grãos, dep-ois de quase
dez anos de produção estagnada, em que ·os avanços devidoS ·aOs ganhos de produtividade eram
inexpressivos e a escassez, e-orno se c:-omprovou
durante o período de congelamento do Plano Cruzado, tomava-se uma ameaça, sempre que hou~
vesse aumento real do consumo, Este marco,
que sem dúvida é significativo e deve ser registrado com euforia, está no !';'ntanto muito longe
de esgotar a nossa potencialidade na produção
de alimentos e-de_excedentes exportáveis essendaiS aó eq'Uilíbrici de nosSo íntercârnbio com o
exterior,
-Dos oitocentos milhões de hectares de terras
disponívets para as atividades do setor primário,
apenas trezentOs e vinte e três milhões estão apropriadóSpela economia privada. Desse__ total, mais
da metade, ou precisamente 54%, pertencem a
apenas 2% dos proprietários, eii.{Juarito às 46%
reslãfites_se distcil;;l.uem_ por 98% de proprietários
ou posseiros. Tem os não só que incorporar ao
_proceSso prodlltivo os quase quinhentos milhões
de hectares airlda não apr_Õveitados pela inkiativa
privada, mas também tornar produtivos os trezentos e vinte e três milf:tões, dos quais ii<1o mais
-que trinta e nove__mühões_ são utilizados por lavouras, enquanto cerca de cinqüenta milhões são
pastagens plantadas.
Estes dadõs, eloqüentes por si mesmos, mostram o quantO é grave, urgerite e prioritária, em

Sexta-feira 4

40(

nosso Pals, a _questão da reforma agrária. Não
podemos nos esquecer, na avaliaç~o da importância que ela adquire para o desenvolvimento
brasileiro, a circunstância de que, em menos de
dez anos, 80% da população brasileira estará concentrada em apenas pouco mais de~3% de nosso
território. Apesar desse processo de intensiya urbanização que agrava o quadro de nossas carências sociais, o Brasil ainda possui a quarta população agrícola_ do mundo, logo depois da China,
com cerca de setecentos milhões de_ pessoas,
da fndia, com cento e trinta e da União Soviética,
com trinta milhões. Ainda vivemos, como no caso
da seca,-o processo em que, embora a população
do campo -e a mão-de-obra do setor primário
dirriinuam em termos relativos, ambas continuam
crescendo em termos absolutos, Isto -significa dizer que, quanto mais se agravam as condições
de vida no tnterior do_ 12:aís, maior número .de pes~
soas são atingidas pelas car_ências disso decorrentes.
.
.
O maior latifúndto brasileiro, localizado no
Amazonas, possui nada menos que quatro milhões, duzentos e noventa e dois hectar_es, uma
extensão quase duas vezes _superior à dO Estado
de Sergipe e maior ainda do que países como
a Holanda, que distribui sua população de quatorze milhões de habitantes em apenas três milhões. trezentos e noventa e três mil hectares. Nesse mesmo depoimento se constata que cento e
sessenta e duas propriedades rurais somam, juntas, trinta e dois milhões de hectares, ou seja,
quase 80% de toda a área efetivamente cultivada
por lavóuras no Brasil.
Sem dúvida alguma esses dados variam em
função de nossas próprias disparidade-s demográficas internas e tomados isoladamente não são__
representativOs da enorme e rica diversidade brasileira. Esse quadro de assimetría; m·ais acentuado
na Amazônia e no Centro-Oeste, Seguramente
não se aplica ao Nordeste, onde razões históricas
e o regime patrimontal de ocupação do solo em
decorrência da monocultura do açúcar e da pecuária extensiva fazem da reforma agrária uma
realidade üiteii'amente distinta. O contraste ê tão
a.centuado entre_ as diferentes mactorregiões brasileiras que a primeira das conclusões é a de que
não podemos ter um só modelo de reforma agrária, nem a natureza do processo de reordenação
fundiária é a mesmo em todas a_s regiões g~ográ
ficaS em que se divide o País.
Isto, no entanto, não quer dizer que o processo
de reordenamento na ocupação do solo agrícola
e a própria adaptação do processo produtivo às
vocações edáficas e climáticas de cada região
sejam menos urgentes, ou menos prioritárias, no
Nordeste do que na Amazônia. Ao contrário, as
condições específicas de minha região tornam
a reforma agrária qualitativa e quantitativamente
prioritária. A questão, neste caso, não se cinge
ao redimensionamento _da propriedade, especial~
mente nas áreas já vocacionadas para a agricultura ou a pecuária e intensivamente oGUpadas
e em regime de plena produção. Não teria sentido
despendermos recursos notoriamente escassos
em áreas de produção já organizada, pois o resUltado imediato seria, inevitavelmi::_nte, o de aUtnehtannos a fragilidade dessa estrutura em que se
assenta a incipiente e pouco produtiva agricultura
nordestina. Há, no entanto, outras razões que exigein a atenção e, mais do que isso, a imediata
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definição de um programa prioritário de reforma
agrilrz;.1 para o Nordeste.
Examinando-se o _quadro de precaridades nor-

destmas, nota-se, desde logo, como é pobre a
base tecnológica do setor agrícola da região, cujo
Semi-Ãrido, com cer(:a de oitocentos_ e_ oitenta
mil quilômetros quadrados, dispõe apenas de dois
mil e seiscentos quilàmetros quadrados de área

irrigada, segundo o Censo Agricola de 1980. Não
é em termos absolutos, no entanto, que devemos
examinar esses números mas, sim, comparativamente ao restante do Brasil. EmDora possua
a maior extensão de Semi-Árido- do Páis, o Nordeste _conta apenas com 151,3 metros quadrados-

de lavoura irrigada por habitante, contra 421 ,6
na região Sudeste _e 1.012,5 metros quadrados
na região Sul.
O resultado desses números se reflete na escala
de produção: o volume produzido per capita é
baixo, o rendimento bruto anual é pequeno e o
excedente econômico eventualmente produzido,
e sujeitO às variações dimãticáS rutãiliente limitativas, em vez de se transformar em poupança,
é obrigatoriamente destinado ao reinvestimento.
Um dos fatores limitativOs mais conhecidos é
o regime climático que só a irrigação pode-regularizar. Mas até_ a seca tem efeitos diversificados,
na medida em que o fenômeno -nem-Incide com
a mesma intensidade, nem produz resultados
idênticos em todas as microrregiões nordestinas.
O impacto da seca se distribui de forma desigual
sobre as ativídades do setor primário, penaliiarido
mais dura e fortemente os produtos de ciclo curto,
c9mc> o milho e o feijão e afetam em último lugar
a pecuária e a cultura do algodão, por sua· capacidade de maJs facilmente se adaptar aos regimes
de baixa precipitação pluviométrica. Da mesma
forma, como· a- escassez de chuvas não ocorr-e
de maneira uniforme sobre todo o território nordestino, as repercussões do regime climático ou
não existem ou são ínfimas sobre a produção
de cana-de-açúcar, do cacau e do fumo, por
exemplo, quando comparadas com as produções
de feijão, milho e mandioca.
Um resultado dessa realidade é que, nos vinte
e um anos que vão de 1961 a 1981, a variãção
do PIB do setor primário foi negativa eril ãpenas
oito anos, em sete dos quais houve a ocorrência
de secas prolongadas. Em compenSaÇãO, nos treze anos em que a variaÇãO foi positiva, hoUve
pelo menos três anos de seca efetiva. Em apenas
um ano, o de 1984, o decréscimo do PIB nordes-tino no setor primárfo não é expUcado pela escas~
sez de chuvas. ConcJui-se, invevitavelmente, dessa
análise que é possível ao Nordeste sofrer as con·
seqüências calamitosas de uma grande seca ao
mesmo tempo em que aJguns segmentos apresentam significativa expansão. Uma variação ne·
gativa do PIB, portanto, deve estar sempre associada à falta de chuvas na maior parte do território.
Mas, da mesma forma, é possíveJ o PIB regiorial
apresentar variação positiva, mesmo nos casos
de aguda escassez de chuvas. To dos esses dados
não podem ser dissodados da forma como o
Programa Nacional de Reforma Agrária, regionalizado em sua conc_epçáõ e em sua execução,
pode e deve ser apltcado ao Nordeste.
No que se refere ao 'NOraeSfe, e de maneira
geral às áreas em que o Governo Federal estimula
o desenvolvimento _empiesãíial mediante a admi-
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nistração de incentivos fiscais, o Plano Nacional • implantação dos empreendimentos agropecuá~
de Reforma Agrária assume uma postura crítica
rios incentivadOs, no Nordeste, decorre, fUnda~
relativamente é'ios projetes do setor primário, ao
mentalmente, da insuficiência dos recursos do
considerá-los de caráté eminentemente anti-soFinar._
cial, em virtude de constituírem grandes e médias
As criticas, as mais das vezes infundadas ao
empresas agropecuárias. Em decorrência desse
mo~elo de aplicação dos incentivos fiscais no seposicionamento, a proposta regional de reforma
ter primário da região, se assentam na convicção
agrária contém um conjunto de medidas de caráde que estão levando à chamada '"pecuarização
ter punitivo, objetivando retirar os empreendimendo Nordeste" que, por ser um modelo concentrador, _seria um qbstáculo à execução .dos proje-.
tos agropecuârios do amparo da política de incentiVOs fiS_caiS, aó mesmO tempo em que pretende
tos regionais de Reforma Agrária. A tese da "pe~
fazer reverter ao estoque destinado à execução
cuarização'' é falsa. Entre 1960 e_1980, a partici·da reforma, as propriedades das empresas consi·
pação da pecuária bovina do Nordeste, no total
_deradas inadimplentes, na execução dos respecdo País, caiu de 20,6% para l 7,7%. Entre 1970
tivos projetes. A proposta pretende ainda a transe 1980, subiu apenas 0,3%. ferência ao Plano Nacional de Reforma Agrária,
Na verdade, o fenômeno não é regional, ma5
dos recursos que tiverem sido alocados aos _eminteiramente localizado. A pe_cuária nordestina, na
preendimentos que forem desapropriados.
verdade, cresceu apenas no Maranhão. Retirando-se o_s_dados desse Estado, para fins de compaEsse posicionamento encerra sem dúvida um
ração,_ pode-se concluir que o efetivo de todos
preconceito que pode ser fatal ao desenvolvimento regional como um todo, cOnstituindo uma evi- os demais estados nordestinos, que em 1940,
dente ameaça ao fortalecimento e à expansão era em relação ao resto do País, de l 9,92%-- do
do setor primário da economia nordestina. Ad- resto do rebanho nacional, caiu em 1980 para
15,81%, que mostra que o Nordeste sà conseguiu
mitir que no Nordeste não deve. haver grandes
manter a sua participação relativa na p-eCuária
empresas rurais, como é o caso da agroindústria,
é o mesmo que decretar que as economias de nacional,_graças ao crescimento verificado no Esescala não devem ser aproveitadas, a alta tecno- tado do Maranhão.
O que os críticos do modelo de desenvolvilogia não deve s_er utilizada e que a organização
mento incentivado raramente lembram, no entancorriercial, sem a qual não se vende bem o que
to, são os benefícios proporcionados por essa
se produz, não deve ser objeto de nossas preocupolítica, que não pode ser dissociada dos projetas
pações. Isto significaria concluir que ao Nordeste
regionais de reforma agrária. Como lembra CeiruraL está reservada uma economia agrária derisan Mendes, cujps dados aproveitei neste pronunvada das sobras do esforço de subsistência
ciamento, _considerar como anti~sociais os investiOs recursos do FinOr são aplicados na forma
mentos feitos nas grandes empresas, seria o mesde partidpação adonária, de acordo com priorimo que considerar igualmente anti-sociais os fidades estabelecidas pela Sudene e, em contra~
nanciamentos cOncedidos às grandes indústrias,
partida, aos recursos aclonários próprios dos ado~
às grandes lojas de departamentos e aos grandes
nistas. Pelas normas em vigor, primeiro são aplibancos. Os empreendúnentos agropecuários em
cados os recursos próprios dos acionistas e, só
implantação no Nordeste apresentam vantagens
depois de comprovada essa aplicação pela Sudeeconômic_as que não podem jamais ser esquene, a autarquia libera a contrapartida dos recursos
Cidas. Além de- incorporarem terras ociosas ao
do Finor. No Nordeste foram finaflcíados mais
processo produtivo, os de natureza pecuária ajude quinhentos empre_eJ?dimentos do setor primádam a suprir a carênda de proteína animal que,
rio, envolvendo pecuária de corte, pecuária leiteino Nordeste, é a maior de todo o País. Mas não
ra, reprodutores, matadouros, frigoríficos, agroinsão apenas as vantagens económicas que devem
dústrias, avicultura e pesca, muitos dos quais já
ser levadas em conta. As vantagens sociais se
nem constam mais do cadastro da Sudene, por
exprimem sObretudo pela constatação de que
serem considerados de--lrhplantaÇ:ão concluída.
o emprego criado no setor primário representa,
Em seu conjunto, esses empreendimentos Incorno caso do Nordeste, 65% do cUsto do emprego
poraram cerca de três milhões de hectares de
no setor secundário da economia nordestina. A
terraS ociosas ao processo produtivo. A comproela se soma a incorpofação à ecorlomia monevação da ociosidade da terra é condição fundatária de contigentes que historicamente estão comental para aceitação do projeto pela Sudene.
locados à margem do mercado de consumo.
Táo difícil quanto desenvolver o Nordeste_ é a
Tem-se alega-do - e a afinnação é feita de
manutenção de um grau mínimo de raclonaliforma alecitórla - que os projetas financiados
dade, necessário" à interpretação- de sua realidade
com recursos do Fmor são concentradores de
social, condição indispensável para se atuar sobre
terras. Outra informação ·que, em certo sentido,
ela, de modo a influenciá-la, flO sentido de melhopode até ser considerada procedente é a critica
rar as condições de vida do povo nordestino. O
ao tempO éonsideradO eXce'ssivame:tite longo paNordeste necessita, tão urgentemente quar1to o
rã a- iinplantação de projetes no setor primário.
resto do Brasil, de um projeto -democrático- de
No exercício financeiro de 1984; o Fmor aplicou
reforma agrária que, reSPeitando as peculiarida~
cerca·- de cento e"tinqü-erita bilhões de cruzeiros
des e as fragilidades da região, possa incorporar
na implantação de aproximadamente quatrocenO seu contigehte humano hoje inteiramente martos e C:inqüenta- empreendimentos do setor primáginalizado -~e todÇls os~beneficios econÇmlcos e
rio, o que dá a média de trezentos~ trinta _milhões
sociais_ já ·assegurados aos brasileiros de outras
de cruZI:Iros para~ cada um. EsseS valores corresregiões. Não será de:?~truturando os segmentos
pondiam, em dezembro de 1984, ao preço da
já organizados O e sua_ frág:t1 economia. agrícola,
époCã,- de um único tratar- de e_steiras, do tipo
no--entanto, que conseguiremos vencer as peias
norrriaJmente ·usado para desmaiamento. Não se
dO subdeséwólvimerito_. A proposta de Tefonna
pode deixar-de conduir que: O longo prazo de
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nessa vasta e diferenciada região tem que ser
encarada, concebida e executada, de forma diferenciada que leve em consideração, não apenas
a vocação íá revelada em suas distintas regiões

fisiográficas que não reSJ)eitanllimiteS eStaduaiS,
mas, também, as cond.l.ções do mercado e as
iricomerisuráve!s demandas s-ociais- por -educação, saúde e renda mínima. Tentar- estabelecer
para o Nordeste os mesmos padrões de procedi-

mentos da Amazônia ou da Região Sul, em que
as vocações e as urgências diferem siQnificativamente de nossa precária estrutura agropecuá-

ria, é o mesmo que tentar recolonizar essa vasta

região, ou condená-la a conviver, permanentemente, com os males da monocultura de que
já ilos livramos, na medida em que o processo
de industrialização e da diversificação agrícola co-

meçou há duas décadas, a mudar a face dessa
angustiada e sofrida região brasiJejra.
A reforma agrária no Nordeste, portanto, não
pode representar um retrocesso, nem esquecer
que, só articulada aos mecani.sri165 vigentes de
incentivos fiscais, poderá ter êxito Para anular as
vantagens comparativas das regiões não sujeitas
aos efeitos climáticos que castigam tcido cr SemiÁrido da região. A política de incentivos fiScais,
hoje disseminada em wna série de outras opções,
que termina prejudicando o Nordeste, é tão válida,
tão útil e tão nec_essária que, depois de implantada
na região, foi progressivamente estendida à Amazônia, ao Turismo, à Pesca, ao Reflorestamento
e a outras atividades especificas que, em muitos
casos, só se desenvolveram graças a seu suporte.
Se fosse um instrumento ineficaz não teria sido
estendido a tantas outras afividades. A cOnclusão,
inevitável, é que esse mecaiJ.isnio é Util e serve
ao desenvolvimento estratégico -do Nordeste.
Era o que tinha a dizer.- sr. Presídente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador JUtahy Magalhães.
OSR-JOTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. __Presidente,

Srs. Senado~s:

-

Afumou o Ministro da Fazenda Mailson da N6brega ao Senado Federal que o retomo ao FMI
tomara-se tolerável pelo fato de que esta instituição havia mudado. Já não era o "xerife" do sistema financeiro internacional, responsável pela manutenção da "ordem" nos países devedores e que
levou, no infcio da década, às grandes recessões
desses países. O FM[, agora, teria compreendido
que os países endividados não podem abdicar
de suas metas de expansão, única via capaz de
redimi-los, ao mesmo tempo do acicate da dívida
e do estigma da pobreza. De outra parte, o FMI
já não imporia mais condicionantes às políticas
económicas internas, reduzindo-se a um acampa~
nhamento externo das contas nacionais.
Bem, voltamos ao FMJ, agora não tão recessivo
como antes.
Mas, o que vemos?
Vemos se insinuarem entre os comeriiaristas
econômicos as mesmas cantigas de antigamente:
mudanças dos índices, alteração da política sala~
ria!, "aperto" de liquidez, redução dos investimentos públicos, pagamento dos juros da dívida externa, etc.

Ora, isto é precisamente o receituário do FMI
para produzir a recess.!lo -e, suposlamente, "honrar" (slc) a divida. Não há, pois cOmo deixar de
transpirar algumas. suspeitas. Se. estas insinU.aw
Ções tÓdaS_nãÕ
do FMI, de_quem partem?
Sertl, então, que depois do longo aprendizado
do FMI, que teria levado seus técnico.s_ a mudarem
Suas opiniões diante- do debt crlsis, os tecnocratas da "casa'\ que-acompanham Mailson decidirarri levantar o bastão do recessionismo, o que
prefiro -riáO acreditar, o FMI é o mesmo, interveio
na indicação das atuais autoridades econômicofinãnceifas do Brasil e, pOr suaS mãos está tratando çle implementar o mesmo purgante de sempre...
O cfue é ·concreto é que já não são rumores
que correm sobre a ~iminação d_a C()ITeção dos
salários pela URP. São evidêriCiaS. AFIESP já propôs o -congelamento sa1arial até três meses após
a data base de cada categoria. Mas Walter Barelli,
Diretor do DIEESE, apressou-se em qualificares·
ta prOj:)OSta-comO "absurda". E o empresário La·
wrencePih disse, logo em seguida, que "teremos
urna recessão muito pior e 'os trabalhadores irão
a uma greve geral" se esta proposta for encampada.
Na verdade, o que se está tramando é responsa·
bilizar os trabalhadores e os salários pela explosã~
inflacionária. Mas isto é um absurdo. Na realidade,
os salários;
-UsurPàdoS, estão por baixo
_da inflação e seguer asseguram seu poder de
ct:~mpra real. Estudos feitos pelo DIESSE demonstram que na categoria dos bam:ários, entre
setembro de 87.~ janeiro passado, os salários
"usurpados" sofreram uma perda real de 24,97%.
O ·mesino estudo demonstra que pelo modelo
de correção FIESP estas perdas teriam Sido aiitda
maioreS, na ordem de 30,63%.
A rendição à ortodoxia econômica, sempre preconizada pelo FMI, vai, mais uma vez, atingir os
assalariados. No caso dos_ funcionários públicos,
este alvo satisf{!Z dUplamente o FMI, porque, su~
postamente, corta a demanda interna e reduz as
pressões sobre o déficit público. O funcionalismo
deve, pois, estar atento as estas manobras. A inflação ascendente nos últimos meses é sempre
maior que a URP, calculada com base na média
ffiais baixa do trimestre anterior. O funcionalismo
já foi muito sacrificado no passado e não pode,agora, ser vítima da incapacidade governamental
em diminuir a inflação. E um acinte, uma verdadeira provocação ao funcionalismo;- a resposta
de Mário Berard, Secretário~Geral do Ministério
da Fazenda, à imprensa, de que a tese de mexer
na URP para o funcionalismo ficou "como uma
interrogação". Não deve haver qualquer interro~
gação a este respeito porque não são os minguados salários do funcionalismo que estão provo- cando o déflclt, mas a pantagruélica garganta do
serviço da dívida pública, como já tive oportunidade de demonstrar desta tribuna. A única interrogaçao que existe neste país é a de 120 milhões
de brasileiros diante do governo e que se indaga:
como pode ser tão cínico?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Partem

mesmo
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL .-SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) ----,._Sr. Presidente,
S[s. Senadores:
Durã_i1te a solEmidade_ especial Piogramada para o próX:úTlo dia 9 de rilarço, no Palácio do Planalto, o Presidente José Samey deverá assinar
um decreto de importância histórica para o pavo
sergipano, criando· o pólo doroquúnico de Sergipe - aliás, o sexto a ser instaJado no País, porquanto at~ agora, somente os Estados -de São
PaulO. Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande
.
do Sul têm esse Privilégio.
Ess.e magno empreeli.dimento contribuirá decisivamente para acelerar o processo de desenvolvimento a~sustentado de Sergipe, asseguran·
do o aproveitamento dás potencia1idades dos minérios do Estado; gerando milhares de. novos empregos, além do aumento da arrecadação, da criação de múltiplas indústrias complementares em síntese, a ampliação e fortalecimento da econoiTll<i Qlobal do Estado.
O pólo cloroquimico de Sergipe viabilizará a
implantação de vasto elenco de fábricas de sodacloro, de eteno, de soda cáustica, barrilha, mag~
nésio metálico, entre outros.
Congratulo-me, por conseguinte, com o Governador Antônio Carlos Valadares que logrou, destarte, obter em menos de um ano de mandato,
do ~minente Presidente José Samey a ~~ncr:e
tizaÇ:ão de uma das reivindicações básJCas de Ser~
gipe, de vez que o referido pólo cloroquímico,
ser linplantado junto ao termina] portuário, vai
atrair investimentos da ordem de dois bilhõe~u:le
dólares, quase todos através das subsidíárias da
PETROaRÃS e das_ empresas privadas.
_
A_ implantação do pólo já havia sido anteriormente aprovada em parecer do Ministr~ da Indústria e do Comércio José Hugo Castelo Branco,
a quem Sergipe muito fica a dever.
Agora, com a aSsinatura do mencionado decreto presidencial, estarão criados os mecanismos
financeiros e de incentivos imprescindi'veis ao início deis obras e à inst.Jação das indústrias.
Aproveitando o ensejo, felicito o eminente_ PresidEm te _José Samey como _um insigne berifeitor
e amigo de Sergipe e do seu povo, que, mais
uma vez, atendeu aos pleitos formulados pelo GovernadOr Antônio Carlos Valadares, pelo ex-Governador João Alves Filho, tendo eles contado
com o meu irrestrito apoiO e de toda Bancada
sergipana na Câmara e no Senado, sem distinção
de ~rtido, no_ sentido_ da instalação daquele pólo.
lv::J mesmo tempo, ressalto, nesta breve comunicação, o trabalho a respeito desenvolvido do s_e-cretário de Planejamento José Carlos Oliveira, do
ex-secretário da Indústria e do Comércio Antônio
Fontes Freire, e do atual, Valter Barreto Góis.- ~ _
Eiam essaS ãS-SUdritas considerações que de·
sejava tecer nesta oportunidade sobre o pólo cloroquíniico de Sergip~. (Muito_ bem! Pa!mãs.}

a

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Conceclo_ a Palavra ao nobre Senador Nelson We-dek1n.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
A Cidade de Criciúma foi Surpreendida com
uma sucessão de manifestações dos mineiros da
companhia próspera e subseqüente e forte re-

Pronun~ia

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo --a_palavra aõ ·nobre SenadOr Lourival_

B<iptlsta.

-
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pressão policial, que produziu dezenas de feridos

e a detenção de algumas lideranças.
A grande cidade do sul se transformou numa
praça de guerra durante algumas horas, em evento que há muito tempo nao se via na capital do

carvão.
Passado o pior, é a hora de se examinar serenamente aqueles episódios e atribuir a quein de_
direito as resPonsabilidades.
Os mineiros da Cia. prósPera, historicamente,
eram aqueles que recebiam a melhor remune-

ração: a próspera é a estatal que extrai o carvão,
entre todas as demais, que são privadas.
De tempos para cá ess-a· ·situação Se foi invertendo, até ao ponto em que o tribunal regional
do trabalho decidiu por um aumento de 144 por
cento para toda a categoria - a que se submeteram as companhias particulares - sendO que
a direÇ:ão da Cia. Siderúrgica Nacional, à qual
está subordinada a Próspera, deliberou que não
acataria a decisão judicial, propondo um aumento
pouco· superior a 60 por ó::iritõ.
-- Tudo Isto no momento em que o GoVerno tinha
decidido extingüir a companhia estatal próspera,
tomando--a, por ora, um departamento da CSN.
e ficando clara a p-ossibilidade de uma breve priva·
tização.
A extinção da Próspera, -a sua posSível privatização, a ameaça de fechamento e desemprego,
os salários defasados em relação às demais mineradoras e a decisão de não pagar os 144% do
Tribunal. tudo isto, produziu a explosão de terçafeira.
Fica fácil de ver, pois, quem é o responsável:
o Governo Fêâeral, que- -não administi'ã, irifelízmente, mais nada.
Primeiro, a decisão de extingüir a Próspera, sem
a audiência prévia da comunidade catarinense
ou dos seus representantens.
Está aí uma decisão discutível, porque a Próspera sempre foi um parâmetro para o próprio
governo definir os reaiS-cUStos do carvão, que,
afina] de contas é todo vendido ao Governo.
É claro que a declsão de extinüir a próspera,
mal justificada, mal explicada, levou grande intranqüilidade a todos os seus trabalhadores, e a
toda uma região onde a companhia atua e vem
atuando há mais de 40 an·os.
A decisão foi mal pensada, mal toma-da, mal
transmitida. Faltou- como sempre tem faltado
- a necessária clareza, a necessária transparência, que fosse capaz de justificar a opinião pública
da justeza da medida e de tranqüilizar todos os
interessados.
Pior do que isso, foi a diCisãO de não acatar
o aumento dado pelo Tribunal do Trabalho. Aí
não se encontra nenhuma razão plausíveL Esta·
mos no terreno da ilegalidade,
A greve foi decidida pelos trabalhadores da
próspera e era (ainda é) das mais justas: greve
por salários iguais para a mesrriã categoria, salários ·esses decididos pela Justiça do Trabalho.
Mais de 20 dias de" greVe não foram suficientes
para sensibilizar o goVerno federal até que se sucedeu a explosão... eis aí o exemplo da falta de
governo, da insensibilidade, de insensatez.
Cada vez mais o Govefii.O ·sarney Se 'aproxime:!
do fim, ou cada vez mais dá mostras _de que não
existe.
Há ainda a questão da repressão policial. Cóm
a cidade transformada em praça de guerra não

há como deixar de existir a intervenção policia1,
e todas as suas _conseq(4ências s~mpre lamentáveis e condenáveis. ,
,
Mas a repressão polic_iai, neste caso, é um efeito
perverso de uma_sucessão de omissões, incompetências e·_ f~ta de sensibilid~cj.e_ que est~o localizados no Governo Federal, o único e verdadeiro responsável pelos episódioS de Criciúma.
Ressalvo, destas minhas avaliações, a direção
da Próspera que ontem se demitiu. Empenhou-se
ao máximo, e assim vem fazendo há longo tempo,
para dar um encaminhamento para os problemas
da Próspera. E o_ ftzeram em. inúmeras gestões
junto ao governo federal, até que ficasse definitivamente demonstrada a sua impotência, diante da
omissão e irisensibilidade geral.
Não foram capazes de superar a evidente e
deliberada intenção de ou fechar ou privatizar a
companhia.
Aos- companheiros Jorge Frydberg, Acácio ViJlain e..Neri Garcia a minha especial consideração
pelo tempo que_ lá qespenderam,_ no empenho
para dar um pouco de dignidade para os trabalhadores da Próspera.
Aliás, a direção da CSN tem essa queixa em
relação àqueles diretores que ontem se demitiram: a·de que eles pensavam mais nos operários
da PrósPera do que na Companhia Próspera.
Era só, Sr. PreSidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) COilCedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RCIY BACELAR (PMDB- BA. Pronun·
ela O Se"guinte discurso.) -o-Sr. Pregjdente, Srs.
Senadores:

Venho a esta tribuna para fazer um breve pronunciamento sobre a situação aflitiva em que se
encontram os repres_entantes do Funrural, bem
como expressar mínha preocupação com o futuro
do sistema previdenciário no camp-o.
O Funrural, que foi institucionalizado em 1967
ãfrãVés dO DeCreto-lei n9 276, beneficiou o trabalhador rural c_om a concessão de aposentadoria
e a prestação de serviços médico-odontológicos,
Incorporando ao sistema previdenciário do Pais
milhares de pessoas até então marginalizadas. A
existência de aproximadamente 6 milhões de aposentados no meio rural comprova a importância
social da medida, que se consolidou através dos
anos, marcando_ presença até nos mais remotos
municípios.
A evolução e abrangência do Funrural num
Pais com a dimensão do Brasil foi possível, em
grande parte, devido à figura dos representantes
locais, executores do programa a nível municipal,
conforme o artigo 98 do Decreto n9 69.919, de
11·1·72.
Consciente da importância do sistema previdenciário para o melo rural e da necessidade de
estabelecer_ representantes a nível de município,
em todo"o território nacional, encaminhei, na década de 70, ao então rresidente da República,
oficio neste sentido. Desde então venho acompanhando a evolução e os problemas deste sistema,
que, apesar das limitações ainda existentes, se
consolidou como uma das maiores conquistas
saciai$ _çiO povo brasileiro.
O estabelecimento de representantes do Funtui'al noS-municipioS teVe comO objetivos reduzir
a intermediação na obtenção dos beneficias e
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evitar o deslocamento dos usuários para sedes
de representação distantes de seus domicílios.
É justo, pois, creditar aos representantes parte
do mérito pela consolidação do Funrural no País.
Entretanto, estes representantes, passadoS bem
mais de 1O anos do início de seus trabalhos, continuam a exercer soas atividades em situação precária, justificável apenas no período de implantação do sistema.
__
_
Devido ao regime de trabalho, mediante contrato de serviço, não recebem os direitos trabalhistas mais elementares, tais como férias e 13°
salário.
Ainda mais: devidO à natureza do seu contrato
de- trabalho, mesmo exercendo sua atividade por
mais de oito horas por dia, com eficiência e dedicação, estão sujeitos a critérios p-olíticos para credenciamento ou exoneração. Também devem arcar com o ônus de manutenção das instalações
-incluindo fundonários e material de expediente
- percebendo salários que variam de Cz$
4.000,00 na 1" categoria até_ Cz$ 1l.Qpü,OO na
sa e _última categoria.
Estes salár!os são irrisórios,- se considerada a
importâricia da função que desempenham no
meio rural brasileiro.
-Assim, o representante na 2• categoria, que
atende municípios de dez a vinte mil habitantes,
recebe Cz_$ s:130,00; na 3• categoria que abrange
municípios de 20 a 35 mil habitantes, Cz$
6.660,00; e na 4" categoria, com população entre
35 a 50 mil haliiiantes, apenas Cz$ 8300,00.
Este quadro favorece a ocorrência de fraUdes,
dificultando o aperfeiçoamento dos serviços prestados aos beneficiái'ios residentes na zona rural.
Também a vulnerabilidade do cargo, pennitindo
a remOção dos agentes por razões arbitrárias,
muitas vezes de caráter político, contribui para
a deteriodzação dos serviços prestados à comWli~
dade. Os agentes previdenciários têm grande responsabilidade e iafluênciã em- Seus mUnicíJ)ios,
tornando o cargo cobiçado pelas correntes _político-partidárias existentes na região. Assim, a alternância do poder pode levar a sucessivas b'ocas
de agentes, que muitas vezes demonstram competência, Probidade e qualifiCãÇãO p-rofiSsional.
mas tambám "propiciando o surgimento de agentes corruptos ou ineficienteS, prOtegidoS na região.
Caracterfzam-se, assirTl, Õ abaridono e a insegurança ~m que vive a·categoria que, mesmo depois
da consolidação do sistema, convive Cóm uma
estrutura operacional precária, -~alários avi!_tados,
ausência de direitos trabalhistas. Este quadro, justificado quando da implantação do sistema previdenciário no setor rural pela carência de recursos
de dificuldades de operacionalização, hoje deve
ser_aperfeiçoado, adequado ao momento atual.
No intuito de resolver, pelo menos em parte,
a situação aflitiva em que se en-Contram eStes
dedicados servidores públicos, aprovo e apóio o
Projeto de Lei da Câmara n~ 244, de 1983, qUe
determina a contratação, pelo Regime de Consolidação das Leis do Trabalho, dos representantes
do Funrural que ConterTI mais de 2 (dois) anos
de efetivo _exercício do cargo.
Também aproveito a oportunidade para lembrar que outras medidas de caráter suplementar
podem e devem ser adotadas o mais rapidamente
possível. Ressalto a questão salarial, por entender
que a remuneração destes agentes, conforme
mencionado anteriormente, é muito baixo, in-

Março de 1988
compatível com a função que exetcem. Também

julgo importante garantir o respeito ao representante, não sendo permitida sua exoneração, exceto em casos de corrupção ou comprOVada incapacidade no exercício de suas atribuições.

Outra medida que objetiva aperfeiçoar a previdência rural é o ingresso no cargo de agente excJusivamente por concurso público, eVitando des-

ta forma as distorções já observadas na escolha
destes profissionais.

De caráter mais imediato, mas nem p-or isso
menos Importante, é a regularização dos salários
dos atuais representantes, que, em alguns casos,
estão atrasados em até 8 (oito) meses.
· Não quero alongar-me nesta exposição, que
disse ser breve. Entretanto, peço mais uma vez
a atenção desta Casa para a ímportãncia da contratação dos representantes do Funrural pelo Regime de Consolidação das Leis do Trabalho, c_omo forma de aperfeiçoar e moralizar a previdência
rural. Enfatizo também a necessidade premente
de proporcionar salários condizentes com a importância do cargo que estas pessoas ocupam
"'na sociedade brasileira.
Finalizando, somente resolvendo o problema
das centenas de representantes, espalhados pelo
intertor do Brasil, será possível garantir ao trabalhador rural um sistema previdenciário eficiente,
digno daqueles que, labutando nel agricultura e
na pecuária, garantem a riqueza do País e a prosperidade do povo.
É chegada a hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as- autoridades do Governo afetas às questões da previdência rural darem uma solução a
esse cruciante problema de forma objetiva e séria.
É preciso que o Presidente da República deixe
de somente se preocupa( conY·o alongamento
de seu mandato e passe a trabalhar e a tratar
de assuntos mais sérios como o·orãeXpõ-sto.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Dirceu _Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
Ferreira.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O texto constitucional recém-elaborado a respeito ·da situação da mulher na sociedade brasi·
leira, mormente no que diz respeito à sua participação no- mercado de trabalho, tem suscitado
algumas reaçôes setoriais apenas limitadas a
questões exdusivamente económicas e trabalhistas, notoriamente quanto ao que, em suas repercussões sociais, têm laborado os Senhores ConstituiriteS.
- Posso e desejo, no entanto, anteciparRme ao
questionamento propriamente dito da matéria,
contrapondo aos argumentos expendidos a afirmativa de que o mero alinhamento dos direitos
sociais da mulher, enquanto apenas mãe e trabalhadoras, e não transcendentalmente como cidadã merecedora de plenos direitos políticos, sociais
e econômicos. na o faz justiça à sociologia melhor
adequada à nossa época de_ transformações_ tão
profundas do tectdo social.
Falo. de modo mais explícito, da transcendentalidade da participaçilo da mulher no contexto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)
mais amplo da famflia e da nacionalidade, refutando a estreiteza do -enfoque meramente trabalhista, onde, aliás, a Constituinte demonstra ter
assimilado a nova ~ealidade social, amparando
a mUlher em dive~sos aspectos.
DiQO..-o Porque Soa temerário tratar~se -a qUes~
tão da mulher na sociedade- e o projeto constitucional não se -deve limitar à relação trabalho/
emprego -,1:(uando sua participação transcende
a quaisqUer limites de obse!Vação setorial.
Da mulher, incontestavelmente, depende, e
sempre assim o será, o acerto ou não de todas
as manifestações do comportamente humano,
quer na família, Como mâe, c-omer esposa -e/ou
como trabalhadora •. quer na sociedade ou na formação da nacionalidade, tudo isto em grau de
indtscutivellegitimidade.
Aqui, ao contrário da reclamada adequação exdusiva da mulher na força de trabalho, o certo
e melhor adequado será a adequação do mercado
de trabalho à universalidade com que a própria
sociedade dela exige um desempenho de latitude
e de profundidade_ humanísticas, do ponto de vista
sodolóQico.
Quando o empresário, por exemplo, dá prevalência aos interesses da produção em detrimento
da amplitude dos compromissos políticos, sociais
cu1turais da mulher no contexto nacional, ele decerto_se-õir1it"e na avaliação mais correta e adequada da própria mulher como ente humano, não
levando na devida conta o fato de que ê nesta
dimensão que se consolidam os interesses maio-
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de construção de outros silos de maior Capaci-

dade (cerca de 900 mil tOneladas, estáticas), em
novas unidades a serem construídas na área do
superporto de Tubarão, com vistas à operação
de carga cort1binada minério/grãos agrícolas em
supergraneleiros da frota administrada pela Ga.
Vale do Rio Doce_ com destino aos mercados do
exterior.
Cómo ponto de -apoio para as importações,
o novo silO de Capuaba passa a desempenhar
importante papel na importação de trigo para o
interior do País, garantindo maior eficiência nos
fluxos de suprimento para o mercado interno, por
conta dos baixos custos do trasnporte ferroviário
realiz"'-do pela CVRD atravês-dá Estrada de -Ferro
Vitória_ a Minas, que alcança maior raio de ação
quando combinada com as linhas de penetração
da Rede Ferroviária Federal S.A
Nunca é demais recordar, Senhor Presidente
e Senhores s-enadores, o trabalho promocional
realizado por esta Casa, por meio' de Comissiio
Especial por mim presidida, ern apoio dos esforços governamentais voltados para a implementaÇão do Corredõr de Abastecimento e Exportação Goiás/Minas Gerais/Espírito Santo e do Projeto Cerrados, sem dúvida o maior e mals impor·tante prOjeto de desenvolvimento da economia
nacional deste momento histórico.
A inauguração na semana passada em VJtéiria
se nos mostra como evento auspicioso no Ciclo
de implementações objetivas do grande projeto
-razão não apenas suficiente para justificar este

res de qualquer sociedade, a q'...lalqueí tempo.

iegis'"üo, mas, igüalmente, bastante- para-qoe-pos-

Ao Estado, pois - volto-me ao texto constitucional já elaborado e aprovado-, caberá o dever
<le interpretar os interesses mais amplos da família, da sociedade e inclusive da nacionalidade, deixando de omitirRse, como tem feito até agora,
na organiZação universalista do todo.
-N_est~_b_reve apreciação de eventuais reclamos
quanto ao texto constitucional aprovado pelo Plenário da CóiiStítuinte, condamo a opinião pública
à reflexão sobre a inquestionável relevância da
pa:rtidpaç:ã6 da mulher na vida do País, à vista

samos aqui dar testemunha-da trasncendência
do singular espírito público com que O Senado
Federal, mercê da visão política de Vossas Excelências, caracterizou sua contribuição ao notável
esforço- brasileiro identificado com a expansão
da fronteira agricola na direção do Oeste e a política de transportes caracterizada na dinamização
crescente do Corredor de Abastecimento e Exportação Goiás/Minas Gerais/Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer!

dos interesses maiores da organização nacfonal.
A mulher não é, nem o será jamais, mera ferramenta de trabalho. Assim construir uma nação
política, socíal, ecoQômica e culturalmente justa
há de ser ~refa de complexas e amplas Indagações, cujos resultados, se de tal modo desejados,
não se devem restringir à estreiteza de horizontes
setoriais.
o-utro assunto, Sr. Presidente:
Está apto a entrar em atividade - inaugurado,
que fo!,-hã última sexta-feira- um novo silo destinado ao armazenamento de 40 mil toneladas (estáticas) de grãos agrícolas, no terminal de Capuaba do porto de Vitória_ (ES). Com o novo silo,
pasSa o mesmo termínal a contar com uma capacidade global de 70 mil toneladas estáticas, volume que pressupõe o exercício de uma capacidade
dinâmica (operacional) superior a 2 (dois) milhões de toneladas/ano, "CCnsiderada satisfatória
para uma fase intermediária do crescimento das
exportações de grãos projetadas _para o Corredor
Goiás/Minas/Espírito Santo, em CuJa estratégia de
transportes se assenta o ProJeto Cerrados, de ex~
pansão da fronteira agrícola brasileira.
Como o tenninal de Capuaba faz parte do complexo portuário de Tubario, o silo re<:ém·inaugunodo apenas antecipa • meta globoJ projetada

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, convocando sessão extraordinária a reali·
zar-se terça-feira, dia 8 , às 1O horas e 30 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 37, de 1985 (n9 91/85, na
Câmara dos Deputados). que aprova o acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para o funcionamento do escritório em Brasl1ia da Comissão
Econômica para a América Latina, concluído em
SantiagO, Chile, em 27 de julho de 1984-(dependendo de parecer).

2
Discussão, em tumo único, do Projetq de Decreto Legislativo n"' 22, de 1986 (n9 11 0/85._ na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
acordo sobre a criação de comissão mista, entre
o Governo da República Federativa do Brasil ·e
o Governo da RepúbliCa de Gana. celebrado em
Brasília, em 5 de julho de 1985 (dependendo de
parecer).
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O SR. PRESIDENTE_(Dirceu Carneiro)- Es-

tá encerrada a sessão.-_(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40 mj-

nutos.)
DISCURSO PRONUNC!JlDO.PÉLO SR:
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 2-3-88
E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO 00\'
DOR, SERIA PUBUCADOPOSTfR!ORMEN-

TE:
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA) -Sr.
Presidente, Sfs. Senadores:
Semana passada, eu COnversava com um gnipo de Senadores e Deputados e eles afirmaram
que, graças ao posicionamento- serripre muito
tranqüilo, aliado à inteligência do Presidente Humberto Lucena e de toda a Mesa do Senado, aqui

é um local onde se pode, ainda, com tranqüilidade, discutir os interesses nacionais e as questões mais polémicas, o que, realmente, é verdade.
Queremos, nesta oportunidade, acusar -assumir a responsabilidade coino Constituinte e como
Senador da República - o _que acontece-na As~
sembléia Nacional CóriStiti.tinte, onde sua Mesa,
tendo à frente o Presidente Deputado UJysses Guimarães, faz uma Constituição que não representa
o espírito do País, como não representa nem o
conhecimento - isso olhando por baixo - de
sequer oitenta por cento dos Srs. Constituintes,
porque, como disse o..Presidente, está se querendo votar "na marra" os assuntos mais polêmi~
cos e a maioria do Plenário não sabe nem que
se vota. Estou aqui, para acusar isto. _
Quero, com a mínha reSponsabilidade acusar
o que se está fazendo, em -nome de uma falsa
soberania: ontem tratávamos de um dos assuntos
mais polêmicos, o referente à greve, e ninguém
conhecia e sabia o texto.
So_u um cidadão interessado pelas coisas do
Congresso, procurei de toda forma_~ ninguém
sabia Fui à Mesa e não se tinha o texto. Ç>utros
Constituintes tinham o texto que não era mais
aquele que ia ser votado. Então, isso é uma baldúrdia total em torno da qual deixo aqui a minha
acusação.
·
Faz~se uma· Cónstituírifê; por eXeinjJfõ;" e, qui:ii1.do se fala dos direitos dos trabalhadores, há urna
dezena de itens dando direito_a isso, direito àquilo,
dando sem nenhuma orientação. Não há um dispositivo que diga que o cidadão, para ter aqueles
direitos, tem•que cumprir esta ou aquela obrigação.
Num país em que todo mundo redama, que
precisamos prodwir, que estamos em dificuldades, o que se faz? .t redwida a hora do trabalho,
criam-se vantagens de todas as ordens. Por exemplo: em relação às mulheres, em torno das quais
durante longos anos tive a honra, muito de longe,
de seguir o eminente Senador Nelson Carneiro,
que defendia a igualdade das mulheres. O que
se aprovou para obter a simpatia popular, pensando que se obtém a simpatia popular foram quatro
meses para a mulher que engravidar, quatro meses_sem contar férias, licença por doença, além
de outros. E ainda, por cima, apareceu mais um
político do grupo dos chorões. Chóro.u, como
choraram aqui alguns representantes do PMDB,
e consegue m~is oito--dias, quando a muJher estiver de parto, o marido, como os índios, fic_ar sem
trabalhar em companhia da mulher, nem selem·

b~ndo que' êstes_oito dias, P~Ib menos Podériam
ser desconta.dOs nas féiia's.
·
· __ - - .
Então, seoSomcú:_rnos.esseS-qU8tro'niêse5 cOm
inais oito dias, Coffi in_a-iS ã Sênlána-Santa,.com
mais o· carnaval, com mais os feriadOs, com mais
as sábados e os'Clomingos, ninguéin"vai tfabalhar
nem a metade do ano. Como é que podemos
. progredir? E tudo isso se faz porquê? Às carreiras
e·na ·marra" para_ atender uma supcista opinião
pública, porque o Presidente da Constltuinte "me•.eu na cabeça" que tem de ser o Presidente da
--Re-pública ou coisa equivalente.
Então, _tu4o é feitO de "trambolhão", e não é
só nisso. Nª-o podem.os examinar todos os outros
itens que se ~ão votando na Constituinte, vamos
cumprir: Por exemplo: salário mínimo. É- Úma
mentira o que ~e_colocmrcom o salário mínimo;
o cidadão terá direito ao lazer, a comprar o bilhete
para ver o_ ~spetáculo da Tiria_ Turner, a ir ao
futebol ver o Flamengo,_ para comer, para transP.Orte, para vestir, para passear e para tudo mais.
E uma lista tão grande que no momento não
me lembro. Mas, isso é uma grande mentira. EstâoJazendo uma Constituição para enganar, para
não ser cumprida, para não ser obedecida e é
co~tr"ã)sto._que me insurjo. Como é que um cida·
dão com o salário mínimo atual vai poder atender
a todos esses requisitos? Que condições vai ter?
Não seria muito mais importante que se pudesse
dar condições para que a mulher, que fosse ter
uma criança, tivesse _uma creche onde deixar o
seu_ filho? Mas, não o impedimento de trabalhar.
Que o_ homem que trabalha tivesse um salário
condigno, um salár!_g que correspondesse àqUilo
que ele produz, mas não um salário que não corresponde, um salário que é mentira ou um salário
para não trabalhar? Quando se tratou do salário
mínimo, procurei no Congres_so tomar parte, pOrque fii l!:m projeto de lei quando havia salário
mínimo, diferente nas diversas partes do País; para
-cada região era um valor de salário mínimo, e
eu me insurgi e fiz um projeto de lei, estabelecendo a igualdade do salário mínimo para todo
o País, o_que depois de algum tempo obtive aceitação de idéia~
Quis, nesta Constituição terminar com esse_saM
lário mínimo, porque· é o salário mínimo da menttra. é o salário mínimo do engodo, mas as pressões foram muito grandes, e eu não consegui,
não pude fazer aquilo qu_e pensava, um salário
mínimo correspondente ao que o cidadão produzisse, aO trabalho de cada um, e _à qualidade de
cada um. Porque não se pode comparar coisas
desiguais, não se pode estabelecer um salário
para uma datil6grafa, que trabalhe numa grande
empresa, que trabalha com máquinas eletrônicas,
que atende telefone. com urna datilógrafa de uma
"baiuca" lá da Ceilândia. São fatos diferentes, e
terlamos que premiar o esforço do cidadão, teríamos que premiar a capacidade de cada um para
que se possa progredir. O que não é possível
é que nós estejamos aqui a reclamar do governo,
a_ reclamar do presidente da República de uma
maneira insólita, e, por outro lado, acrescentando
responsabilidades para o Governo e diminuindo
o tempo· de trabalho e as fontes de produção.
Onde está a responsabilidade dos homens públi~_os deste País? Por essas__e_.outras coisas que
~_no~e_ dos Constituirite~, -ó nom~ dos Congressistas hoje, nas ruas, não é olhado com o devido
respeito: --

Este é u~ fatO- Que oprecisainoS pensãr e exaffit-

nar. _para não_ estarmos a cometer errOS a toda

hora, a.todo rnorpet)to,_procurai-ldO engod.i:u, ~n
ganar a opit1ião públiça co_m Os fato~ in~_is- diVef-so?,.Yun~ por ex,emplo, ontem, o programa do
PT e-0 que.disse garantido Pela deinocraciá? t:
um- programa: subversivo, que prega a destruição
da ordem, o levantamento dos espíritos nos lugares _mais longínquos, dizendo que vaí dar terra
para todo ffiUndo. Imaginem um cidadão do Xingu, no meu :EStado, que assiste àquele programa
de televisão! Porque se houve um progresso
imenso nos meios de comunicação, na _televisão,
no rádio, o _telefone e tudo o mais, esse progresso
o meu Estado não acompanhou comO,-também,
não alcançaram os outros Estados. Estamos sob
o rótulo de democraC:ía criando a desordem, o
desrespeito às instituições; e se não mudarmos
de rumo não sei qual será o nosso caminho, o
_caminho do futuro.
Vejo o Presidente da Constituinte, num arroubo
de valentia, declarar que a Constituinte é soberana, que a Constituinte está acima de tudo, que
a Constituinte está por cima dos -Tribunais. A
Constituinte pode tudo e manda tudo.
Meu Deus do céU! QUê nOVidade ~-e'Ssa? Sabemos que a Constituinte é a lei que estabelece
-as -normas principais e indispensáveis à vida do
cidadão e de todos os brasileiros. Mas a Constituinte não pode de forma nenhuma terminar e
acabar com o direito adquirido, Com o fatO )uigado.
Imaginem V. Ex~ se a Coristítuinte nessa sua
soberania absurda que querem implantar, apenas
por um golpe de popularidade dissesse: no dia
em que a- Constituinte for votada, todos os casamentos constantes do Registro O vil serao-nulos.
Não existe mais o Registro Ovil; que todos aqueles
que têm seus imóveis, as suas propriedades tudo
isto fica nulo_, porque o Registro de Imóveis não
vale m_ais. Enfim, todos os direitos adquiridos e
garantidos na ConstifuiÇão não valessem maiS,
s_ob essa alegação falsa, patética da soberania
de uma Constituição é soberana para fazei valer
os direitos, para dentro estabelecer as normas
dentro das quais se vive, mas a Constituição não
é soberana para criar a anarqUia e a desordem.
A Constituinte não pode, de forma alguma, quebrar aqueles direitos que existem na a"tualidade,
quebrar aqueles direitos que estão arraigados na
Constituição. Mas s'e diz tudo isso, por que é soberana? Por que se faz essa digressão toda? Apenas
para. dfzer que não vale aquele dispositivo constitucional que dá 6 anos de mandato do senhor
Pre?idente da República. Para dizer que pode
mandar, que não é válido, não é direito; pode
ser 4, 3 ou 1, ou. p9de ser u_m arranjo para que
se encontre uma solução para atender as partes
em jogo.
Esse é o único fundamento. A valentia, a liberdade e a soberania do que se fala só tem esse
fulcro, porque senão não precisava "diZer que a
Constituinte é soberana,_ pois ela é a Lei Magna,
a lei principal, é a lei do ~ais, é a lei_ que vai
nos reger. O fato de essa_ Constituinte ser a lei
principal, a Lei Magna, a lei que vai reger o País,
não importa que ela vá tirar todos os direitos adquiridos, poique se importasse ~!ª_poderia também dizer: vamos acabar com o que está escrito
aqui em relação aos Srs. Deputadas que têm o
mandato garantido na Constituição Por- 4-anCls.
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Ela ia dizer que também devia-se acabar com
o mandato dos Senadores, porque está garantido
na Constituição. Que soberania é_essa? Será uma
soberania para revoltar este País. Será uma soberania para nos levar à anarquia? Não, Sr. Presidente, e é por essa razão que, na tranqüilidade

do Senado, onde se podem discutir esses assuntos, que venho corno Parlamentar, como Constituinte acusar a desordem, o desrespeito com que
a Constituinte tem tratado os assuritos· rundamentais que regem a vida do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LETTE CHA 1/ES NA SÊSSÃO DE 2:3-88 E
Q(]E, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADOP0STERJbRMEN-

7E:
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -

PR. Pela

ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Peço a palavra pela ordem para encaminhar
à Mesa um requerimento, nos termos do art. 418,

A tribuna será usada por muitos que nunça a
usam na Casa, passando a ser um instrumento
válido de sua defesa.
Veja só, Sr. Presidente, que sou advogado h_á
muito tempo e...
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência esclarece ao nobre Senador que, em
concedendo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, não se trata de questão de ordem, nem
pela ordem. A indagação de V. Ex~ é encaminhamento de matéria à Mesa, que poderá ser feito,
e a Mesa aguarda as providências de V. Ex' para
que seja feito o encaminPiamento.
O .SR. LEITE CHAVES -Certo. Agradeço
~. sou o primeiro
inscrito. Mas nesse sistema de Liderança, nin·
guém, na inscrição, consegue falar. E eu não teria
outra forma de encaminhar este requerimento,
sobretudo porque esta é uma oportunidade.
Passo às mãos de V. Ex• e agradeço a V. Ex'
a atenção. (Muito hem!)

a V. Ex• Mas, como vê V.

do Regimento Interno, pedindo a convocação do _
INSTITUTO DE PREVIDIÔ:NCIA DOS
Exm9 Sr. Ministro das Comunicações'Antônio CarCONGRESSISíAS
los Magalhães, a fim de que, perante o Plenário,
Ata da ~ Reunião Ordinária,
preste informações sobre a concessão de canais
realizada em 17 de dezembro de 1987
de rádio e televisão mediante intercessão de SenaÀs onze horas do dia dezessete do mês de dedores e, sobretudo, a venda desses canais pelos
ze:r,bro do ano de um mil· novecentos e oitenta
respectivos beneficiários.
e sete, reuniu-se o Conselho Deliberativo do InstiExplico e justifico oralmente o meu requerituto de Presidência dos Congressistas- IPC, sob
mento.
a previdência do Deputado Gustavo de Faria e
S. Ex' acaba de fazer acusações que, pela macom a presença de Senhor Vice-Presidente Sena;
neira como foram colocadas, deixam esta Casa
dor Odacir Soares e Senhores Conselheiros Senaem situação muito difíciL E ternos susi)eitas sobre
dor Alexandre Costa, Deputada Anna Maria Rattes,
o fundamento dessas acusações. Sei que S. Ex
Doutores Antonio Geraldo Guedes e Manoel José
está sendo convocado pela Comissão da Corrupde :Souza e Senhora Léa FonSeca Silva. Lida e
ção. Entretanto, o próprio Relator dessa Comisaprovada a ata da 6a Reunião Ordinária, realizada
são, Senador Carlos Chiarelll, um dos mais acuem 12~11-87, o Senhor Presidente anunciou a
sados, de que fora vetar da pretensão de 45 canais
distribuição dos processos constantes da pauta
de rádio e televisão no se_u Estado,
aos diversos Relatores, na seguinte ordem: ao
Conselheiro Manoel Jos~ de Souza, processos de
Sr. Presidente, quando o Regimento assegura
auxílio-doença, a saber: Adlls_on Oementino dos
esta faculdade é para que a própria Casa se defenSantos (n' 1.572187), Antonio Gonçalves (n•
da, O próprio Ministro tem declarado que os Lide1.604/87). Bianor Antun~ de Siqueira (nQ
res hoje, do Congresso Nacional, são líderes de
..rabo preso". Evidentemente, estamos aqui com
159,3187). Eduardo Jorge Martins Alves Sombrinha (n9 1.649/87), Ester Almeida Valadares (n9
cinco ou _seis Senadores acusados, em manche1.621187), José Alberto Gonçalves da Motta (n'
tes inclusive. Mesmo que não me pareça grave
1.618/87), José Améri~o Rodrigues Araújo (n?
a intercessão de um caso ou outro, em nome
de uma organizàção ou outra do Estado, merece
1.582/87), JOsé Justino Filgueiras Alves Pereira
(n9 1.574/87), Luiz Gon.Zaga Malveira (no
explicação o agendamento· de muitos. Mais do
1:651/87), Madlena Terezínha Gomes (n9
que o fato, vale a versão. Esta Casa -está sob sus1.630/87), Orlando Ribeiro CeJVO (n• 1.648/87),
peita. e tem o dever de defender-se. Ninguém
Paulo Volnei Bem ardi Xavier (n9 1577187), Vencez
aqui pode ser contra esse requerimento; o Ministro das Comunicações virá, nos termos da lei, - Rodrigues Alves (091.59ll/87) e Wanda Laura Leite Lima (no 1.645/87); à Conselheira Léa Fonseca
fazer sua explanação, explicar-!;e, ser interrogado.
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Silva, processos de averbação de mandato, a saber: Aragão de Mattos Leão filho (n~ 1.60 1/87),
Eliezer Moreira Filho (n~ 1.599/87), e Jacy Miguel
Scanagatta (n" 1.600/87); ainda à Conselheira Léa
Fonseca Silva, processo de concessão de pensão,
a saber:.Aroldo Lacerda Guimarães (n~ 1.571/87),
Genoveva Ayres Ferreira Dias (n9 1.557/87), Luiz
Augusto Felisola (n" 1.545/87), Margarida Alves
de Sousa Gonçalves (n~ 1.646/87), Nancy Costa
Britto Garcia (n9 1410/87) e Yolanda Gurgel de
Sousa (n9 1.647/87). ColocadOs -em-· discussão,
foram todos aprovados por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente apresentou o balanc-ete
e prestação- de contas do mês de nove__mbro próximo pãssado, tendo sido aprovado pelos Senhores
COnsE:lheiros. Dando prosseguimento, foram ainda apreciados e igualmente aprovados os processos de inscrição dos seguintes segurados facultativos: Adilson Pinto, Aloisio João Paulo, Arquiarino
Bites Leão Leite, Aristeu Gonçalves de Melo, Alrnjr
Lira da Rachei, Antonio Alberto de Cruvalho, Antonio Carlos Nantes de Oliveira,-carlos Aurelio Que;roz Montunl, Cdrlos Roberto Maranhão Coimbra,
Cesar Achkar Magalhães, Dayse Cristín~ Resende
Saldanha, Edgard Augusto de Magalhães, Edilson
Rodrigues Anselmo, Eril lldeforiso, Elias Moura
Dourado, Francisco Outra Filho, Francisco José
Madel Cardoso, Gardene Maria Ferreira de Aguiar,
Humberto Sampaio Netto, Irene Zohra Serero Servo, José Ferre ira Costa, José Avelino da Silva,
José Mauricio de Freitas, José Machado da Fonseca. João Guerreiro, JOão Ferreira de Lima, Joana Vida! Soares da Silva, Lázaro Pedro SilveriO,
Liege de_ Sousa Salgado, Lidice_ Botelho Vianna,
Luci Helena Siqueira Melo, Maria Aparecida Pereira, Maria do Carmo Gil Mesquita, Ana Katia Silva
Martins, Antonio Reinaldo Silva, Cyrene Nogueira
do Amaral, Francisco Carlos Melo Farias, Jane
Ribeiro de Almeida, Julia Martins de Paula, Laura
EJiza Tavares Maia, Maria Cesario de Sousa Murici,
Maria Consuelo de Castro Souza, Maria de Fátima
Silva, Maria de Fátima e Silva, Marcia Dias S_oares
Obeíd, Marcia Weinert de Abreu T otelly, Maríleide
de Albuquerque Cavalcante, Marta !dê da Silva,
Matias Julio Pinto, Marcelo Nóbrega da Câmara
Torres, Paulo Sergio Lorenzoni, Raimunda Gonçalves Pereira, Rosana Silveira Jobim, Rosenilda
Moura da Silva, Ségio Francisco PireS-de OliveiraPenna, Sebastiáo Teixeira de Carvalho, Sebastião
Matias de Souza, Tarcisio Antonio da Silva, Vera
Lúcia de Oliveira Holanda Braga e Verónica Maria
Miranda Brasileiro. Nada mais havendo a tratar,
é encerrada e reunião às doze horas e dez minutos. E, para constar, eu, Arnaldo Gomes, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

-Gustavo de Faria.
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 1988

ANO XLIII- N• 024

BRASiLIA- DF

SENADO FEDERAL
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do, art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 323, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, em Cz$ 691.000.000,00
(seiscentos e noventa e um mUhões de cruzados), através de emissão de Obrigações
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, Tipo Reajustáveis - ORTE/RS, o montante
de sua dívida consolidada.

do

Ar!. 1' É o Governo do Estado Rio Grande dó Sul auto.fu.do a elevar, te.:nporanamente, os parâmetros
estabelecidos nos incisos I, Ir, lll e IV do artigo 2• da Resolução- n'- 62,- de cZ8' âe- outubro de_1975, modificada
pela de n' 93, de 11 de outubro de 1976;-iirrtbas do S_enado Federal~ a fim de que possnealizar operação de
crédito no valor de Cz$ 69l.OOO.OOO,O:O.::(seiscel\.ios··e--10overita-é~úm 'iiiifhõeS_ae ·criiiados), através de emissão de
Obrigações do Tesouro do Estado dó Rlo Grâiide'.clo Sui.T1Jlo8eafustávels-.::.c::oRTE:i'gS, dei;i.inada ao financiamento
do programa a ser desenvolvido pela Companhia Estadual cl_e E:!lergjáJ::létri~.;Lobedecid~ as condições admitidas
pelo Banco Centrá) do Brasil,-no respectivo processe>.'- Ar!. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente:
(•) Republicar por haver saído com incorreção ·no· DCN de 4-12-86, pág: ·4562; ·

SUMÁRIO
l-ATA DA l• REUNIÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1988
1.1 -ABERTURA

1.1.1 -Comunicação da PresJdi:ncla
- [nexistência de quorum para abertura da
sessão e convocação de sessão extraordinária

a realizar~se amanhã, dia 9, às- 1O horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2 -ENCERRAMENTO
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO
1.3.1 -Oficio do Sr. t•·Secretárlo da

Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do s_eguinte projeto:

-.-Projeto de_ L~ da Çâmara n 9 4/88 -(n9_-; __ ·o- DecretO~ Lei nQ 5.461, de 25 ·de junho de
401/88, na casa de origerit), que altera dispo- 1968, qUe dispõe soJ?re as contribuições para
sitivci~da Lein~ 5.6~- de 21 de_julho de_l9.71.
o ensino profissional marítimo.
1.3.2-'-- l'rojetos de lei
2'-~TOS DO PRESIDENTE DO SE--Projeto·- de lii dO S!!nãdo· n9 7/88, de
NADO FEDERAL
autÇ>ria _do_S~1Wd9f _fr?Jnclsco_ Roll_emberg,
que_ toma· obrigatória a ins~riçªó dos_compo- ----W25a28,de 1988
nente,s__qufmicos nos rótulos, etiquetas, bulas
3:....MESA DIRETORA
e em~Jjagens d~--~im_~~n~. Jll_edjc~;Jmentos, .
- J=:LfDERES E VICE-LIDERES DE
cosmêticOs, perfumes, piÕdutos de hiQielle_e
saneamentos_ domlssanitários industrializaPARTIDOS
do_s, _ c_, _ _-- - -,- __ -_ = -- -_ - -5-'-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
-Projeto_ de Lei do Senãdo n". 8/88; de
PERMANENTES
autoria do Senador Jainil Haddad,- que altera
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federa.!.

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Feder'al
AGACIEL DA SILVA MAIA_
Oiretor Exec_utivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS .
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS

............................................... Cz$ 950,00

Semestral

Exen1plar Avulso -·-····································· Cz$.
.

--

-

6,00

--Tiragem: 2.200.exeniplares.

..

Ata da 1" Reunião, em 8 de março de 1988
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro
As 10 HORAS ES_QM!NaTOS.-ACHAM-SE-~-=~a-otdíná:iiã-a

PRESENTESOSSRSSENADORis:. :·
Mário Maia- Alulzio Bezerra -

reãli~_r-se._amanhã, às

--e---.30)riiiiutoS,OOffi-âseQUinte

. ...

19 horas:-.
. .

Nabor Júnior_

PROJETO DE LEI DA, CÂMARA.
N"4,de 1988
(n9 401/88, na Casa de origem)

-Leopoldo Peres- Áureo Mello- Odacir_Soa-

· ··ORDEM DO DIA
res - Roffilldo Aragão - Olavo Pires - João Menezes - Almir GabrieT- JarDas ·p-asSarinho
·::_1__..:
--João Castelo -- AJexãndre Costa - EdiSon
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Discussão, eni tu-mO úriico, do Projeto de DeÁlvaro Pacheco- Virgílio Tavora- Cid Sabóia
creto Legtslatlvo no 37, de 1985 (no 91/85,.na
de CáivaJho-_Mauro Benevides- Carlos Alberto
Câmara dos Deputados), que aprova o acordo
-José Agripino- Lavoster Maia- Marcondes
entre_o Governo da República Federativa do Brasil
Gadelha - Humberto Lucena -"Raimundo üra
e a Organização das Naç_ões Unidas para o funcio-Marco Maciel -Antonio Farias- Mansueto
namento do escritório em Brasília da Comissão
de Lavor -Guilherme Palmeira- DiVa1do SuruaEconôrilica ·para a América Latina, concluído em
gy ~Teotônfo Vllela Filho -Albano Franco-- - -san:tiãgO, Chile,-em 27 dejulho de 1984. (DepenFrancisco RoUemberg - Lourival Baptista- Luiz
~endo de_par~~:_r.) --Viana - Jutahy Magalhães_- Ruy Bacelar ---:c-~-~~ ::..0:2José Ignádo Ferreira - Gerson Camata -João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Discussão,_ em turno ·único, do Projeto de DeNelson Carneiro - Itamar _Francoo- Alfredo creto LegislatiVo no 22, de 1986 (n~ 110/85, na
Campos- Ronan Tito- SeVero Gomes- Fer- Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mau- acordo sobre a criação de__ Comissão Mista entre
ro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior o Governo da- República Federativa do Brasil e
-Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa -_ Meira o Governo da República de Gana, celebrado em
Filhó - Roberto CampOs ....:... Louremberg Nunes Bras~ia. em 5 de julho de 1985. (Dependendo
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes CanaJe 'de parecer.)
Rachid Saldanha Der.zi --Wilson Martins- Leite
Chaves-_ Affonso Camargo - José Richa 6 SR. PRESID~ (Dirceu Carneiro)- EsJorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
tá en_c~rrª_dª a I~!lião.
Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo Biso]
(Levanta-se a reunião às 11 horas.)
-José Fogaça.
o--

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrielro) --A
lista de presença acusa- o comparecimentd _de
71 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.
Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura
- -Nestas condições,_vou encerrar a presente reunião, convocando os Srs. Senadores -para sesSão

-

Altera dispositivo da Lei n9 5.682, de 21
-dejuUto de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art I• O art. 43 da Lei n• 5.682, de 21 de
julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação: "Art 43. O registro de candidatos e suplentes, ao Diretório Regional, será requerido,
por escrito, à Comissão Executiva Regíonal,
até 10 (dez) dias antes da Convenção, por
um grupo mínimo de 20 (vínte)_ ConVencionais para cada chapa.
§ }9 Nos Terri_tórios Federais o reg!stro
de candidatos poderá ser requerido por um
grupo mínimo de 10 (dez) convencionais.
§ 29 Os grupos de convencionais querequererem registro de chapa poderão enviar
cópia da mesma, até 5 (cinco)__dias antes
da Convenção, ao Tribunal Regional EJeitoral
que a mandará arquivar."
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. __
Art. 3o Revogam-se as disposições e':" con·
trário.LEI N• 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971
LEI ORGÂNICA
DOS PARTIDOS POÚTICOS

- DespaCMC:fo--õ.Qs termos do § 2" do- art. 180
do R~im~nto~lnterno

. ~-OFÍCIO
Do Sr<-1 ~~-SeCre-táfiõ da Câmara dos Deputados
encaminhando à revisão do Senado Federal autó----- -graro-aosegúinte-prOjeto:--

TITULON
Dos órgãos dos Partidos
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CAPÍTULO II

Das Convenções e dos Diretórios
dos Partidos

maioria destes produtos, fãzendo com que fique

difícil a Ideiltificaç_ãci _do _agente desencadeador
de um quadro .alérgico. Por outro lado, a _d_ificu1:dade de acesso à informaçãp _acirl'!a irppede que
os indivíduos e_ os profissionais ·de saúde possam

··················-·······:·-··········-····:-··--········-······--~tomar

Arl 43: O regtstro de candtdatos e suplentes,
ao Diretório Reglonal, seá requerido, por escrito,
à. Comissão Ex.ecutiv:a Regional, até 30 (t;"i~ta)
dtas ant~s _da Convenção por um grupo-mtmrno
de 20 (vmte) convencionais par_a cada chapa.
§ ~" Nos Ter~tórios Fede_rais, o registro de
ca_nc:Jidatos podera ser requ~ndo. por um grupo
mlll1mo d.e 10 (d~)_convenc1onaJs.__
§ 29
grupos de conven:lonaJ~ que_r~que-_
rer_em reg1syo de chapa. poderao enVJar cop1a 9_a
mesll_la, ate 10 .<dez) di~S antes da Convençáo,
ao Tnbunal Reg1ona1 Eleitora] que a mandará arquivar.
.................. ""'.............._......... - ...........~,.......__

t?s

PROJITOS DE LEI
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1'7, de 1988

Toma obrigatória a Inscrição dos componentes químicos nos rótulos, etiquetas, bulas e embalagens de alimentos,
medicamentos, cosméticos, perfumes,
produtos de higiene e saneamentos domissanltárlos industrializados.
O Congresso Nacional decreta·
Art 1o I:: obrigatória a iilscrição- nõS rótulos,
etiquetas, bulas e embalagens de alimentos, medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de
higiene e saneamentos domissanitários, industrializados, de todos os seus componentes químicos,
inclusive corantes, conservantes, acidificantes,
edulcorantes e outros aditivos.
Art. 29 A inobserváncia do previsto nesta Lei
configura infração da natureZa sanitária, ficando
o ínfrator sujeito às penalidades previstas na Lei
n~ 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo
das demais cominações civis e penais_ cabíveis.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de _sua
publicação.
~_
Art. 4"' Revogam-se as disposições em con·
trário.

Justificação
É crescente _o _número de produtos industrializados com a finalidade de alimento, medicamento, cosmético, perfume, produtos de higiene e
saneamentos domlssanitários. Gré.ç_aS ·àO- déSén~
volvimento científico e tecnológico; niJ.Jitas substâncias entram em compoSição química destes
produtos para melhorar sua_efie.áda, seU poder
nutriente, sua conservação, seu aspecto, seu paladar, seu aroma ou qualquer outra de suas propriedades.
_
Porém, infelizmente, estes produtos, mesmo
em quantidades mínimas, podem p'tovocar reações alérgicas, de hipersenSibilidade, em indivíduos susceptiveis. Os médicos e os pacientes não
têm acesso à composição qufmlca da grande
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medidas preventivas, quando aqueles são
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LEI N• 6.480,
DE I' DE DEZEMBRO DE 1977

Altera a Lei n~ 6360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os fnsumos
fram'iicêutlcos e con-elatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras
providências, nas partes que menciona.

sabidamente alé:rgicos á determinadas substân~
das.
·_
_
.
A lns_criÇâ0 ~Qbri9àtória dqs corTlponenteS qui·
micos nos impressos que _aCompanham os. proO Presidente da República, faço saber que o
dutos indus.t:Oalizªdos,_ sem p_rejuízo _das demais
exigências _ç__çl1s~pj:es -~---~i. n,9~!).3~CÇdê -23 d~- Congresso Nacional decreta_ e eu sanciono a se- _
·: __ ·
setembro __de_J976 _e 'âo O~c~t_o.. n~. 79.094, _çle_ Q:Wnte lei:- - -5-d,ej~n~!ro de 19177, que a__ re_gulamentou, visa - Art. 1~ O caput-do art. 5°, da Lei n9 6.360,
a proteger os consumidores alérgico_s a determi- de 23 de setembro de 1976;- paSSa a vigorar coin
nadas substâncias ~ propiciar cios médicos infor- a seguinte redação:
"Art. -?~ _,_Os pá)dUtOS de Crue tiata esta
mações de acesso fácil para melhor orientar s~.s
Lei não _poderã~ ter npmes o_u, de$ig11ações
padente's_erri relação à ingestão ou IJ_áo de dete~.:
que fndUiam ~·erro.,.- minado produto.
~ Esperamos Cóntar com a compreensão e apoio
Art: zo O art. 5"' dã" Lei no- 6.360, de 23 de
dos Senho_res Pa_rlarpentar:~_s_ para oferecer ~ ser- - setembro -de- l976, paSsa:· ;i Vigorar cOm o aCréSciedade brasileira um bene_ficio que poderá evitar cimo do seguinte parágrafo:
danos,_ até mesmo graves e letais, a_ uma quanti"§ 49 Sem prejuízo do disposto neste ardade. enorme_ de pessoas sU.sceptíveis a probletigo, os medicamentos contendo uma única
mas alérgicos.
substância ativa sobejamente conhecida, a
Sala das Sess.ões, B_de m~rço de 198.8~----;:"
critério do Ministério da Saúde, e os imunoteFra_ncist;:o RoUembe.:g.
rápicos, drogas e insumos farm_açêutlcos deverão ser identificados pela denominação
constante da Farmacopéia brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou
designações de fantasia."
LEOISCAÇÃO CfTADA
Art.
3° O. artigo 14, da Lei n' 6.360, de 23
LEI N• 6.427.
de setembro de 197_6, passa a vigorar com a seDE:20 DE AGOSIODE 1977
guinte _redação:
Configura Inflações à Legislação sani"Art 14. Ficam excluídos, das exigên·
.- tárla federal, estabelece as sanções rescias previstas nesta Lei, os nomes ou desigpeCtivas, e dá outras providências.
- nações de fantasia dos produtos licenciados
e industrializadQs anteriormente à sua vigên~i?." - -_. - - -.. -_
' M 4o O item I do artigo 16 da Lei n"'·6.360,
LEI N• 6.360,
de_23 de setembro de 1976, passa a vigorar com
DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
a seguinte redação:

Dispõe sObre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos OS iDedicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produt~, e dá o~ providências.
.. - J!E<;:RETO N• 79,094,
DE 5 D_E JANE)RQDE 1977

de

ne, soineantes e outros..
~:-----·.,.--·------··

DECRETO N• 83.239,
DE 6 DE MARÇO DE f979

o DecretQ_n9_J9_.09§, __ 4e 5 de
janeiro de 1977, que regulameta a Lei
n" 3.360, de 23 de setembro de 1976:

-~ ~-=--"- Alt~ra

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••-•••••••••••••

1976•

---~-.::'-cRegulámé"Rta-~ Lei n~-6.360,
23 de
setembro de 1976, que submete a sistema de vigUâncla sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de lügie-

..................:...................

"Ar\. 16.

I - que o produto obedeça ao disposto
no _artig_o ~-~-~~seus parágrafos."
t\rt. 5o É revog?c;lo o parágrafo único do __ artigo 16 da· Lei no 6.360, "de 23 de seten1brC dé

- Art. _6ç Esta lei entrará em vigor na data de
sua Publicação, revogadas _as _dispoSições em
c_ontrário,
____ :_ ______ ___
_ ~
Brasilia, 1~de dezembro de 1977; 15& da lnde·
pendência e 899 da República. - ERNESTO
GEISEL- Paulo de Almeida Machado.
PubUcado no DCN (Sessão ll), de 9·3-88.

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• !1, d~ 1988
-Altera o Decreto-Lei n 9 5.461, de 25
de junho de 1968, que dispõe sobre as
contribuições para o Ensino Profissional

Maritimo.
O CongreSSO Nacional decreta:
Art ·tç O art. to do Derceto-_Lei 5.461, de 25
de junho de 1968,_passa avi_g9:r~r com a seguinte
redação__e_se:ndo a.cresci.do. çfos..§§ .1 ~-e 2~: _
.
"Ar:t. }9 Assontribuições de_que tratam
9
o art. 1'~ do Decreto-Lei n 6.246,"de_-5 de

420
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fevereiro _de 1944, e o art. 23 dã ü~i5:10/, ___ No plano·_sodal, por sua vez,_ é também reco.;- e n" 4.936, de 7 de novembro de 1942, destinadas
à montagem e ao custeio das escolas de aprendide 13- de setembro de 1966, _arre-ca-daaas - -- :o_netíCl,Q:-que aS PresSõeS Psicõlófiicãs, de caráter
das ~mpresas particulares, estatais, de et:o- --~ -"ªt!_adíSSiro9~~d_e_fi_Qjp_.YQ, __y_gr_:n_~~ndq-jmpJica ·zagem, a cargo do _Serviço· Nacional de Aprendi·
~g~_m Jndu!iitrial, passará a ser arrecadada a base
nomia mista e- autárQUicas; quer fedeáiiS;-_eS- - Ç.Q§SBi_~.@~_º_rªª-ºPnaro~_IJfp ~-a h<!rmori.ici
de um por cento sobre o montante da remuneta duais ou munidpé'iiS, de riaVegação maii~ - ela _famíliá desses trabalhadores.
~?Ç,àÇl paQ-a pelos estabelecimentos contribuintes
tima, fluvial ou lacustre, âe serviÇoSPOi-fuá·- ·::''Por(nfuo lado._a proposiçâ'?~~~ u~~ C6nií~~O
a todos _os_ seus empregados.
rios, de dragagem· e cle ..adm_ini_slração::e_ ex- T!:!I?~!!i-~~~ol~Jji_a-ª_-ati~gª-~$ P~IJ!rr!te~
§ I? O montante da remuneração que servirá
ploraçáo de portos, serão destinadas à aplicaeo_síno- profissionalizante _e_.-aquelas relacionadas
de base ao eagamento ~a contribuição será aqueção-nas atividades do _ensino profissionãl e
ª1:)_-Sérxi_çó.S~iãl ~rítimó_-~e~tá___enl CQD_So_nàrycia
Le -~obre_ o qua1 deve ser estabelecida a contrido serviço social matítimO. - o~c-==----"·~- --- '"':_C§i:o_"~-I&t.OJ;I~- Ç99-~I'!Wi__gl!~_:_qrr _S~brê';_~m:._
bUiÇáo d~ pre,vidência _d~vida ao instituto de previ§ 1~ A aplicação_das contribuições e deES.taLdOSfo\arffimos no Port_o -~-no Mar, re_centedência ou caixa de aposentadoria e pensões, a
mais recursos será de responsabilidade_ de
mente aprovada na 74" Conferência de Genebra
que o contribuinte esteja filiado.
Comissão Especial T ripartlte;c-onstiluída pOr \Marítima}, encontra __a devida _sustençã-o na pre§ 2? Na hipóte~e de ser a arrecadação do ins·
representatas do Governo, dos empresários
fl1;i_ssa ~de_ quê~- otim~ação_d~ ~e~yl~~OS _e~ protitl.ito de previdência ou caixa de aposentadoria
de navegação e dos trabalhadores, a serem
fundamente vmculaâa à efetwa _e_ dtreta partlcíindicados respectivamente pelo MinistériO-da
pação dos segmentos il'!teressados nas gestões- e pensões feitas _indiretamente, mediante_selos
o_u de outro modO, a contribuição devida ao SerJ'o\arinha e entidades sindicais das "categorias
adrn_iryístrãtiv~:: __ __ -."-- ----~. _ _ -~ _ . _ _
ViÇo NaCional de AprendizaQem lnc:Justriai_Será c~
--- -=~Cumpre~regiStiar quê itpresenté inlCihlivãéStã
económica e profissional. brasf~ _p_or__meLo_ cje uma percentagem adicional
2' . C--- ,,~~-·~ --~
su_stentad,a_em~~a!1tigareivindjc~çãodas~categorias
§
A ?missão np~7 será nomea- profíssionàlS iriferessadaS, particularmente. a Fe:
sobre a importancia dos selos vencidos ou taxas
da pelo ~re~t~ente da Repúblt~~-e exercerá
deração Nacional dos Trabalhadores -em:Transarrecadadas consoante o regime adotado pelo
suas atrtburço_es -~lre~m~-"-~~ Vlr;cuJad~ !9:. _" pqrtes Marítimos _e_ FJuyí~lS, -:~ 0 -in_t~gral_apoio da
instituto_ de previdência ou caixa de apos_entadoria _
~:om.?r - SeMÇO Soctal Marjttmo, a ser _Cónfe_Q_~~cbS9iifqnn_e,:i(~ci~~~ {~iS'fr_C)_fi-ÇjS
e pensOes,_ e que corresponda à base prevista
do.
.
___ . _ _ ___
. __ · _1\nais_do I Congresso Naciona{ da categoJ}a,_rec1~!~
!'le?te.artigo.
" .
Art 2~ O art. 3_? _do Decreto-Lei n~ 5.461, de
.zado errL1.9'81_
;._,§_}_e Empteg~do é expressão que, para os
25 de junho de 1968, é renumerãdo.-pãra~artigo
Sil:lã-das &eSSões;: - ·ae ni.ã'iÇo de 1'988.- efeitos do- presente decreto-Lei, abrangerâ todo
29, passando a vigorar cof!1 ~ ~§g_ui!lte_-re.Qaç~_q:- .
JamD Haddad.
e:qua1quer servidor de um estabelecimento, sejam
quaiS forem às _suas funções ou categoria.
"Art. 2~- O Instituto Nadonal de Previdên·
LEGJSUÇAC:TOTNJA§ 4e Serão induídos no montante da remu.cia_Social fará a _entr~a à Dire~!iâ de Põ_rto~
- neração dos servldol-es, -para o efeito do pagae CoStas do-Ministério Martnna dOJ:)rõdt.ifO ~~~~~::c:~ThY~~:64t'~
mento_ da contribuição, as retiradas dos empregaDE 25 DEJI!NlíOTlET9õll .
das contribuições efetivamenfe arrecãdadas,
dores de firmas individuais e dos sócios _das empara aplicação nas ativídades ligadas_ao_ensi- --~.::~ º-_lspõe sobre as contribuições de que
presas, segurados _de instituição de previdência
no profissional marítirrio, Seciâ.O- de5tJna-c~OS
'-~ trtltaiin- _cJI_art. _I o dp_l;)~cr.eto_·l.eJ n'i' 6.246,
social, desde que as suas atividades se __ achem
1,5% ·para ·as .:ltiV!âildeS Jig~das aO eOsÍIJO_
--~ s___de feVe'feifo_ de _1944, e o- 8rt. 23 no -âmbito d_e incidência do Serviço Nacional de
profissionalizante e_1% para as ativfdaàes do
~<:l-.-~.i _1) _.5_.10t _de_ 1_3__(1~ _setembro de
Aprendizagem Industrial.
serviço social, asssim definidas_ no Serviço ~,J966.
.j~ !?-? -Q..recgJhjmer:ttQ
contribuiçãO -de__que
~=···-~-:;..;;;:.~_....::, =----==M••= =~-~=--,.-:..-.:...
Social Marítimo."
- trata o presente artigo será feito concomitante·
-Art. 1" As _cnntribulções de que tratam·o art.
Art. 3'!' Esta Lei entrã ém vigOr na- data_ dà:
m~nte com o ·da contribuição devida ao instituto
1o do D_eq_~º~L_ei__ n_úm_~to _6~46, de 5 de (eve_(eiro
sua publicação;
de previdência ou caixa de aposentadoria e pén-de 1944, e·O árt._23~daLern? 5.107, de 13 de
Art. 4" Revogam-se aS disposições em con- ~: setembro_-de.-t9õ6;~arree:aaaaas- dãs empresàS'
sões a que os empregados estejam vlncuJadO$-- -- -trário.
particUlares, estatais, de economia mista e autárLEI N• 5.107,
Justificação
quicas, quer federais estaduais ou municipais, i:le
DE 13 DE SETEMBRO DE r966
Através da_ nova redação-dada ao--diSposítiVo- na~gação-marítirri_ã, ~-~yia] ou lacustr_e;~_de_servi
· Cria o Fundo de Garantla do Tempo
legaJ, pretende-se assegurar a prestação·de servi- ços portUários; -_âe di-agagem e de administração
de Serviço, e dá outras providências.
de__portos, s~rão destinadas_ à aplicação nas ativiços sócio-culturais, bem-_eStar, recreaçãO;- InforO Presidente da República.
mação e de saúde_ aos trabalhadores·maritimos. daâ,eSJigagá.S ao_ e[)sii)u:-profísslona1_ marítimo, a
Art. 23.- Fica reduzida para 1,5% (um e meio
tanto no porto como a bordo, assim como prote- cargo-da Diretoria de PortOs- e COStãs do Ministério
_qa,_}~~ª-=-rliiha, çt~_ a.ç_o_rd_(,"~com~C! Lei_ n~ 1.65-8, de__
por cento) a contribuição_ devida pelas empresas
ção eficaz ao regular exerci~i_o_de_s~,Ja~_profissão._
"
- -ao SerViço Soda] do Comércio e- ao Serviço Social
Essa perspectiva se fann·âiSpensável em furi.- ~4 de agosto_de 1952._ ~~--:-~· aznnaUSfría e dispensadas estas entidades da
ção das características PrcifíSSíon_ãls_dos trabalha~
dores marítimos, principalmente fora_ doS __ Seus .....,....~··"·······'-'··--·--...............~....,...,...._--~_ _._.__... ... subscrição compulsória a que alude o art. 21 da
domicílios_. De fato, os longos períoaos de -perrri8- - ~- ~Art. 3_~-=- Q fr:iStlfUtO~}iiiC16n~ 0e -Pii!Vid(iticla - Lei n~ 4.380, de 21 de agosto de 1964.
nencia no mar provocam;de forma lncorítestáVel,- - SodaLfa':ã entrega: ã Diretória de Portos_ e_ COStaS
o aparecimento de perturbações_emocionais_- .do Ministério-da Marinha do produto-das contriATO DO PRESIDENTE
solidão, ansiedade, _angústia, fobia, .etc. -,~~_g_u-~
bU:iÇõ~s);~fetiv_ament~- arre~adas, para aplkação
N.• 25, DE1988
afetam consideravelmente- o. Comportãrrient.O -~n~ã~_iiidà~es ~gé_l:d_a§_~o,_erJsino J?r~fissiÇmal ~aridesses trabalhadores.
tlf!19.:.'-- __ _:_--=----,o'-'0-'--''--=------=----'--=--= :--~- ___ ,_-_____ ,_
_
O Presidente do Senado Federal, no uso das
Dentro desse quadro de sintomatologias perceParágrafo único. -C*r_á__ à__Diretoría de Portos
atribuições que lhe conferem os artigÇtS 52, i~em
be-se ainda, como decorrência da especificidade e Costas do Ministério _da J'o\arinha a gestão dos
38; e 97, inciso_IV, do Regimento Interno, e de
recurSos ãsSim recebidos e a comprovação, junto
do trabalho maritimo; a incidência de _altas taxas
_&cardo com a del~ação de competência que
de alcoolismo que, de forma direta, vêm contri- ao Tribunal de Contas .da União. da aplicação
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
buindo para acelerar os desequilíbrios e res6e5 desses mesmOSTe"corsos. n? 2, de A de abdl de 1973, e tendo em vista
o·que conSta do Processo_ne 1280/88-0, resolve
-,-i;_~~i DEcRUo~Lf:f N'i' 6:i46.
na estrutura de personalidade _dos marítimos. 5oapOSerifâr, VOluntariamente, Nilson Avelar, Técbrevindo, não só o enfraquecimento do relaêlõna~DE-.5 DEFEVEREIRO DE l944
mento,absoJutamenteindispensávelab_ordodos
- -- --" -- ~'
nico Legislativo, Classe Especial, Referênciã
navios, mas, também, a redução dos índices de
-Mod_iftCii-Osl:stema·deCO.bfiDÇ8 da- NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fedeprodutividade e 0 aumento das taxas de acidente
cOiltiibulção devida ao Serviço Nacional
ral, ocupante do cargo em comissão de Diretor
e excessivo turn over, e por fim o abandono
de Aprendizage[ll_lndu~al (SENAJ).
_da Subsecretada de Expediente, código SFda profissão, com pr-ejuízos ao treinamento_- d'"e _-_:_~:Art;--=-i~···A·Cõntrib.úiçãO=-de que-tra~·-os De:
-DAS-101-.3, no~~:dermoS_-dOs a!1igos__!_01, inciso
mão-de-obra especializada.
-~ ~retas-Leis_ n" 4.048, de. 22 âe janeiro de 1942;lU, e 102, inciso I. a1ínea a, da Constt1uição da

-ªº

-n---

-aa

. --

·

.

0

da

o_-______

---

-

República

FEiCJeranv.i do srasu; coín_btTl'aC:fOS:COm

os artigs>s 4_28. in~_~s(:) I_l,. 1~~!ry(;iS_~1~2Q~lnCi~-
v. 438,_414, § 4•,e416 da Resolu~.ão·§>F.n•.58,

de 1972: artiga·2~.-par

-·

-

1\Í e

V, 4I4. § 4•, e 438 da Resolução SF n' 58,

-de i fL"z2, e_artigo 2° pai'ágrafo único, da Re-soluçã9

SF'il'.35á;.de 19l):>,.arijgo)' da Resolução SF

-

n_~.L3.

de

19_85,~_-ª_ct,2_"'_da_Re:solu_çâo

SF n"' 182,

SF n• 358, de 1S!83;· à
. f(~ __ l9ài~C;_om- proventos integrais, observado o
n' 13, de 198"5; ait 2"
. .
. . . . iá2, disposto no artigo 102, § 2<>, da Constituição Fede 1987, e art.2•,§ 2•~daLei n•.K3Zl;de 14 .. -~~-r~!·. , --- . , . - . , ,_ ,
'
_ SenadO f~-4eraJ; 7 de março d_e _1988. - H,.am.de abril de_1976,"""eiplicãàa no_-~senaçt~]=:eÇJ.~i-~_1
pela ResolUçãO SF ~f?[. Cf~)"~~o;·~~~,S~pjJ~ _ ~~119 Lucena, Pre_sidente.
Resoluções n93 7- ·e -15-, :ae _1987~ -<::0'!1 ~-prq_~~~tq~
integraiS correspondentes ao Ye'!c~~eqtg ao_ car~

go efeti'lo, ~l_~S~~~9o~--~'-"c:J.i~~~tc?-"~o a~g~.}Q~•. ,
§ 29, li-Çons~Uif..?o f~er~-~
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Senado Federal, 7 de março_ de 1988. :.::..Humberto Lucena, Presidente.
· · ATO l>O PRESIJ)Er!TE

N• 2a, ·ae f988
o PreSiâenté- dõ- senadõ.-Feck.-:aJ~

no:-uso~-das

atribuições qUe_ lhe confere~ O:S_a~rtiQ..Os_~_g:--t~m_,

38. e 97, inciso IV; 'do Regl_m~IJt9 Jntêrriq

ede.:

acordo com a delegação de_ competência_ que
lhe foí-Outorgãda ·pelo _Ato_-d~ Çó!lifs~e;J!ire~tgr~
n~ 2, de 4 de~abi-il de 1973; e leiidO_ em-Vista
o que consta do Processo~ 102_6/88·7,· reSolve
aposentar, voluntariamente, José Soares CãVâlcante, TécnfCó Legíslã'tiyo,_ q~~~ ~~cíah J3eferência NS~25; dõ-OUàaréí Permanente.do$enad9
FederãJ, nos_ termOS -dos_ a_~gos TO_h_iri_f_~J!!,
e 102, incisO I, aJínea a,_ da-Ço[i~uiçª-()__da _RepÇJ:_blica FederatiVaQO -BiisfÇ combinados- com os--artiqos 428, indSo II, 429, inCisO I, 430, iitdsos

de 1987, c.om_proventos integrais; observado o
disposto no art. 102, § 2"~, da ConstitUição Federàl.
Senado Federal, 7 _de março de 1988. -Senador HumbertO Lucena, Presidente.
ATO

l>O PRESIDENTE

N• 28, de !988

O :Presld_ent!'! dà_ Sen.i!ado Fed~rai, no uso -das
atribuições que lhe. conferem os artigos 52, lteni
38, e 97, inciSo IV; dO_ ReQ-im~n_to ln~emo, e_ de
N• 27, de 1988
acordo com a delegação _d_e compe'tênCia que
lhe foi outorgac;fa p_elo ~ cja Cqmissão Diretora
~ --0--PreSJdente dO sehado Federal, no uso das
n"~ 2. de 4 _de __ abril de 1973, e tendo em vista
o" que cóilsta do PrOcessO n9 1.539/88-4, resolve
atribuições que lhe conferein oS artigos- 52, item
aposentar, voluntariamente, Adonias Tavares de
3'8, _e= 97, inciso N, do Regimento Interno, e de
Souza, Adjunto Legi~ativo,__Qa:5se .Especial, Refea_CQr_çlo~coro_ a_:deleg~çào de competência que
rência NS- 19, do Qüadro Permanente do Senado
lhe foi outorg_ada _pelq Ato da Comissão Diret9ra
Federal, nos termos_dos artigos 101, inciso IJI,
Jl~ ~;_de ~4..~e abril- de 1_973,- e tendo em vis!a
o .,que consta do Processo n° 1.492/88-8, resolve e I 02, indso 1; alíena a. da Constitui-ção da República Federativa do Brasil, combinados com os
apo~_el)~a~'- voluntariamente, JqÇJ:quim Firrnine!l de
arts. 428, inciso II, 4_29, _ inciso I, 430, inCisO rV
-f1_~o,_ Adjunto Legislativo, Oasse Especial, Refee V, 414, § 4"', e 438 .da. Resolução SF n~ 58,
rênda _NS~_19, do Quadro Permanente_ do Senado
de 1972, ~rt. 2~, Parágrafo únicq, __ c;fa Resolução
Federal, nos te~mo~ dos. artigos 101, inciso Jll,
_ê J.92: J]:l8Sõ I, alínea a. da Constituição da Repú- SF n"' 358, d~ 1983; art. 3" da Resolução SF n~
13 de_ 1985, ~_rt. zo da R~solução_ SF n1 _182,
J)!i_ca Federativa do Brasil, combinados _com os
_arts.A28, inCiso _11,_4_29, incis0-1,_430, incisos N de 1987, cOm~ proventos integrais, observado o
dist?ó.StO ·no ~gõ 102: § ·2o; da _ConstitUição Fee~Y. 414, § 4~. e 43~:_da _Resol~çã_g SF~n~ 58,
_
_
de 1972; ãrt. 2c, PãrâQrafó único, -da Resolução_ deral.
SF-n~:Jsa;-de 1983; ar(3" da ResoJuÇão_SF n9 ~- $enâ4o-~e4~rar)'9-e março, de 1.988.- sena.13,-de 198~( art. 2" da ReSolução SF n~ 182, dor Humberto Lucena. Presidente.
ATO l>O SR PPRESIDEI'ITE
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1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1 -Oficio do Presidente do Supre~
mo Tribunal Federal
- N° 4/88 (n" 12/88-P?MC, na origem), encaminhando ao Senado Federal cópia do
acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n~ 108.174-1, do Estado df::' São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade
da expressão '"'deduzjndo 0,5% a titulo de despesas de arrecadação e fiscalização", contida

no art. 13 do Decreto-Lei n9 1.038/69.
1.2.2- Discurso do Expediente
SENADOR LOCfRlflliL BAPnSrA- Demissão de Camillo Calazans, do Banco doBrasH.

1.2.3- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado

n~

9/88, de

blica Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas para o funcionamento do escritório em BraSüia da Comissão Económica
para a An:lérica Latina, concluído em Santiago,
Chile, em 27 de julho de 1984. Discussão
encerrada, após parecer proferido pelo Senador Nelson Wedekin ficando a votação para
. a próxima sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 22, de
1986 (nQ 110/8~-na Câmã:ra dos Deputados),
que aprova o texto do acordo sobre a criação
de Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana, celebrado em BrasiJia, em
5 de julho de 1985."'Discussão enCenada,
após parecer proferido pelo Senador Francisco Ro/lemberg, ficando a votação para a próxi---ma_ sessão.
1•.:".1-DiscursosapósaOrdemdoDia
St.tYADOR MNSUETO DE LAVOR- De·
missão de Camillo Calazans do Banco doBrasil. Política económica.

autoria dos Senadores Nabo r Júnior e Alfredo

SENADOR MARCONDES GADELHA -

Campos, que dispõe sobre beneficias fiscais
do imposto de renda relativos às doações efe-

Noticiário sobre de_stituição do Senador Carlos
Chiari;,'!Jii da Liderança do PFL

tuadas por pessoas físiC-ãS o-Ujurídicas às vítimas das enchentes ocorridas nos Estados do
Acre e Rio de Janeiro, em 1988;

SENADOR MÁRIO M4l4. - A solidariedade
_d()_povo brasileiro.

1.2.4- Requerimento
N? 20/88, de autoriC:ia-dõ-Senadof-NeTsorl
Carneiro, solicitando a transcrição, nOS Anais
do Senado Federal, dOs editoria[s do Jornal
do BrasU, intitulado "Escola de Ditadores"
e "Curva da História", publicados respectivamente nos dias 7 e 8 dõ corrente, 1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo no 37, de
1985 (n"' 91/85, na Câmara dos- Deputados),
que aprova o acordo entre o Governo da Repú-

SENADOR JCfrAHY MAGAUIÃES .:_: Con·
fronto entre o Presidente da República e a
Assembléia Nacional Constituinte.

SENADOR MARCO MAC/EL -

Correção

monetária na a9ficul~'":!ra nordestina.
SENADOR ALE!ANO FRANCO ~· Hom.e- .

nagem a Camillo Calazans.
SENADOR DIVALDO SURUAGf- Desee-

volvimento económico. -

1.3.2 - Corfiüilicações dã Presidência
-Término do pl'aiO para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n? 62; ae --1988.
-----Convocação de sessão extra~rdinária a
realizar-se amanhã, dia 1O, às 10:30 h, com
Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2-RETIACAÇÃO

Trecho da Ata da
23-2-88.

17~

Sessão, realizada em

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

N?' 29,30 e 31, de 1988.
4-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
DO SENADO FEDERAL

N" 5, de 1988._

5 -ATA DE COMISSÃO

SENADOR ED!SON LOBÁO- T riticultura

nacional.
I Encontro Nacional dos Trabalhadores Marítimos,
F1uvials e Pescadores (Enflumape).

6 - MESA DIRETORA

SENADOR 1'/ELSOt-1 CARNEIRO -

7 - LiDERES E VI CE-LíDERES DE
PARTIDO

SENADOR MAURO BENEVJDES _cA cor-

reç.ao monetária nas operações de crédito rural.

8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
MISTAS
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Ata da 3\l sessão, em 9 de março de 1988
2' Sessão Legi:;;Iativa Ordini\ria, eLa 48_• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
.
Presidência dos Srs. Lourival Baptista e Dirceu Carneiro
Às 10 HORAS E 30 MJJY([TOS, ACHAM-SE
PRESE!YTES OS SRS. SE!YADORES
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor J Uni o r
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Aui'eO
Melo - Odacir Soares -- Ronaldo Aragão Olavo Pires - João Mene_zes .- Almir Gabriel
- Jarbas Passarinho .;. . . ;. João Castelo -=. Alexandre Costa- Edison Lobão João Lobo- Chagas
Rodrigues - Alvaro Pacheco - Cid Sãboia de
Carvalho - Mauro Benevides_ - Carlos Alberto
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes
Gadelha·--Humberto Lucena- Raimundo Lira
- Marco Laciel_- Antonio Farias - Mansueto
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divalç!O Su{uagy- Teotônio Vilela Filhó -Albano Fraoco Francisco Rollemberg- Lourival Baptista-..:__ Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José Jgnácio Ferreira- Gerson Camata _:_João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - ltaniar F iàriCo - Alfredo
Campos - Ronan Tito ..,....- Severo Gomes - Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva""":"" kapuan Costa Júnior
-Pompeu de" Sousa- Mauricio Corrêa - Meira
Filho- Roberto_Ccn:npos- Lourerilber_g Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins - Leite
Chaves - Affons_o _Camargo - José Richa -Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nelson
Wedekin - Carlos Chiarem·- JQS"§: "P~Ylo Biso!
-José Fogaça.

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) A lista de presença acusa o comparedmento de
71 sr. Senador~. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro-Secretário prOcederá à leitura
do Expediente.

Ao registrar esse acontecimento, cumpro o dever de enaltecer a personalidade do Presidente
Camilo Calazans de Magalhães, conterrâneo e
amigo dileto que prestou ()S mais assinalados serEXPEDIENTE
viços ao Nordeste e ao Brasil.
O desempenho do Economista CãrhiUo: CalaOFÍCIO
zans de Magalhães na Presidência do Banco do
Do Presidente do Supremo- Tribunal FeNordeste - iostituição vinculada ao desenvolvideral
mento global da Região, como instrumento do
N" S/4/88 (n" 12188-P/MC, na origem), de 29
-Governo Federal incumbido de captar recursos,
de fevereiro do corrente ano, encaminhando ao
canalizar os investimentos indispensáveis à conSenado Federal cópia do acórdão_ proferido pelo
secução daquele objetivo básico e modernizar
Supremo-Tribunal Federal nos autos .do Recurso. - suas linhas operacionais - adquiriu dimensões
Extraordinário no- 108.174-1, do Estado de São
históricas em- face do realismo, da eficiência e
PâU.lO,-c,- qUal declarou' ii incOnStitucionalidade da
dos resultados evidenciados no dec-orrer de sua
expresSão "deduzidos 0,5'&_l~i!!_co décimos por
fecunda gestão.
cento) a título de despesas de arrecadação e ftSçao--Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V.
lização", Contida no art. 13, do Decreto-Lei no
Ex" um aparte?
- 1.038/69
.

É lido o seguinte

(À Comissão de Constituição e Ju.stiça.)
O Sr. Loun'val Baptista deixa a cadeira da
Presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu
Can'feiro. -

O Sr. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Hâ
oradores inscriotós.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOWUVAL BAPTISTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O noticiário da imprensa, das radioemissoras
e da TV, anuncia o afastamento do eminente Econoinrsta e Administrador Cammo Calazans de Magalhães do cargo que vinha exercendo, com rara
competênda e inexcedível probidade, como Presidente_do Banco do Brasil
Não me seria lícito Offiifu~ffiediante desse episódio. É de se lamentar o afastamento de um
dos mais ilustres homens públicos do País, exatamente quando se encontrava na plenitude de suas
potencialidades.

O SR. LOWUVAL BAPTISTA - C~m
zer, eminente Senador Nelson Carneiro.

pra-

__ O_ Sr. Nelson Carneiro - V. EX'. pelo que
véjo, é advúSàrio do.S--adjetivos, Porque, ao falar
do acontecimento que afastou o nobre Presidente
do Banco dOBfasil: Cãmillo Calazans, v: Ex' falou
apenas hO acontecimento no começo do seu dis·
curso. Devia dizer: dq triste acont~cimento, porque realmente é um homem que tem conquistado
a simpatia de todos os seus companheiros de
trabalho, o respeito de todos os Parlamentares,
pela cordialidade com que a todos recebia e pela
dignidade com que exerceu o seu mandato na
Presidência do Banco do Brasil, já que não o
conheci na Presidência do Banco do Norâeste,
mas do Banco do Brasil. V. Ex"" não deveria ter
falado apenas nos acontecimentos; deveria ter fala® nos tristes acontecimentos. Intervenho no
discurso de V. Ex' para incluir este adjetivo.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Muito grato
a V. Ex'. eminente Senador Nelson Carneiro. Naturalmente V. Ex•. com o seu tirocinio, com a su_a
inteligência, com o seu descortino, com a sua

Março de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

- Nada mais natural, portanto, que esse insigne
sergipano fosse fi'e_qüentemente conVocado pelo
Governo Federal para exercer os mais relevantes
cargos na órbita do sistema de órgãos vitais para
o desenvolvimento económico do Pais, como, por
O Sr. João Menezes- Permite V. Ex·--Um
exé·riplo, DiretOr do BancO do Brasil, Presidente
aparte. eminente Senador?
do Instituto Brasi1eiro do Café e Presidente do
Banco do Nordeste.
O SR. LOURIVAL IÍAPTiSTÁ- Com pra~ .
Por estas razOes, o povo sergipano e o Nordeste
zer. eminente Senador João Menezes.
se orgulham da notável trajetória- de Camillo Calazans de Magalhães, cuja atuação ef!1 todos os
O Sr. João Menezes - Eminente Senador
Lourival Baptista, é voz geral que a capacidade cargos que exerceu, inclusive representando o
Brasil no exterior, par ocasião das conferências
administrativa do ex-Presidente do Banco doBrasil, é por todos falada. Também no CongreSso ou reUTiiões· ae qUe- participou como representodos reclamam contra _a posição do Presidente tante do nosso País, sempre teve como çlestaque
a sua dinâmica personalidade a serviço de sua
da República, dizendo que não toma medidas pat~r:r~ ~ de sua gerite, razóes pelas quais l_og~o_u
ra organizar o seu Governo. Ora._ se Sua Excelência tomou uma medida no sentido
manter conquistar a estima, o respeito e a admiração
de todos quantos tiveram o privilégio de conhea hierarquia, no sentido de manter a unidade de
Cê-lo.
·seu Governo, nada podemos diZer~--porque, no
nosso entender, as pessoas que trabaJham com
0 Sr. Fernando Henrique CardOSOs·.::..-v:
o Governo têm que estar enquadradas no slstema
~me concede um aparte?
que o Governo determinar, se não fica essa SituaO SR. LOURIVAL BAP11STA- Com pra·
ção que todos reclamam: o Presidente não toma
zer, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
uma posiç-ão;-o Presidente não toma uma atitude.
Sô conheço o que li nos jornais. Houve uma disK
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Setorção contra uma ordem emanada da Presidênnªdor__l_ourival Baptista, também queria, em meu
cia da República. Esse fato fei: cQm-que o Pi'esiK
nome, e creio que falo pela Bancada do PMDB,
dente José Samey tomasse a medida que julgou
solidarizar-me com V. Ex" pelo pronunciamento
mais conveniente, no sentido de manter a sua
que faz. O Dr. Camillo Calazans, embora nunca
autoridade e a estabilidade da unidade da admiK
tivesse sido ligado ·ao PMDB, foi um grande Presi·
nistração de seu Governo.
dente do Banco dO Brasil. Dirigiu essa Instituição
com espirita público. Conseguiu fazer cOm que
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito obriK
o banco voltasse a desenvolver-se em áreas das
gado, Senador João Menezes p~;.Jo seu aparte,
quais havia sido retirado. Mais ainda, teve grande
que será incorporado a este pronunciamento.
descortino, especialmente na defesa do Nordeste
Continuo, Sr. Presidente.
e dos agricultores brasileiros. Lamento profunda~
mente o ocorrido. Não é ·meu papel neste moBastaria rememorar o valioso estudo publicado, mento julgar a quem assistia a razão no momento
em outubro de 1980, intitulado "O BNH como da demissão. Acredito que o Brasil não dispõe
Instrumento de Desenvolvimento RegionaJ", no
âe tantos valores da altura do Dr. Calazans, não
qual são anaJisados os -problemas, as oscilações
podendo dar~se ao luxo, de demitir pelo telefone
conjunturais e as perspectivas do Nordeste, para
um homem com essa folba de serviços prestados
demonstrar o talento, a competência e a capaci- ao País. Estou inteiramente solidário com V. -EX
dade técnica do Presidente Camillo Calazans de
por seu pronunciamento.
Magalhães como admiriistrador que logrou modernizar o Banco do Nordeste, contribuindo, deciO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito
sivamente, para acelerar o processo do desenvolvimento agropecuário, industrial e comerciaJ de grato a V. Ex•, senador Fernando Henrique Cardoso.
.
.
toda a região nordestina.
Aliás, em pronunciamento forrnuládo f3 de
O Sr. Leite Chaves -_Senador LouriVal Bapmarço de 1981, requeri a transcrição nos Anais tista, V. Ex• me pennite um aparte?
do Senado Federal do primoroso estudo de Ci:lmiO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com"pra·
llo Calazans de Magalhães, divulgado pelo Jornal
do Brasfl em sua edição de 27 de fevereiro de :zer, eminente Senador Leite Chaves.
1981, sobre o ''BNB e a P:)lítica Prioritária Para
O Sr. Leite Chaves- Senador, não sei quais
o Nordeste".
as causas reais da demissão do Presidente do
Posteriormente, em discurso proferido a 19 de
Banco do Brasil, Camillo Cal-azans. às jornais dimarço de 1985, registrera-pOsse de Carriillo Cala- zem que decorreu do fato de ele ter-se posiciozans de Magalhães na Presidência do Banco do naQo no sentido de dar cumprimento à decisão
Brasil, acentuando o fato de que o maior estabele- do Tribunal Superior do Trabalho de pagã..mento
da parcela resUltante de um acOrdo homologado.
cimento de crédito do País passava a ser dirigido
por uma das figuras exponenciais dos seus qua- Se foi assim, S. ~ o Presidente_ do banco caiu
dros té<:nicos, na condição de antigo servidor da- com a lei, e não fica bem par.a o Governo se
chegou a demitir alguém em razão desse alguém
quela Instituição, que nela fez uma brilhante e
incomparável carreira, em virtude dos seus méri- estar ao lado da lei, das decisóes do Tribunal
tos pessoais - cultura, honestida"de e notável Superior do Trabalho, Q B_anco do Brasil é uma
qualificação técnico~profissional -, atingindo os organização respeitada no País, e não é só porque
mais importantes cargos_ de direção e- revelando,
cumpre a lei, mas faz com que os outros· a cumquotidianamente, os atributos de uma persona~
pram. O banco é uma universidade de trabalho.
!idade da mais alta categoría
Sabe V. EX' que sou do Banco do Brasil. Não
longa experiência, como parlamentar, é um professor de todos nós. Agradeço a V. Ex~ eminente
Senador Nelson Carneiro o aparte, que muito
honra o meu pronunciamento.

de

a

·

tive outro e_çnprego anies de Seriádor a rião ser
este: fui advogado do banco, funcionário do banco_ e hoje advogado dessa Casa... E aqui há três
colegas, companheiros aposentados do Banco
do Brasil; são os Senadores. AfonSQ Arinqs, Senador Wilson Martins e este que fa1a,; e há uma
dezena, quase duas dezenas de deputados. E nós
temos o banço assim ern alta con~. porque vivemos, fomos modulados por ele. Quer dizer, o
banco é um_ estágio alto da nacionalidade. Calazans é um colega do banco, um homem extremamel)te _respeitado no bancq. E quando alguém
~heg~ a ser respeitado pelo funciooalismo do
Banco do Brasil é_ porque tem uma vida Jigida,
séria e pautada pela dignidade. Quando interesses
inconfessos se levantaram para destruir o banco,
inclusive supriniindo á Conta-Movimento, ficando
o Banco do Brasil quase a nível de banco particular, o Calazails o dinamizou. E o_ ~ncO hoje
disputa o mercado em todas as esferas. O ineu
receio, EX-, é que essa queda tenha tido outras
nlotiVações. G.uem 5abe se i-nteresses privados
exagerados não estão por trás disso~ Pelo menos
duas corporações bancárias nacionais puseram
na cal:ieça que somente podem crescer no País
e ultrapassar suas fronteiras se destruírem o Banco do Brasil. E esse _o -pensamento. E o_ pior ~
que esSas corporações chegam a obter a nomeação de subalternos dos seus quadros para o Banco Central, a fim de que obtenham leis ou posturas
que debilitem o Banco do Brasil. O banco ê uma
organiZaÇãO-tão fijlportánte que; cjuando ele vaf
bem, o País vai bem. Veja V. EX!' que, enquanto
o Banco ·do Brasil exerceu as funções de Banco
Central, nunca houve deslize, desde 1808 atê estes dias ãtuais. -Mesm() depois que o Banco Central foi criado, ficãrãm ali velhos funCionários do
B8nco do Brasil e nunca houve urna suspeita.
De um tempo a _esta parte <? Banco Central é
uma fonte permanente de preocupação nacional,
inclusive desta Casa, pelOs desmandos e pelos
de-Slizes. A Constituinte fez bem em vincu]ar hoje
a nomeação do Presidente do Banco Central e
de seus diretores a que sejam aprovados por esta
Casa.., ~orque são funções elevada_s, e hoje muitos
são para lá indicados, mesmo vindo da rede bancária particular, para; digamos, tratar de interesses
de bancos privados nacionais. Então, a queda
de Calazans foi lamentáveL Homem decidido,
qualificado, ponderado, é muito amigo deste Congress-o e respeitador de suas decisões. Creio que,
deritre outros funcionários elevados àquele posto
no passado, foi ele cercado de todo respeito e
sai do banco com os aplausos nacionais pela
-sua- administração, pela sua eficiência, pela sua
honra, pela sua dignidade, pelo s_eu respeito ao
quadro funcional, consciente de que o Banco do
Brasil é uma universidãde de trãbaiho. O banco
serripreVIVeu-ae- selecionar classe média, através
de concursos Jigidos no passado e sempre houve
salários difefendados para que realmente o banco
tivesse esse contingente funcional que é hoje modelo no País. E quantos são os funcionários, inclusive o Ministro da Fazenda que está no setorpúblico, que estão exercendo altas funções públicas
em razão_daquele aprendizado rigido que o Banco
do Brasil tem transmitido aos seus funcionários
por gerações. A homenagem de V. __ ~ merece
a nossa solidariedade e seguramente -dEdOdos
os Parlamentares que conheceram essa figura hu~
mana, rígida, séria, qualificada, que é o Sr. Camillo

Calazans, Presidente do Banco do Brasil, 5umaria-

mente demitido por um telefonema, quando se
encontrava presidindo reunião na cidade do Rio
de Janeiro. indíscLitivelmélité-riO interesse da c-asa_que dificilmente o esquecerá.

O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Respon·
dendo ao aparte do eminente Sétidor Fernando
Henrique Cardoso, Líder" do PMDB, que não só
falou em seu nome~ como em nome do PMDB,
as palavras de S. EX' multO honraram o nosso
pronunciamento, enriquecendo-o_ mesmo_._ pela
maneira como se conduziu, e como expôs a gestão de Carnillo Calazans Magalhães no Banco do

Brasil. Eu, eminente Senador, teria que falar, porque, se falei, aqui, na posse de S. Ex', teria que
falar na saída, e não é o primeiro que venho a
falar. Quando saiu o ex-Ministro Eduardo Portella,
três ou quatro dias depois, eu, daqui, desta tribuna,
falei. Quando saiu o ex-Ministro Oolbery do Couto
e Silva, também, falei, assim, não poderia deixar
de falar, hoje, à saída desse ilustre sergipano, desse ilustre brasileiro, Presidente do Banco do Brasil,
que prestou relevantes serviços não só a S~rgipe,
não só ao Nordeste, como ~o Brasil. Emineflte
Senador Fernando Henrique CardoSO, agradeço
a V. Ex" o _aparte.
Quanto à intervenção do__ eminente Senador
Leite Chaves - ouvi S. Ex- çom atenç_ã_o, funcionário do Banco do Brasil que o é e que conhece
aquela instituição. Fica o referido aparte consignado no meu pronunciamento.

O Sr. Jacbas Passarinho Ex" um aparte?
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Permite-me V.

O SR. LOURWAL ~STA - Pois não.
Ouço o aparte de V. EX', eminente Uder Jzlrbas
Passarinho.

o_ Se. Pompeu de Sousa -

Ex!' um aparte?

Permite-me V.
-

O SR. LOORIVAL BAP11STA - Concedo
o aparte solicitado pelo Senador_ Pompeu de Sou-

sa.
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
que aqui representa o glorioso Estado de Sergipe,
quero dizer a V. Ex" que -riã.O poderia _deixar de
associar-me ao seu pronunciamento, embora já
tenhamos tido o aparte maior do meu Partido,
que é o do nosso Ud~r. meu eminente amigo
Senador Fernando Henrique Cardoso; mas não
poderia deixar de_ dar o testemunho de uma pessoa que não tinha nenhuma ligação maior de
natureza pessoal com o ex-Presidente do Banco
do Brasil - ainda Presidente, pois a transmissão
do cargo vai ser hoje - , Camillo Calazans, para
dizer que a atuação de S. ~ à frente daquela
tradicional instituição brasileira, que é o Banco
do Brasil, é algo realmenfe memorável. Tenho
acompanhado essa atuação_e acabo Justamente
· de passar um telegrama neste sentido, ou seja,
transmitindo felicitações pela atuação exemplar
que-teve como_ Presidente do Banco do Brasil
e a minha solidariedade pelo que chamei de lúcida
e justa política de pess_oal que implantou naquela
Casa e em_ conseqüência da qual foi sacrificado,
sacr1ficando-se, e espero que não se sacrifique
de to_do, mas seguramente não deixará de sacrificar pOr pouco a política de pessoal que S. EXI'
o Presidente Camillo Calazans implantou no Brasil
para defeSa dos legítimos direitos do trabalhador,
dos legítimos direitos dos bancários. E o fel sempre com absoluto equilíbrio, e não na base do
faVoritismo, mas sim com lucidez e equilíbrio. Era
o que tinha a dizer a V. Ex'

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador
O SR. LOORIVALBAPTISTA-Muito grato
Lourival Baptista, em meu nome pessoal e no
ão ricibre- Senador Pompeu de Sousa pelo seu
da minha Bancada, gostaria que V. Ex!' recebesse aparte, pelo apoio e solidariedade que dá ao emicomo um aparte ao discuso de V. Ex', como uma ---nente Presidente_ dq_ Baf!_c_o.ct:o Brasil, o grande
forma de nos solidarizarmos com o Dr. CainUlo
brasileiro Camillo Calazans de Magalhães.
Calazans. Não o conheci quando era_ Diretor do
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V. Ex'
Banco do Brasil para a Região Nordeste, quando
tínhamos um_c_oropanheiro nosso, Dr. Oziel Car- um aparte?
neiro~- como diretor para a Região Norte. Aí ouvf
O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Com muito
as primeiras referênc_ias feitas a ele, à sua profiprazer, eminente Senador Divaldo Suruagy.
ciência, à sua capacidade, à sua probidade. Mais
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Senador Lourival
tarde,_ no Banco do Nordeste, ele. foi o diretor; Baptista, um dos grandes problemas que o Brasil
e, finalmente, Presidente do Banco do Brasil, enfrenta nos dias de hoje é o da credibilidade.
quando, entã_o, tive contato com ele. Sempre
Uma das poucas instituições -lamentavelmente
achei que era um homem devotado ao_ serviço afirmo isso~ que ainda tem credibilidade perante
público, com o máximo ~mpenho de produzir a opinião pública é o Banco do Brasil. E o Presio trabalho mais reponsável e mais efiçiente possídente Camillo Calazans fez jUs a essa credibilidade
vel. Lastimo que a sua saída tenha, _siçlo fei~ _nos que tem a instituição que ele integrou e que, como
moldes_ que foram uti_l_i~dos para isto. Um hofuncionário, como Gerente,_ como Dirétor Regiomem da qualificação do Dr. Camillo Cãlazans na- nal e como Presidente, que é uma verdadeira esturalmente não merecia receber pelo telefone a
-cola de civismo e de retid~o de caráter que norteia
informação de que estav"' dispensado da s_ua funa maioria esmagadora de todos aqueles que comção. Por isso, ·quero associar-me a V. E>r no mo- põem essa g"rande família, que é o Banco _do
mento em ·que faz o elogio de um· grande brasi~ Brasil. V. Ex• o diz com muita propriedade, todos
leiro que cumpriu rigorosamente o seu dever.
aqueles que o apartearam foram justos nas coloO SR. LOURIVAL BAP11STA- Muito grato
cações de exaltação à personalidade superior e
a V. Ex", eminente Senado( e Uder Jarbas Passa- ao espírito público de Camillo Calazans, quer corinho, pelo depoimento __que dá a respeito desta mo Gerente na cidade de Propriá, onde, naturalgrande figura que é o PreSidente Camillo Calazans mente, V. EX' deve tê-lo conhecido naquela oporde Magalhães. O aparte de V. EX' nil.ifto nos_ sensi- tunidade; _qUer cOffii::ü:Jiretor RegiOnal para o Norbiliza e muito agradeço a V. Ex" a oportunidade deste, na Presidência do lnsti_tuto Brasileiro _do
Café, na ~I'f!.sidência cki Banto do_Noideste. Couque me deu em reçebê~lo.

------·------

be a mim, num desses acasos do destino, e ao
Senador Guilherme Palmeira, quando discutia~
mos com o Presidente eleito Tancredo Neves a
presença de Alagoas na formação de sua equipe
governamental, o Presidente Tãncredo Neves,
com aquela singularidade que o caracterizava, nos
ans Presidente do Banco do Brasil, porque, na
noite daquele dia- esse encontro foi exatamente
às 12 horas, na Fundação Getúlio Vargas desta
Capital - nos encontraríamos com os demais
Governadores__do Nordeste na cidade de Aracaju,
que V. Ex" tanto exaltou, quando Governador do
Estado de Sergipe. Então, o Presídente Carn_illo
Calazans sempre pautou a sua vida pública pela
sua eficiência, honestidade e retidãó de sel.,i cãráter. Lamento que um homem da estatura de Ca~
millo Qd_azans tenha sido demitido. Esta palavra,
na minha opinião, o transforma _em vítima -0
engrandece. Aqueles que concorreram para a sua
demissão é que ficaram diminuídos dentro da
grandeza da personalidade de Camillo Calazans.

e

O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Muito grato_
a V.~. Senador Divaldo Suruagy. O depoimento
que V. EX acaba de dar, de seu encontro com
o saudoso ex-Presidente T ancredo Neves e com
o Governador Guilherme Palmeira, ficará Jegis-trado no meu pronunciamento.
Na oportl.!nidade digo a Vossa Excelênda_que
o saudoso Presidente Tancredo Neves também
esteve em Aracaju, manteve entendimentos com
o Governador João Alves Filho e comigo, neste
mesmo sentido, porque o Governador João Alves
Filho, naquela época Governador de Sergipe, e
este Senador também dialogamos- porque Sergipe tinha o máximo interesse no aproveitamento
daquele ilustre sergipano que mereceu o seu irrestrito apoio.
Quanto ao que V. EX' e o eminente Senador
Jarbas Passarinho aqui referiram - a demisSão
de Camillo Calazans- por telefone-.:::::...., quero dizer
que não tenho procuração para defender nin~
guém, mas sei que· V. ~ e_ o Senador J_arbas
_Passarinho aprovam que o Presidente Jos_ê Sat.ney nunca faria isso. Conhecemos a sua esme~
'rada educação, a_ maneira de proceder e o estilo
da ação do Presidente José Samey,
Eu não sei -li pela imprensa-, mas_do Presidente_ José Samey- não partiu, nem partiria uma
demissão pelo telefone a um homem que era
seu amigo, a quem Sua Excelência estimava e
que - sei - aplaudia o serviço que prestava
ao Banco do Brasil._
O Sr. AJbano Franco aparte?

Permite V. EX um

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me um
aparte, nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Antes de
conceder o aparte a V. EX', concedo-o ao Senador
Albano Franco.
O Sr. Mauro Benevides -V. Ex" está privilegiando Sergipe. É natural, é normal.

O Sr. Albano Franco- Senador Lourival
Baptista, meu ilustre colega de representação, como sergipano, como nordestino- e como brasileiro, associo-me às palavras de V. EX' Efetivamente o País perde um dos melhores administradores públicos, nesta hora em que encontramos escassez de recursos humanos. E o ~_'!_is
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importante a destacar e a ressaltar é a dignidade
e a competência do Dr. Cariiillo Calazans e, mais
do que isso- V. Ex" é testemunha desse conhecimento do Dr. cami!Jo Cafa~zan.S _::e que,- todos

os cargos que exerceu, antes e depois da Nova
República, ele_ sempre atendeu a todos, resp€itando _o direito, sem verificar a'teriàêil.cia política
ou a sigla partidária, porque o Dr. Carriillo Calazans, antes de tudo, era um administrador público
nato, um homem realmente contrário às medidas
ortodoxas, um homem de visão larga, um homem
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da, corno Presidente do Banco do Nordeste e
do Banco do Brasil, como membro do Conselho
Monetário Nacional e em posições anteriores que
ele também _exerceu, os mais relevantes serviços
ao nosso Pais.
O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me
V. Ex• um aparte, nobre Senador Lourival Baptista~-

O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Ouço o
aparte do eminente Senador Francisco Ro\lemque efetivamente Via e verifiCaVa a maneira dé ~ berg.
compatibilizar o desenvolvimento económico
OSr.FranciscoRoUemberg-Nomomento
com o social neste País. Desde o início da minha em que V. Ex" ocupa a tribuna para falar da dernisvida empresarial e sindical, mantív-e com o Dr. sã_o,_ ontem, do Sr. Camillo Calazans, V. Ex! não
Camillo Calazans, em todos OS momentoS; -não fala tão-somente em nome de Sergipe e do_ Norw
só em termos de reivindicações do nosso Estado, deste, mas tenho certeia de que V. Ex.' fala em
como--em termos de reiVindicaÇões s-etoríais, a nome da Nação que vê, estarrecida, o Estãdo
melhor acolhida, a inelhor receptividade, porque dispensar, num dos momentos cruciais da sua
o Dr. Camillo Calazans, ãntes _áe tudo, era um vida política e econôrnica, uma d.;ts maiores e
homem de dedsão~ Assim, não poderia deixar, mais proeminentes figuraS de administrador púaqui e agora, de manifestar a minha- eStranheza blíco, que é c-ammõ -carazans. Conheci-o na ble o meu desapontamento pela maneira, pela a _NOR, cuidando do Nordeste; conheci-o, como
forma com que o mesmo- foi demitido. Efetivaw Presidente do IBC. pfesidíndo um ôrgão sobre
mente, Senador Lourival Baptista, isso acontecer o qual ele não tinha maior _experiência ou conhecia um homem corno Carnillo Calazans é uma per- mento, mas que se houve tão bem que de lá
da irreparável para o País, principalmente numa saiu para presidir o Banco do Nordeste. O Norhora de dificuldades e de necessidade_ de homens deste, mais uma vez, teve _uma fase áurea, na
aptos e preparados para administrar.-Todos real- _ su~ _vida, bem como todos nós, nordestínos, com·
mente temos a estranhar e a lamentar, principal- a sua presença naquele banco, de onde foi guianmente a maneira e a forma como_ foi demitido dado à Presidência dO Banco do Brasil. A sua
o Dr. Camil\o Calazans de Magalhães.
visão de administrador, a sua proficíência nos carO SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro)- Eu gos que ocupou, fez de Camillo Calazans, um
queria lembrar ao ilustre orador que seu tempo sergipano, uma figura nacional, É por iSso, Senador Lourlval Baptista, que a Nação se sente frusestá esgotado.
trada, ludibriada, enganada até, com essa demisO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Mas eu pe- são descortês, por telefone, de um dos homens
diria a tolerância do eminente Presidente.
públicOs brasileiros que muito teria a dar ainda
Antes de conceder os apartes aqui soliCitados, a esta Nação, se lá permanecesse ou se fosse
informaria ao eminente" Senador Roberto Cain- guindado a uma função sUperior àquela que ocupos, ao eminente Senador Mauro Benevides e pava. Coi"no sergij)anõ, corno brasileiro e como
ao eminente Senador Wilson Martins, que Sergi- seu amigo, estive para recebê-lo no _aeroporto,
pe, mais uma vez, tem a palavra através do Sena- ontem, e vi a emoção de que ele estava tomado,
vi a emoção daqueles que o receberam e, por
dor Francisco RoUemberg.
coinddêhda, vi também a sua chegada ao Banco
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador do Brasil. Toda a sede _do Banco _do Brasil era
Lourival Baptista. desejo, também, lastimar a exo- um estourar de papéis picados, de funcionários
neração do Dr. Camillo CalaZans de Magalhães emodonados, de gritos "viva Carnillo". Cami\lo
da Presidência do Banco do Brasil, ato que reper- Calazans recebeu uma das maiores ovações e
cutiu desfavoravelmente junto a todos os segmen- uma das maiores consagraç_õ~~ que um dirigente
tos da opinião pública brasileira. Convivo Com de uma _entidade pode receber na sua despedida.
Camillo Calazãris há -aJguns -anos. Durante seis Por jsso, Senador Lourival Baptista, eu me asSocio
anos ele dirigiu, com aprum---=oe Profidéncia exem- e parabenizo V. Br pelo pronunciamento que. faz
plar, o Banco do Nordeste do Brasil e, no início nesta manhã, em defesa de Cammo Calazans de
da Nova República, por uma dedsão acertada Magalhães, sergipano ilustre, brasileiro dos mais
do saudoso Tancredo Neves, foi escolhido para ilustres também.
dirigir o Banco do Brasil. À frente do mais imporO SR. LOURIVAL BAPTISTA - Antes de
tante estabelecimento de crédito oficial do País,
ele se posicionou com aquela dignidade, com conceder os apartes solicitados, quero agradecer
aquela eficiência, com aquela altivez e, sobretudo, aos eminentes Senadófes Albano Franco e Franfazendo com que o Banco se mantivesse em per- Cisco RoUemberg, e dlzer a esta Casa que- SerQ-ipe,
manente sintonia com as aSpirações dO PQvo bra- unido, que nós três sentimos e lastimamos a saída
sileiro. Integramos, ele e eu, o Conselho Monetário de Carnillo Calazans do Banco do Brasil. Não
Nacional, e fui testemunha daqueles momentos foi só Sergipe que perdeu; foi o Nordeste, foi o
difíceis que ele enfrentou, qUa"ndo então o..Ministro Brasil.
Quero agradecer também o aparte do nobre
Díison Funaro entendeu. de extinguir a conta-movimento, gerando uma série de protestos não aPe- Senador Mauro Benevides, que disse da atuação
nas no âmblto do Banco do Brasil, mas também de Camil\o Calazans à frente do Banco do Noralcançando segmentos financeiros da nação. Por- deste.
tan_l!), e um homem de extraordinária clarividênO Se. Roberto Campos-- Permite-me V. Ex"
. da, de invulgar descortino, que prestou, sem dúvi- um aparte?
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OSR. LOURJVALSAPTISTA-Com muito

Prazer, nobre S~nador Roberto Campos:

O Sr. R.Qb_ertp Campos - MuitO Obrigado,
eminente Sénad_or Lourival Baptista~ As=h<? _que
está- superabundantemente claro, na Casã, que
todoS temos grande respeito pela capacidade profissional e pela contribuição à vida pública que
deu o Dr. Carriillo Calazans.- Considero-me pes- soalmente seu amigo, com ele tive _oportunidade
de_cooperar, em vãrias ocasiões, quer no Instituto
Brasileiro do Café, quer no Banco do Nordeste,
e o considero um profissional da maior categoria.
Entretanto, ci que se está colocando, no momen·
to, é um problema de disciplina administrativa
emonetária. [nfe\izmente, o Banco do Brasil, com
ou sem encorajamento do Dr. Camil\o Calazans,
tomou-se mais do que urna normal repartição
financeira federal; é um verdadeiro partido político, excepcionalmente bem mobilíi"étâo-parã. fa-zer
pressão. O qtie há, no caso, obviamente, não é
rienhum anta.Qorl.ismo pessoãi do Ministro da Fazenda, Mãflson da Nobrega, e, muito menos, do
PresidenteJoSéSafney, erri relãÇãO-ão D'i'. Cãriiillo
Calazans, cujos méritos todos reconhecemos. É
uma exigência de coerância na exe.cução da política macroeconômica. Na realidade, sob pressão
dos funcionários do Banco do Brasil, qUe são
organizados como um verdadeiro partido político,
extravasando de muito as suas funções monetárias, cometeram-se váriaS indisciplinas que tornaram impossív-el a prática de uma política monetáiia-ãUstei"ã -é córrE'til. A primeira-e graVe violaÇão
foi ainda ao tempo do MiniStro ~Bre5Ser Pereira,
quando, certa ou erradamente, o Ministro estabe- - leceu, como todos sabemos, uma correção máxiw
ma para ·a URP, de 1O%, para ser surpreendido,
no diã seguinte, cõin- ã- atitude dO-Bãitco-do Brasil
que concedeu urna elevação de 40%, seguida
j)o(iim- aumeritO -de 42% da Petrobrás e 44%
-do Banco Central. Assim, em menos de uma semana-, esboroou-s-e todo o sistema de controle
da política salarial que havia sido- montaâo pelo
Ministro da Fazenda. Não que eu simpatizasse
com a metodologia de controle salarial por S.
Ex" adotada - eu sempre fUi faVorável à liVre
negociação salarial no setor privado, e, para as
entidades públicas, à ftXação de um teta orçamentáriO qúe iricluísse: d6tã-çoes :Salariars, Cjúe :Sópõderiam ser excedidas· com perniissão do Congresso
--mas colocou-se um problema grave de indisciplina. Abertas as comportas da indisciplina Salarial
no Banco do Brasil, na Petrobrás e no Banco
Central, não houve mias de se manter a política
salarial que era considérada, então, uma peça essencial do plano macroeconàmico do G-ôVEirilo.
AgOra, substancialmente o mesmo sucede: antes
que o CISE e- o Conselho fnterminiStenaraesalários se- reunisSem Para tentar formular uma polí. ticaglobal de salários para o setor público, baseada numa disciplina viável, o que aconteceu foi
um aumento concedido unilateralmente pelo
Banco do Brasil, obviamente sob pressão- da executiva nadOrlal dos funcionários do Banco doBrasil e do Sindicato dos Bancários,_ que ali se transformou num partido político liderado pelo PT. A
-meu ver,·o meu prezãdo amigo Camillo Calazâns
deveria ter resistido mais a·essa p-reSSão de natureza política, porque o Banco do Brasil tem que
ser absolutamente solidário com a política monetária emanada do Mlnistério-âa Fazenda e-do Ban-
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co Central. Para documentar que no Banco do
Brasil, hoje, nós não temos uma mera organização fmanceira, instrumento do Governo Federal
para certas tarefas, mas basicamente um banco
politizado, passo a ler UITl manifesto ao povo brasi-
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freiamento do excessivo expansionismo do Banco do Brasil e os Bancos privados. Esse priVIlégio
do Brasil, que contribui para o agravamento da de captação a custo zero dá ao banco do Brasil
inflação e, subseqüentemente, para a recessão.
uma falsa impressão de rentabilidade comparatiTodos nós sabemos que historicamente _uma das vamente aos competidores. Também se analiconseqüências da expansão monetária aguda é sarmos o fato de que o Banco do Brasil, que
leiro da "Exeiii.tiva NaCional dos Funcionários do
a hiperinflação seguida de recessão. O outro item é o maior credor do Brasil no exterior, - maior
Banco do Brasil" publicado na Folha de S. P3u- do manlsfesto, pasmem todos, -pois as expresainda que o Cibbank- não fez adequadas reserIo, de hoje, 9 de março.
sõ_es grosseiras provêm da Executiva Nacioanl vas para o caso de inadimplência do seu principal
Corisideremos o seguinte trecho:
dos funcionários do Banco do Brasil, assim se diente, o Brasil, teremos que duvidar muito de
cifra: "Fora_Samey!", "Fora Maílson!". É difícil Sua ~ntabilidade, a qual, aliás, já foi impugnada,
Nos preocupamos ainda com a indicação
conceber maior indiscipli_)1;a. Acho que um Goverreç~nternente, pela Comissão de Valores Mobiliáde um banqueiro privado para a direção do
no dotado de um Pouco mais de rigor executivo - _tiQs_, Ma_s. que qu~ro, Sr. Fiesidente, é prestar miBanco Central que pode acirrar ainda mais
exoneralia prontamente toda esta Executiva Na- nhas homenagens pessoais a Camillo Calazans
os ataques contra o BB e colocar inteiradcinal (Cujos membros, aliás, se mantêm no ano- como ind_ivid_uo, como profiSsional, a protestar
mente o Bacen a serviço dos grandes conglonímato), que ousa reclamar a ~xpulsão do Ministro contra o fato d_e que ele deixou que o Banco
merados financeiros.
da Fazenda e do Presidente da República. É um se politizasse muito. E reprovo a atitude da ExecuTemos aqui duas acusãções frívolas e absoluta- banco que se reserva o direito de propor um im~ tiva Nacional dos Funcionários do Banco doBra~
mente_ inaceitáveis. Primeiro, que seja desacon- peãchment. ls~o a partir de funcionários bancáque quer transformar-se em Partido Político" sugeselhável colocar na Presidência do Banco Central rios, qu~ agem como partidos políticos, quando
rindo um impeachment do Ministério d_a Fazen~
um banqueiro privado. Por quê? Trata-se de praxe deveriãm estar _ç;_yrnpr_indo as suas tarefas_ ncir~
da e do Presidente José Samey. Acho que a Exe~
habitual no mundo. O Presidente do Govemor mais. "FoiaFMi!" Que tem o Banco_do Brasil, cutiva Nacional dos FUncionários do Banco do
Bank ofEngland é um bariqUeiro privado, oriundo um banco c_9_mercial, a vercqm a política macroe- Brasil dev~ria ser punida por desobediência civil
do N11tiona/ Westminster. Anteriormente era outro conômica? Hoje existem ho Fundo Monetário ln~
e, se entrar em greve, por grevismo ilegal.
banqueiro privado, Lord Richardson, do banque temacional 15~ países, SE;!"ndo 12 países comuO SR. LO<IRIVAL BAPTISTA- Sou multo
d'a!faires &horoeder Wagg. Nos Estados Unidos,
nistas. Mesmo a União Soviética nele quer ingresfoi nomeado, ainda no governo Carter, o Sr. Pãul sar, E todos que aderem a essa instituição se grato a V. Ex~, emin~e Senador Roberto Campos, pelo depoimento, e pelos eSclarecimentos
Volcker, que não era um bancário, e sim funcio- con1prcrr1Jetem -a observar os Seus estatutOS. o
nário financeiro, economista do Tesouro: Agora, Br~R é"-_ Uiji _PQS ro~~Di-Os fundadores/ do FMI, ·que -deu e que serão incluídos no meu pronunfoi nomeado o Sr. Allan Greerispan, que é; Siin- a decisão de a ele recorrer ou não escapa à com~ damento.
plesmente, um broker, um corretor na bolsa de petência setorial dos funcionários do Banco do
O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. Ex" um aparte?
-- Nova Yorque. Que leva a esses presunçosos cida- Brasil pouco versados, aliás, em macoeconomia.
dãos do sindicato de exe_cutivos a imaginar que Têm boa reputação como profissionais de mi~
O SR. LOORIVAL BAPTISTA - Concedo
lhes cabe o direito-de opinar sobre quem deve croeconomfa bafiCádã,- mas estão Certamente
ou não ser Presidente do Banco Central? Não desPreparadoS ·para decisões mecroeconômicas. o aparte ao eminente Senador Ruy Bacelar.
lhes cabe direito nenhum. Nem sequer conhecem E a durª vesdade brª~ºeira é que estamos numa
O Sr. Ruy Bacelar· Nobre Senador Lourival
a história do Banco Central, o que é cõmpreen:..- recessão sem o FMI, numa recessão Made in B"a.PtiSta, ilão podia deixar de associar-me a esta
siveL pois o Banco do Brasil foi um dos grandes BrasU. com tecnologia própria. Se forrriOs ao FMI justa e oportuna homenagem que V. Ex• presta
inimigos da criação do Banco Central. Participei será para aliviar uma recessão, que já fabricamos,
a esse grande brasileiro que é Camillo Calazans,
a quem os baianos são gratos pelos grandes e
desse eplsód.lo durante o Governo Cãstello Bran- com extraordinária e exemplar incompetência.
co. O Banco do Brasil procurou repetidamente
relevantes serviços prestados à Bahia A trajetória
sabotar a criação do Banco Central. Não fosse
pública do Dr. Camillo Calazans serve de exemplo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) o incrfvel vigor do Presidente CasteUo Branco e -Leilibi-o ãO ilUStre senador aparteante que o Regi- à grande maioria dos brasileiros. Funcionário do
a determinação do Ministro Octávio Bulhões não mento Interno permite apenas 2 ininutos para Banco do Brasil, Presidente do Banco do Norse teria criado no Brasil uma Autoridade Monetária o aparte, para o bom andamento dos trabalhos deste, do Instituto Brasileiro do_ Café e do Banco
- .
autônoma. Passa a seguir o manisfesto a defender dà CaSa-:
do Brasil, por todos os lugares pelos quais passou
deixou exemplo de dignidade, de seriedade, de
o priné~.pio da equiparação integral de seus saláO Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, es- trabalho. Daí a homenagem que à Bahia presta,
rios com os do Banco Cefitral. Trata-se de outro
conceito errado. Normalmente, os bancos cen- tou sendo indisciplinado, mas toda a Nação está· neste momento, ao Dr. Camillo CalazanS. Quero
trais têm funções superiores às de um banco co- _ sendo indisciplinada Estou lendo aqui um exemdizer a V. Ex'. e aos eminentes -Senadores que
o Brasil perde, por um momento, por espaço de
merda! e, a respeito de sua importância, o Banco Pfo de grave indisciplina.
do Brasil é hoje apenas um banco comercial mistempo, a capacidade administrativa de Camillo
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)......::.De- Calazans. Entretanto, a pessoa de Cami.llo Cala~
to. São funções de responsabilidade na formumos
o
exemplo
nós,
Senadores.
zans livra~_s~. _neste momento, do grande peso
lação e controle de administração monetária. A
responsabilidade do Banco do Brasil é, meramenO Sr. Roberto Campos ~ Sou grande amigo que tinha, até ontem, de participar deste Governo
te, de execução da política financeira-comercial. do VreSídente Cami11o Calazans, e visitá-lo-e!, após desacreditado, desmoralizado que se vale hoje
O Banco do Brasil parece esquecer-se de que este incidente: Consjdero-o homem das maiores do fisioloQism_Ç Para t~ritai" corromper _a consnão é mais um Banco Central nem Autoridade qualidades, técnicas e humanas. mas, no parti- ciência do povo brasileiro. Por isso, a pessoa de
fo\onetária. Em todos os países do Mundo os Ban- cular, apesar de ser membro de Partido de Oposi- Camillo Calazaris está de Parabéns por livrar-se
cos Centrais têm um nível de remuneração supe- ção._ apoio integralmente o Governo Federal por de participar deste desgoverno que ai está. Muito
obrigé!do.
rior, porque a eles corresponde11,1 responsabili- estar tentando pela primeira vez em muitos anos,
dade superiores exigindo treinamento especial colocar ordem na política monetária e restabeO SR. Ú)URIVAL BAPTISTA - Senador
em macroeconomia Um segundo item do mani- lecer um serllido de disciplina. Não nos iludamos
resto é _o pronunciamento dos _funcionários contra em i-elação à extraordinária lucratividade do Ban- Ruy Bacelar, agradeço o aparte de V. Ex', mas
discordo do final ào seu aparte, quando se referiu
o "arrocho" e a "recessão". que sabe o Banco_ co do Brasil, de que tanto se fala. Na realidade,
do Brasil de Arrocho e recessão? São questões esse_Banco ainda goza de extraordinários privilé- ao "Gove_rho desmoralizado, desacreditado".
Quanto a isso não concordo com os exageros
de política macroeconomia, decididas ao nível de gios; tem custo de captação zero, porque recebe
de V. EX, porque acho que o Governo José Samey
Ministério da Fazenda, ao nível de Ministério do depósitos obrigatórios de autarquias, empresas
é um Governo altivo, decente, honesto e realizaPlanejamento ao nível da Presidência da Repú- de Estados e depósitos judiciais. Os depósitos
dor, (tue trabalha e que_tem ajudªc;lQ aos ~dos,
blica. E a recessãO, se nela ingressamos, foi pela de": .autarquias e de empresas de Estado deviam
aos Municípios, ao Nordeste e a_ tqdo o Brasil.
falta de um conjunto de políticas adequadas, que ser divididos entre os bancos estaduais dos EstaReprovo o final do seu aparte.
~ como um de seus componentes o redos onde se localizam essas eritidades, o Banco
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O Sr. Ruy BaceJar- Respeito o pensamento

de V. Ex~. mas, infelizmente, este nbo_ é o pensamento do povo br.::~sileiro.
O SR. L()(IRIVAL BAPTISTA -

Discordo

de V. Ex', caro Senador, no que acabou de dizer.

O Sr. Wilson Martins -

Pennite V. EX' um

aparte?
O SR. LOWUVAL BAPTISTA -

Concedo

o aparte ao nobre Senador Wilson Martins.

O Sr. Wilson Martins- Agradeço a V. Ex1'
a oportunidade do aparte. Gostaria de focalizar,

no discurso de V. Ex', a iinportância que o Banco
do Brasil tem tido, ao longo da nossa própria
História, na construção da nossa economia, O
Banco do Brasil foi e é a maior mola propulsora
do nosso desenvolvimento económico. Através

dos tempos, o Banco do Brasil tem tido a responsabilidade de atender ao setor rura1, concedendo
financiamentos não somente aos que podem realmente resgatá-los, mas, também trabalhando nl,Ima faixa de risco para levar ao Nordeste, ao centro, ao Sul, ao Centro-Oeste, enfim, a todas as
Regiões do Brasil, o financiamento necessário ao
nosso crescimento. As estatísticas e todos os demais dados existentes mostram que nenhuma
instituição bancária tem a importância do Banco
do Brasil na concessão desseS financiamentos.
Também quanto à industrialização do País, a administração do Dr. Camillo Calazans procuiou
reerguer o Banco do Brasil d" situação dificil em
que se encontrava, numa competição difícil, inclusive com instituições privadas. Ele se interessou
grandemente por isso e conseguiu, através de
várias medidas obtidas junto ao Governo, fazer
com que o Banco do Brasil voltasse a respirar.
Não apenas foi excelente administrador desse
Banco, como também soube dar ao seuJuncionalismo regalias e direitos nunca dados antes por
nenhum de seus Presidentes. É um admin_istraclor
moderno e competente, que não olha_aJnstltulção
apenas como fonte de bens ao País, mas também
corno forma de dar aos seus servidores uma vida
digna, decente. Nenhuma razão assiste àqueles
que acham que os funcionários do Banc_o doBrasil devem ter uma remuneração inferior à dos
fimcionários do Banco Central. O Banco do Brasil,
por todos os títulos, deve remunerar, condignamente, a· seu funcionalismo. Isso tanto é verdade,
que a Justiça do Trabalho deu-lhes ganho de
causa, garantindo aos funcionários do Banco,
nesse último reajuste, 40% de aumento. Não estavam os funcionários Banco do Brasil obrigados
a aguardar nenhuma decisão posterior. Agiu corretamerrte o Presidente Camillo Calazans em dar
a sua solidariedade aos funcionários do Banco
do Brasil. Tanto estava certo o Presidente Cala~
zans que, hoje, nesta manhã, aqui, no Senado,
praticamente a unanímidade dos pronunciamentos se solidarizam com o Presidente Camillo Calazans. Pela primeira vez, aqui, no Senado, desde
que estamos empossados, ouvimos o Governo
ter unanimidade, unanímidade contra, porque demitiu um alto funcionário que servia ao País•. O
Presidente Camillo Calazans co21i do se_u cargo,
mas cai de pé, porque ele defendeu a Instituição
e_os seus funcionários, não numa atitude rebelde,
e sím numa luta em que estes tinham a seu favor
uma decisão da Justiça do nosso País.

O SR. LOURIVAL BAPTisTA --Grato a V.

Ex", eminente Senador Wilson Martins. Vim fazer
eSte prõnunclamenfo sem ofender ninguém, sem
atacar ninguém. Estamos nesta Casa há dezessete anos e, graças a Deus, atravessamos de pés
enxutos. Viemos simplesmente dizer a personalidade de Camillo Calazans de ['-\agalhães.
Eminente Senador Wilson Martins, meu velho
companheiro da Câmara dos Deputados, e de
Partido, grande Governador, cuja amizade foi
sempre cres·cente; muito obrigado pelo aparte de
V. Ex', que enriqueceu o me_u pronunciamento.
O Sr. Nelson Wedeldn - V. ~ concederia
um aparte, nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA Ex', com imenso prazer.
·

Ouço V.

O _Sr. Nelson Wedeldn -.Senador Lourlval
Baptista, em primeiro lugar, os meus melhores
cumprimentos pelo pronunciamento que V. EJc'
está fazendo. Como pôde V. Ex" observar, foi tão
oportuna, foi tão feliz a idéia que V. Ex!' teve, que
toda esta Casa se manifestou, manisfestou a solidariedade que todos estamos hipotecando ao
eminente ex-Presidente do Banço do Brasil CamiJlo Calazans -um homem de quem guardo as
melhores impressões_nos vários cantatas que tive
com S. Ext, tanto pessoais quanto por telefone.
Existe unla contradição enorme pela forrna como
S ... s~ acabou sendo demitido. Exatamente um
homem de trato lhamo, cavalheiresco, afável, uma
pessoa estremamente agradável, é desligado de
sua função, da importante função de Presidente
do Banco do Brasil, de .uma forma mujto pouco
elegante, para se dizer o mínimo, e não entenda_
V. Ext que queira eU fazer qualquer crítica ao Governo. Infelizmente, o Governo, no seu atual estágio, parece preferir esse estilo, essa forma de conduzir e de adotar os seus procedimentos. Queria
fazer uma referência, um pouco na linha do que
falou o nobre Senador Wt:lson Martins, a respeito
de Camillo Calazans, a extrema lealdade com que
ele, funcionário de carreira do Banc_o, sempre se
conduziu em relação ao seu corpo de funcionários. Na verdade, o corpo de funcionários do
Banco do Brasil é uma das razões essenciais do
êxito que é o Banco do Brasil, uma estatal da
qual devem orgulhar-se todos os brasileiros, uma
Banco que" é. o que rrielhor paga os seus funcionários, é o BÇJnco .que distribui melhor os seus
. dividendos aos seus acionistas, um Banco que
cobra os menores juros àqueles que lhe tomam
empréstimos. Está bem que isto seja por algum
tipo de incentivo, algum tipo de favor, que detém
pelo fato de ser b Banco do Brasil. Mas o fato
é que o ex-Presidente Camillo Calazans sempre
compreendeu a importância des_se_ corpo de fun~
cionários, como·é_ Importante que esse corpo de
fundonários não se comporte como ·uma massa
disforme, submissa e subordinada a tudo que vem
de cima. O corpo de funcionários_ do Banco do
Brasil, historicamente, e agora, também, tem ess~
sentido crítico. E este é o momento que temos
que viver e compreender o momento da demoda, as pessoas não precisam subordinar-se, ne-cessariamente, a tudo que vem de cima. Na democracia as pessoas se comportam refletindo,
tendo consciência do seu papel, do seu valor,
da opinião que queiram emitir, seja ela qual for,
mesmo que não concordemos com ela. Este é
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o novo tempo que estamos vivendo. OSr.-Ca"millo.
Calazans compreendeu isto adequadamente. Põr
isto, nobre Seilador Lourival Baptista, com os
meus cumprimentos pelo seu- pronunciamento, pela oportunidade desta sua mÇJnifestação, encerro dizendo que, infelizmente, o Governo, com a
saída de Camillo Calazans, segue ainda mais rápido no caminho__da sua fragilização e do seu empobrecimento.
OSR. LOQRIVALBAPTISTA-Muito grato
a V. Ex~. Senador Nelson Wedekin_.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Queria alertar o ilustre orador que o seu tempo
está três veze_s esgotado.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA- V. EX, Sr.
PreSidente, é um homem paciente, é-um homem
que Vê eSta- SessãO" desén"r"Olar~se, mais dois ou
três minutoS "fül.Cértaremõs· o liOsso pronunciamentO.
Não poderia mos deixar de conceder um ·aparte
ao eminente Senador Rohan Ttto, ao eminente
Senador e Professai )\foilso Aririos e, por tfual,
ao eminente Senador Alexandre Costa.

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Lourival
Baptista, agradeço a V. EX' a gentileza do aparte,
agradeço à Mesa a tolerância. Estava numa: t~u
nião, com a Assessoria do Senado e alguns assessores externos, preparandO um trabalho, quando
soube desta sessão e do aíscurso de V. EX"; deixei
uns quinze homens sentados lá, e vim aqui dar
o testemunho de amizade, de solidaried~de e de
admiração ao extraordinário Presidente do Banco
do Brasil, Dr. Camillo Calazans. Ao examinarmos
a.obra de Camillo.Calazans como Presidente-do
Banco do Brasil, vamos verificar Que ele tirou o
Banco do Brasil de uma_s_ituação de.!nfertoridade,
participando apenas com 9% dos depósitos do
ranldng dos bancos nacionais, e elevou para 26%
o fecho do baJanço passado. E de que maneira?
Da maneira càmo falou o nobre Senador Nelson
Wedekin: pagando melhor aos seus funcionários,
remunerando melhor os acionistas e cobrando
menores juros. E não: se diga que é por causa
da conta movimento, porque Dilson Funaro acabou com ela. É verdade que_ há _alguns recolhimentos de impostos através do Banco do Bras_il
preferencialmente, e não poderia ser de outra maneira. Nobre Senador Lourival Brasil - perdão,
Lourival Brasil é um grande conterrâneo, um
grande político de Minas Gerais -, o Banco do
Brasil. é talvez o braço estendido do Governo que
o interior do Brasil conhece. O interiOr do Brasil,
o interior remoto, de onde eu vim, conhece dois
tipos de braços do Governo: o fiscal e o Banco
do Brasil. Normalmente não conhecem m.<Us nada._Q pequeno agricultor vai ao Banco dO Brasil
pegar recursos para a sua lavoura; o pequeno
industrial e o pequeno comerciante vãO ao_ Banco
do Brasil pegar dinheiro. E quandO tein6s-oportunidade de ter nessa agência de desenvoMmento,
que é o Banco do Brasil, um homem da sensibiJidade de Camillo Calazans, então esse Banco se
agiganta, cresce e_ -~e desenvolve.· Mas Camillo
Calazans fez mais. Ele tornou um banco, que era
apenas comercial comum, num banco múltiplo.
E, agora, culminou também com o cartão de cré~
dito. Hoje temos a poupança verde, temos o cartão _de crédito, temos o Banco do Brasil com
a sua financeira. Tudo obra deste. extraordinário
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homem. Tãncredo Neves, quando se referiu a
Cámillo Calazans, e a escolha para Presidente do
Banco do Brasil, do nome de Cammo Calazans
foi feita pelo Dr. Tancredo Neves. coube-me a
honra, nobre Senador, de comunicar ao Dr. Cami-

llo Ca!azans essa es.colha feliz do Dr. Tancredo
Neves. S. Ext dizia: -

"Sabe por que Camillo

CalazanS?" O Dr. Tanctedo tinha um amor especial pelo Banco do Brasil, Sua Excelência havia

sido Diretor daquela entidade. E respondeu Sua
ExceJênda - "Porque o Dr. Ccimillo Calaians
compatibiliza as qualidades de um excepcional

técnico, do grande economista, que conhece de
economia, à sensibilidade e aos conhecimentos
de um político sensível. O Brasil perde rnWto.

O Banco do Brasil perde bastante, e o Nordeste
perde mais ainda. Com
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que carinho o Dr. Carnillo

Calazans recebia a Bancada do Nordeste, empresários do N_C?rdeste ou mesmo agricultores do
Nordeste! E quando dizíamos que eJe era mineiro
honoris causa, ele sempre fez questão de dizer:
'Vocês não podem esquecer que sou nordestino,
que sou um homem sorrido, sou um homem
do Nordeste". Nestas breveS palavras, sem trazer
nenhum assunto que possa ser polêmico, levo
a minha homenagem, a minha solidariedade a
Camillo Calazans, através deste aparte que V. Ex"
me concede. Agradeço a V. Ex'P por isso.
OSR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V.

EX', eminente Senador Ronan Tito. v. Ex'!', no seu
aparte, focalizou o apoio de Camillo Calazans ao
interior. V. Ex', se não me falha a memória, roi
Secretário da Agricultura de Minas Gerais. Sei do
trabalho que desenvolveu e do apoio que recebeu
do Banco do Brasil. Muito_ obrigado a V. Ex', eminente _Senador,
O Sr. Afonso Arinoa aparte?

Permite V. Ext um

O SR. LOORIVAL BAPTISTA- Pois não.

O Sr. Afonso Arinos - Prezado Colega e
amigo Lourival Baptista, eu queria juntar algumas
considerações como ex-funcionário do Banco do
Brasil aposentado. Fui levado ao Banco do Brasil
- permitam-me os Colegas essa pequena nota
autobiográfica -por Afonso Pena Júnior, o grande Jurista que era, então, Cánsi.Jltor-Jurldico do
Banco do Brasil. Com ele servi longamente, até
•que ele se retirou do Banco e passei a servir com
João Neves da Fontoura, que ocupou o seu lugar.
Tenho, assim, certa expeliência da vida do Banco
do Brasil, no toc:ante à Consuhoria Juridica, que
é o ponto exatamente de interseção entre a parte
propriamente profissional, técnica, económica,
bancária, do Banco do Brasil e certas condições
de natureza política que, necessariamente, intervêm na administração daquela Casa. Firrriado
nesta experiênda é que fui solicitado, certa vez,
pela direção do Banco do Brasil de escrever-lhe
a história. E tive, então, a op6Jfuiiídade de fazer
um estudo sobre o que foi a história do Banco
do Brasil desde a sua fundação, antes de o Brasil
ReinO, em 1808, e o desenvolvimento daquela
CaSa em ligação contínua com os fatos divergentes, contraditórios da vida nacional no campo econôrriico, que é o campo fundamental. Ass[m, eu
gostaria de, junto ao meu eminente Colega Roberto Campos - duas vezes Colegas, porque fomos ambos Embaixadores do Brasil nos Estados
Unidos e em organizações intemadonais, S. Ex'

se enconfrava em Washington e eu, em NoVa
Iorque, Roberto Campos, a quem devoto velha.
admiração- gostaria de retificar conceitos e até
sugerir reflexões a respeito de atitudes que S. Bf
tomou, que, me pareCem, fra;,Camente vohadas
contra uma instituição do tipo Banco do Brasil,
que é uma instituição nacional que se organizou
à base de necessidades nacionais e indicadas por
pessoas que cercavam o Governo Regencial de
O, João VI. antes da formação -do Brasil-Reino,
que ocupou uma parte importantíssima no desenvoivímento económico do País, que sofre todas
as incidências, todas as transformações, todas as
ocorrê_n!:_LéJS graves da economia nacional, não
como promotor, não como incitador, não como
iniciador de qualquer dessas crises, mas como
simples reflexos delas no selo daquela organização. Então, o eminente Senador RobertO Campos deve refletir um Pouco sobre coisas que S.
Ex" diz, como, por exemplo, que os funcionários
do Banco do Brasil estão querendo remeter ou
fazer um impeachment contra o Presidente da
República. Estava S. Ele' falanQo na sua área e
eu, agora, estou falando na minha. Esta afirmativa
é absolutamente absurda. O processo de lmpeachment é um dos assuntos mais delicados
do estudo do Direito Constitucional e não tem
nada que ver com uma atitude tomada por uma
empresa em relação a seus próprios fundonários.
A facilidade com que S. Ex!' se esmerou em aumentar a participação indevida dos funcionáriosem assuntos que não eram de sua competência,
se reflete na sua alta competência, no momento
em que S. Ex~ também se permite fazer conside~
rações que são inteiramente desusadas, absolutamente fora da realidade e intensamente surpreendentes para um homem da sua categoria. Como
é que os funcionários do Banco do Brasil vão
fazer impeachment contra o Presidente da República? Basta isso para retirar, não digo a seriedade,
ao contrário;- tudo o que S. EX" faz é sério, mas
retirar a serenidade, são duas palavras que_ se
parecem, mas não têm nada a ver uma com -a
outra; seriedade é uma coisa, serenidade é outra.
S. Ex" manifestou uina surprbenâente faltã de se~
renidade para chegar aqui, com a sua responsabilidade, com o seu nome, c-om a importância
que S. Ex" tem na vida económica, com a responSabilidade, aí sim; que lhe recai sobre os ombros
em muitas das atitudes que provocaram divergências na política económica do Pais, e dizer no
Senado da Rep(tplica que os funcionários do Ban~
co do Brasil estão querendo fazer lmpeachment
contra o Presidente da República. É uma afirma~
ção sUrpreendente, é mesmo uma afirmação ex~
traordinária. Eu queria apelar para o nobre Embai~
xador, o Senador Roberto Campos, para que refle-·
tisse meJhor, porque a responsabilidade de seu
nome, a responsabilidade internacional, podem
trazer conseqüências desagradáveis para o Banco
do Brasil e, portanto, para o Brasil no meio financeiro internac~onal, nó momento em que o País
está lidando com situações dificílimas, pelas quais
o Banco do Brasil não é absolutamente responsável, seilãci Cóm ·seus teóricos fmanceiros. Os
doutores em finanças, as grandes autoridades financeiras é que vêm trazendo o Brasil à situação,
à posição em que ele se encontra. Então, o Banco
do Brasil é um instrumento de poder, mas como
instrumento de poder ele precisa ser respeitado,
porque nunca,- que -eu tivesse Visto, na minha pre-.

sença de muitos anoS no Banco do Brasil, assisti
qualquer coisa Que pudesse ser objeto da mais
leve censura no tocante aos aspectos morais do
funcionamento ·daquela Casa, pelo menos na parte que passava pela Consultaria Jurídica.__ Nunca
vi nada. Tenho respeito por aquela Casa~ tenho
saudade daquela Casa, procurei fazer no meu livro
uma exposição verdadeira do que foi o Banco
do Brasil, desde a sua [undaç:ão~ e peço, portanto,
ao meu Companheiro Roberto C_a_mpós qué-reflita
um pOUco- melhor sobre as conseqüências do
que acaba de dizer a respeito daquela Casa.

a

O SR. L()(JRIVAL BAPTISTA -

Obrigado

a V. EX:!, eminente Senador Afonso Arjnos, pelo
depoimento que dá.

O Sr. Afonso Aririos - Peço desculpas de
não ter agradecido a V. Ex" o aparte que me concedeu.
OSR. LOURIVAL BAPTISTA-Muftograto.

e o aparte de V. Ex'P será consignado no meu
discurso,_
O Sr. Roberto Campos- Eminente Senador
Afonso Arinos, talvez não tenha ouvido_ corretamente as expressões que citei do manifesto da
Executiva Nacional dos_ Funcionários do B<IDÇ_P
çlo Brasil: "Fora Samey.., "Fora Mailson". Isso é
uma quebra de disciplina absolutamente intolerável.

O Sr. Afonso Arlnos- Não tem nada 211 ver
com o banco. O que o banco tem com isso?

O Sr. Roberto Campos -Não é tecnicamente_um lmpeachment. é um incitamento que
um giupo de bancários, que .se converteu, na
realidade," em pa"rtiao político, oferece ao Con,:,
gresso como um incitamento.
O Sr. Afonso Arlnos - Mas a[ é que está
o ponto; não é o Banco do Brasil. Qual é a responsabilidade do Banco do Brasil nisto? Nenhuma.

O SR. LOORIVAL BAPTISTA -Concedo o
aparte ao eminente Senador_ Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa - Nobre Senador
Lourival Baptista, congratulo-me com V. Ex' pela
homenagem que presta ao Dr. Camillo Calazans.
Aliás, V. ~ prestou esta homenagem quando
ele foi alçado à Presidência do Banc:;:o do Brasil.
V. Ex" mais de uma vez, aqui deste plenário, exaltou a sua administração, e é mesmo V. Ex• que
hoje, quando Camillo Calazans deixa o Banco do
Brasil, vem-lhe prestar uma homenagem das
mais justas que tenho ouvido neste_ plenário do
Senado da República. Sem desejar entrar no mérito, mesmo porque aderi a esta homenagem pelos simples fato de o Dr. Camill_o Calazans ter
deixado o Governo, seria diminuir a homenagem
que se presta a um dos mais ilustres. homens
públicos, com os mais relevantes _serviços presta~
dos a esta República. Tenho mais admiração pelo
Dr. Camillo Calazans do que propriãmente amizade. Admíração_ pelo seu trabalho, onde passou
pelos mais altos postos desta República, deixou
rastro, o: rastro_ permanente 9a competência, da
seriedade, da probidade, sobretudo, do_ amor à
ca_u_s_a pública. Confundir-se uma personalidade
tão marcante como esta com a politicagem e
a politicalha que hoje se exercem neste País, seria
uma injustio;a !! não a homenagem que se deseja
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e sei que esta é a intenção de V. Ex'

de homenagear esse ilustre homem públíco. Já

ouvi de vários dos Srs. Senadores as razões sobre
a atitude adotada por Camilla Ca:JaZans~ Que não

e _à sua dignidade de homem público, muito conhecido e de grande serviços prestados a todo
o Brasil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V.

falem, então, em demissão. Não creio que tenha
havido urna simples demissão de homem público

Ex", eminente Senador João Lobo,

da natureza do Dr. Camillo Calãzans. Divergências

O Sr. Edlson Lobão - Permite V.
aparte, nobre Senador Lourival Baptista?

naturais, de idéias e de pontos de vista, levaram-no
a abandonar o cargo. Afinal de contas, ele gj:!ffipre
foi um criador, um pensador e um homem de

visão alta, capaz de desvendar o futuro e de dar
soluções imediatas aos problemas do presente.
Se V,_ Ex' me perguntar quem perdeu em tudo

isso ou quem ganhou, digo que não sei quem
ganhou; sei que o Nordeste brasileiro, este, sim,
perdeu, porque tinha em C'amillo Calazans um
amigo, conhecedor profundo dos problemas daquela Região; homem que combatia, quer no
Banco do Nordeste, quer no Banco do Brasil,
por onde passou, a miséria e o- sofrimento do
povo nordestino. Então, o Nordeste perdeu um
dos maiores postos da República, um grande amigo;um homem competente e capaz, um homem
que poderia continuar ajudando a Região como
já o- vinha fazendO através de toda a sua_ vida
páblica Congratulo-me com V. EX' e-espe-ro que
não se-aproveitem de um momento como este
para diminuir a natureza da homenagem que se
pretende prestar a Cammo-calazans, envolvendo
a política, mesnlo "porqUe sei e cC:inheço muito
de perto o maior conceito que desfruta a personaüdade, o homem público que é Camillo Calazans
junto ao Prestdente da República.
OSR. LOURIVAL BAPTISTA-Muito grato
a V. Ex' eminente- Senador Alexan::lre Costa. V.
Ex", na verdade, é o Alexandre Costa meu campãnheiro- há 17 anos nesta_ Casa, e a nossa atitude
tem sido sempre a mesma, de coerência, e não
poderíamos, deixar de falar nesse homem notável,
grande amigo do Nordeste, grande _amigo doBrasil- Camillo Calazans de Magalhães.

OSr.JoãoLobo-Permite V. Ex"' um aparte?
O SR. LOURlVALBAPTlSTA- Com muito
prazer.
O Sr. João Lobo - Nobre Senador, serei
breve, porque pretendo ainda abordar este assunto, talvez não hoje, mas em outra sessão desta
casa. No momento, aproveito o brilhante discurso
de V. Ex" para solidarizar-me com o Dr. Camillo
Calazans, nesta hora ern que, a meu ver, foi vítima
de uma desnecessária tr:uculência, de um abuso
de autoridade. ~mais um daqueles casos da criatura revoltando-se $:Ontra o criador. Lembro-me
de que·o Dr. Mailson da_N6br~ga foi guindado,
talvez, ao âmbito federé)} pelo próprio Camillo CaJazans, que, quando Diretor do Banco. do 6rasil,
retirou-o de urna simples chefia de Carteira Agrícola, no Banco, em Cajazeiras, na Paraíba. Não
encontro nenhuma justi_ficatiya para a atitude do
Ministro em relação a urna personalidade sobejamente conhecida em todos os escalões da cúpula
financeira deste Pais. Essa divergência mfnima,
para o cumprimento da segunda parte de uma
decisão já tomada, não justifica o ato por S. EJcl'
praticado, a descortesia de um_a demissão fei@
por telefone. Nobre Senador LouriVal Baptista,
aproveito este breve aparte para parabenizar V.
Ex' e solidarizar-me com o Dr. Camillo Calazans,
qoando ele sofre tamanha agress!o à sua carreira

-0 SR. LOURIVÃL BAPTISTA riobre Senador Edison Lobão.

~

um

Pois não,
-- -

-0 Sr. Edison Lobão- Senador Lourival Baptista, o Senado e o País, por inteiro, lamentam
a saída -do Dr. Camil!Õ Calazans da Presidência
do Banco do Brasil. Esse homem extraordinário,
que tantos serviços tem prestado à Nação brasileira e que já passou por todos os postos da admi·
nistração federal, no setor da economia, é dos
mais preparados, dos mais talentosos que temos
hoje. Estou seguro de que será chamado, em
breve, para outra missão, que haverá de desempenhar com a mesma capacidade e a responsabilidade de sempre, Adiantaria um fato que, me
parece, d~e constar ta~bérp dos Anais do -~ena·
do Federal: o Dr. Camillo Calazans, que foi mantido na Presidênda do Banco dO Brasil pelo Presidente José Samey, teve sempre do Presidente
José Samey toda a cobertl:lfa e toda a amizade,
e o Presidente a ele dedicou a mais absoluta cobertura e prestf9io na súa- fuilÇão. E qUem o declara, não sou eu, e, sim, os jornais de hoje e o
próprio Dr. Camillo Calazans. Afinal, três Ministros
de Estado da Fazenda- é o que dizem os jamais
-tentaram desvencilhar-se do Dr. Camillo Calazans e não conseguiram, porque o Presidente José_Samey õ manteve ilo cargo, meSmo em desprestígio desses Ministros. Houve um dos Ministros que tentou, através de assessores seus, introduzir medidas impróprias no Banco -do Brasil e
não conseguiu, em razão das ligações diretas do
Presidente do Banco do Brasil com o Presidente
da República, que o prestigiava sempre. Então,
é borri-que se âiga que 9 Dr. Camillo Calazans
tem o- apreço, a amizade, a estima, e sempre foi
prestigiado pelo Presidente José Samey. Deixo
aqui_ a minha palavra de solidariedade ao Presidente do Banco do Brasil que se retira do cargo,
julgando-o, realmente, Um dos homens mais talentosos deste País na Admioistração, e lamento
que de fato se prive o Banco do Brasil dos seus
serviços relevantes. Faço votos, repito, que Camillo Calazans seja chamado com urgência para
outra missãQ à altura de sua capacidade.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V.

Ex', eminente Senador Edison Lobão, e eildosso
plenamente as suas palavras. Sei da grande _estima, da amizade que o Presidente José Samey
tem aO Presidente Camillo Calazans. O mais, eminente Senador Edison Lobão, temos que lastimar
a sua saída atualmente da Presidência do Banco
do Brasil.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite
V. Ex" um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Concedo
o aparte ao eminente Senador Cid Saóóí8-de Car~
valho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Estou ou·
vindo as suas palavras sobre Camillo Calazans
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e não poderia deixar o Estado do Ceãrá, através
do seu Representante, ausentes de sua fala. Devo
dizer, primeiramente, que a palavra demissão é
muito forte em se tratando de Cã:millo Calazans.
Prefiro pensar numa exoneraÇão: Como uma pessoa atenta ao Direito, faço distinção entre dispensa, exoneração, demissão e figuras correlatas. Entendo que a demissão vem ·sempre cbtno- um
aspecto punitivo e representa-à resposta da autoridade maior a uma falta cometida por quem sofra
a pena de demissão. Acredito que o Sr. Camillo
Calazans, sofreu apenas uma exoneração, por força de uma discordância, na qual S. Ex', parece-me
plenamente digno na situação que escolheu para
sua conduta, uma vez que ficou numa situação
ditkil: cumprir as determinações do Ministro da
Fazenda ou_cumprir acordos anteriormente ceie~
brados com a chancela judicial. Eu teria, no lugar
de S. Ex', tomado exatarnente a mesma posiÇão,
e praticado também a mesma atitude que escolheu para ser sua. Mas que não fique o Estado
do Ceará sem dizer, a V. Er através deste Senador,
que !;iuas palavras são endossadas por todos os
cearenses_~ V. Ex',_ fala_ com o coração do Ceará.
O Ceará é muito grato a Camillo Calazans, não
apenas pela condição de Presidente do Banco
do Brasil, mas também pela condição de Presidente do Banco do Nordeste, posição que ele
ocupou com raro brilho e com a dignid_~cj_e que
lhe é pe-culiar. Todos nós, que tivemos cantatas
com Camillo Calazans, sabemos da aJtivez de sua
personalidade, da beleza do seu caráter e da eficiência de sua conduta de homem público. Eu
sei que o Presidente José Samey tém por S. Ex'
a maior admiração. E não poderia deixar de tê-la,
e evidente. Qualidades, o Sr. Camillo Calazans
as têm em toda a sua personalidade. ~ dificil
negar as qualidades de Camillo Calazans. E não
seria o Presidente. Mas, lamentavelmente, o Presidente foi levado a tergiver,sar. Foi leVado, talvez,
até. ao negaceio, uma situaçãO dificil que lhe foi
imposta, uma situação até desidiosa, imposta pelo
Ministro da Fazenda; que ele, sim, pode ser o
maJ escolhido da história. Porque não pode V.
Ex" esquecer que o Sr. Cami!lo Calazans foi sempre wna pessoa lemb-radã em todos os episódios,
para ele, sim, ser Ministro da Fazenda. Por iS$0
mesmo foi sempre uma pessoa cassada pelos
Ministros que estiveram no posto qUe talvez devesse ter sido de Camillo Calazans, o mais experiente
de todos os nomes cogitados até o presente momento, muito embora nunca tenha sido escolhido. MaS, nem poderia o Ceilrá a!Oilgar-se de
minha voz, depois que V. EX com tanta justiça
e com toda a sua experiência parlamentar, trouxe
aqui o verdadeiro corretivo parél essa situação a
que foi jogado o Sr. Ciimii!O Calazans. V. ~
corrige, e é importante que isso fique bem dito,
beln claro, porque os Anais desta Casa são da
maior imp-ortância, e não pode a dignidade profiSsional do Sr. CIDnlllci Calazans sofrer nenhum arranhão, porque, de repente, se entrechocou com
o Sr. Mailson da Nóbrega, que é um nor:ne _que
ainda não se firmou no cenário nacional. É aquela
mesma pessoa que assinou na revista Veja um
dos seus artigos mais desastrados e de conseqüências mais desatrosas. É homem que chega
ao Ministério_ da Fazenda demostrando um profundo desconhecimento de Direito Tributário. É
um homem que chega ao Ministério da Fazenda
como no_r:destino, mas, de logo se caracterizando
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<::orno inimigo do Nor_de_steLPoctanto. há umª- personalidade_ clara e transparente no Sr. Camillo
<:alazans, e algo muito confuso e escuro, quanto
à personalidade do_Sr. Ministro da J:.azenda, uma
pessoa que ainda não conbe_cernos muito bem,
exceto pelo lado negativo_ expresso em Um artigo
mal escrito e_ de maus fundamentos._ Ainda mais,
uma_ pessoa que, até aqui, no Ministério apenas
criou entrechoques personais, ao invés das soluções de receita e despesa. Muito obrigado a V.
EX

OSR.LO<IRIVALBAPTISTA-Muitograto,
eminente Senador Cid Sab6ia de Carvalho. O
aparte de V. Ex" ficará Coils191iádo no meu pronunciamento.

O Sr. Luiz VIana aparte?
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Pennlte-me V. Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Concedo
o aparte ao eminente_S_engdor Luiz Viana.
O Sr.. Luiz Viana - Solidarizo~me com V.
EX", lamentando realmente que o Banco do Brasil,

com a coisa pública. Camillo Calazans se desincumbiu com raro talento em todas as instâncias
por onde passou, como Presidente do lBC, sobretudo como Presidente do Banco do Nordeste,
onde quirítuPiiCou o capital e o movimento desse
Banco numa Região paupérrima, sofrida e com
Lt!T' desinvestimento progressivo. Camillo Calazans, apesar de toda essa eficiência, de toda essq
proficiência, não abdicava, também, do c_ayalhe:i~
rlsmo, da afabilidade, do calor humano no trato
com as pessoas, com os seus semelhantes, com
os seus liderados, com os seus colegas de traba·
lho, com os políticos, com os empresários, com
-os trabalhadores, enfm, era um homem dedicado
à vida real do País e não, a cifras e aos gráficos
que COmandava. Lamentamos a safda de Camillo
Calazans e esperamos que, onde quer que S. Ex~
venha a se situar, preste ao Brasil a mesma conbi- buição caril o mesmo empenho e dedicação, como sempre tem~se desvelado ao longo de sua
vida pública.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito obrigado, Senador Marcondes Gadelha, eminente
nordestino. O seu aparte muito enriquecerá o nos~
so pronunciamento.
O Sr'. Márlo Maia - Permite-me V. Ex' um
aparte?

sobretudo o Brasil, perca a colaboração de um
grande servidor público, a quem o Nordeste é
grato, porque, fosse comO Presidente do Banco
do Nordeste ou como Presidente.c;iq_B~_nco_dp
Brasil, o Dr. Camillo Calazans sempre mostrOU
um especial interesse pelos problemas do Nor~
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com pradeste. Talvez por ser nordestinp,. uma vez que zer, Senador Mârio Maia.
é natural de Sergipe - que V. Ex" 1cinfo iluStra
O Sr. Mário Mala- Somos' um dos últimos
neSta Casa -. sempre tevesua-atenção voltada a apartear, mas prometemos ser breve, em atenpara os problemas do Norc;leste. Qu_aJ)to a outros ção a V. Ex" e à Mesa. Nobre Senador Lourival
aspectos, como a demissão, n~turalmente acho
B"ãPtista, pelo pronunciamento de V. ~ e pela
que não teria muito cabimento, embora se lamen~ m(lnifestação, praticamente unânime, dos Srs.
te que hajam faltado ou estejam faltando também Senadores presenteS a esta sessão em favor do
as rrormas. as regras mais elementares de corte~ cidadão Camillo Calazans, vejo que foi extremasia, de bom convivia e até de educação, como mente infeliz e inoportuna a sua demissão da Preverificamos na exoneração -do Dr. Cammo Cala~ sidência do Banco do Bras,~1. Então, s6 nos resta
zans. Realmente, pelos serviços que deu ao Pais, lastimar, neste momento, que a maioria dos mani~
S. Ex" mereCia tratãmento -diferente daquele que festantes, ou quase a sua unanimidade, seja consacaba de ter por parte do Ministro da Fazenda. tituída por Senadores que compõe os Partidos
Entretanto, essa parte de relacionamento de or~ - que dão sustentação ao Governo. Portanto, esta
dem pessoaJ, inclusive com o Presidente da Repú~ é uma situação inusitada, os Partidos _que dão
blica, não me-cabe apreciar. Quem deve falar sustentação ao Governo se acham agastados
sobre isto é o O_r._Camillo__ç_alazans e não Sua diante de urna situação tão estranha. N6s, de um
EXcelência. O Dr. Cainillo Calazans é que dirá pequeno Partido de Oposição, flc:amos perplexos
se foi bem tratado, se é amigo, se foi tratado e perguntamos a V. Ex"' que compõem o Governo:
corno amigo ou como foi. Este náQ é o meu e agora, o que fazer? O que vai acontecer? _Muito
problema. Quero apenas dar a minha solidarie- obrigado. Era esta a inte!Venção que desejávamos
dade ao discurso de V. Ex', h~_mentando que o fazer.
Brasil se veja privado da e._olaboração de um granO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V.
de servidor pela sua competência, Pela ·sua digni~
dade e pela sua honestidade. Muito obrigado pela Ex!', eminente Senador Mário Maia, também meu
veJFio Companheiro da Câmara dos Deputados.
oportunidade do aparte.
O- seu aparte fica registradO. 86 depois é que
OSR.LOURIVALBAPTISTA-Multograto. iremos saber o que irá acontecer.
eminente Senador Lu~. Viana,_ pelo seu aparte,
Sr. Pr_esidente, antes de finalizar, agradeço a
pelas palavras lúcidas que aqui pronunciou e tam- V. Ext, eminente Senador Dirceu Carneiro, que
bém pelo apoio que deu a esta homenagem que preside hoje a esta sessão - V. EX que conheci
prestamos ao grande brasileiro que é Camillo Ca- há um ano, fazendo-nos amigos na Comissão
Iazans.
Diretora -, dizendo que V. Ex', nc:tturalmente com
O Sr'. MaJ"Condes Gadelha - Permite-me seu tino político, acompanhou o desenrolar desta
sessão e viu que não poderia ser interrompida,
um aparte nobre Senado~ LQurival Baptista?
pelo apoio que se dava ao eminente brasileiro
OSR. LOURIVAL BAPTISTA-Com muito
e homem público que é Camillo Cal()Zans.
prazer, eminente Senador Marcondes Gadelha.
E1e não foi s6 homem do Nordeste, mas do
O Sr'. Marcondes Gadelha- Eminente Se- Brasil, pois atendeu a todos os EstadoS e PartidQs
nador, associo~ me a V. ~ oe~ta liomenagem sem nenhuma discriminação. Recebeu a todos
a Camillo Calazans e no reconhecimento de sua quantos batiam_à porta do Banco do Brasil para
extraordinária competência, dedicação~ zelo para tratar de assuntos oportunos e justos.

Eminente Presidente, Senador Dirceu Carneiro,
meu muito obrigado.
Finalizando, tenho a certeza de que Carrtillo
CalazanS de Magalhães, pela maneira corno exer~
ceu os mais altos cargos, com dignidade, compe~
tência e patriotismo, terá sempre os aplausos do
povo SeigiJ?ãno Ei também da Nação brasileira,
a qual se dedicou por inteiro, servindo-a com in·
comparável dignidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas. O orador é c.umprimentado.)
O SR. PRESIDENI"E (Dir<:eu Carneiro) -Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
19-Secretári_Q, _
.
É lido o s_eguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 9, de 1988
Dispõe sobre benefidos fiscais do im·

posto de l'ellda I"elatlvos às doações efetuadas por pessoas fislcas ou jurldicas
às vítlmas das enchentes ocorridas nos
Estados do Acre e Rio de Janeiro, em

1988.
O Congressó Nacional decreta:

Art

}9 Podefão ser abatidas da renda biutã.
ou admitidas -como despesa operacional as dOações e contribuições em dinheiro corpprovadarnente feitas pelos contribuintes do imposto de
renda às vítimas das enchentes e inundações
ocorridas nos Estados do Aç:re e Rio de Janeiro,
em 1988.
Art 2 9 Os valores das doações e contribuições a serem considerados c:orno abatimento da
renda bruta ou despesa operacional dos doadores
não poderão exceder o limite de 20% (Vinte por
cento) da r~ndª _bruta,_nç_ caso de pess,oas físicas,
e de 10% (dez por cento) do lucro operacional,
antes de computada essa dedução, no caso de
pessoas jurídicas.
_
Art 39 Esta Lei se aplica às doações e contribuições efetuadas no ano de 1988.
Art. 49 A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5? Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação
O pfésetite Projeto de Lei objetiva estimular
~s pessoas tisicas e jurídicas - contribuintes do
ImPOsto -de renda- a socorrerem as vítimas das
enchentes que recentemente aSsOlaram os Esta·
dos do Acre e Rio de Janeiro.
Como foi affiplamente divulgado, milhares de
habttantes daquelas unidade_s da Federação per~
deram, em decorrência das c:huvas e inundações,
sUas casas e outros -bens, ficando desprovidos
de recursos e meios indispensáveis à sua sobre·
vivência.
Diante de tão grave situação, o povo brasileiro
e alguns países estrangeiros vêm prestando inesti·
mável colabOração aos flagelados, enviando~lhes
donativos das mais variadas espécies, inclusive
em dinheiro.
O _Projeto de Lei pretende motivar ainda mais
os brasileiros para essa admirável jornada de solidariedade naciona1, permitindo que as pessoas
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físicas e jurídicas gozem de beneficio fiscal relativo
ao imposto de renda pelas doações e contribui-

ções em_d.inheiro que fiZerem em favor das vítimas
das chuvas e inundações ocorridas nos EStados
do Acre e Rio de Janeiro.

O beneficio fiscal relativo a doação e contribuições já
acha previsto na legislação do refe-

-se

rido tributo, não alcançando, porém, aquelas efe-

tuadas nas condições ora sugeridas.
Daí a necessidade e oportunidade do presente
Projeto, que não exige seja a doação efetuada
através de entidade fllantrópica, berieficiando, as-

sim, as: pessoas fisfcas e jurídicas que contribuem
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t6ria~',

pUblicados respectivamente nos dias 7 e
8 do corrente.
Sala das Sessões, 9 -de março de 1988. - Nelson Carneiro.
O SR. PREsiDENTE (Dirceu Carneiro)- De
acordo com o art. no 233, § 19, do Regimento
Interno, o requerimento lido será submetido ao
exame da Comissão Diretora.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está esgotadO o terripo destinado ao Expediente.
Passã-se à

através de depósitos feitOs em contas -bãilcárias

ORDEM DO DIA

abertas para o fim específico de receber os donativos em dinheiro destinados às vítimas das en-

chentes.
Quanto às propostas de abatimento da renda
bruta, no caso de doação feita por pessoa tisica,
e de dedução do valor da doação do lucro opera-

cional, como--se tratasse de despesa operacional
da pessoa jurídica, cabe lembrar que o critério
de há muito é previsto na legislação çlo imposto
de renda. Tal critério Se revela mais adequado
que qualquer outro, por pennitir que o maior número possível de contribuintes usufrua o beneficio
fiscal, sendo, inclusive, mais jUsto e democrático
que o cdtério de dedução do imposto, porquanto
milhares de declarantes, pessoas físicas, são isentos_ do imposto, e numerosas empresas apresentam prejuízos, não tendo, conseqüentemente, imposto a pagar.
No que concerne aos percentuais para o abatimento e a dedução acima referidos, sugerem-se
os limiteS de 20% (vinte por cento) e 10- (dez
por cento), os quais representam o dobro do_s
limites admitidos pela vingente legislação do imposto de renda. Adotando-se _esses percentuais,
é_de supor que praticamente todos os contribuintes doadores possam valer-se do beneficio fiscal
de forma integral, pois o resuhado de sua aplicação sobre a renda bruta equivale a um quinto
do valor desta, e sobre o lucro operacional, a
um décimo do valor deste.
Cabe, ftnalmente, salientar- o- íilegável aspecto
social da medida proposta, porquanto visa a atender a um estado de calamidade pública que atingiu dramaticamente milhares de famílias pobres
e indefesas.
Em face do exposto, esperamos contar com
a compreensão e o apoio dos meus ilustres pares
para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 09 de març-o de 1988. Nabor Júnior- Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro)- O
projeto lido vai à publicação.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)--Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
]~'-Secretário.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO

n• 20, de 1988
Requeremos a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos editoriais do Jornal do BrasU,
intitulados "Escola de Ditadores" e "Curva da His-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 1:
Discussão, em turno únJco, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 37, de 1985 (n9 91/85,
na Câm_ara dos Deputados), que aprova o
acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização-das Nações
Unidas par'a o funcionamento do escritório
·em Brasília da Comissão Econômica- para
a América Latina, concluído em Santiagq,
Çhile, em 27
julho de 1984. (Dependendo
de parecer.)

ae

Nos termos do art. 69 da _Resolução IT' 1, de
19_87, designo o nobre Senador Nelson Wedekln
para proferir parecer.

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De acordo com o disposto no· art. 44, f, da
CoristltuíÇão Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República envia à outorga legislativ;a
o texto do presente Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações. Unidas para o funcionamento do escritório em Brasília da Comissão Econõmica para
a América Latina, concluído em Santiago, Chile
~rn_;n de julho de 1984.
Acompanha a Mensagem presidencial que encaminha o texto de Acordo, Exposição de Motivos
do Senhor Ministro das Relações Exteriores, no
qual se destaca que:
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dado, não se vislumbra qualquer óbice ou impertinência na sua ratificação. Trata-se de ~dente
imperatlVO dOs desdobramentos da vida internacional do Estado, não trazendo maiores ónus que
oS deriVadoS do mesmo I'Eilacionamento em si
e, no caSO, da participação do Brasil em tal Organismo internacional.
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Acordo.
.t: o pafecer, Si". 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
proceder-se-á na sessão seguinte, nos tennos regimentais.
O SR. PRESIDEriTE (Dirceu .Carneiro) -

Item 2:
Dis~o. em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~22;de 1986 (n9110/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
textO do acofdo sobre a cliação de Comissão
Mista entre o GOVerno da República Federativa do Brasil e o Governo da República
de Gana, celebrado em BrasíJia, em 5 de
julho de 1985. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n 9 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Francisco Ronemberg para emitir parecer sobre
a matéria.

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--- -De acordo com o disposto no art. 44 , I, da
Constitituição Federal, o Excelentíssimo Sr. Presidente da República envia à outorga legislativa o
texto do presente Acordo sobre a criação de
comíssâo mista entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o governo da República
de Gama, celebrado em Brasília, em 5 de julho
de 1985.
·
Acompanha a Mensagem presidencial, exposição de motivos do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, que destaca, dentre outras coisas,
"A ceiebrãção do i-eferido Acordo de Sede
ser referido acqrçip voltado para o desenvolvimenvem dar suporte juridico às atividades da CEto de ..cooperação entre os dois países, sobrebJdo
PAL no Brasil. Por intennédio desse Acordo
nos campos da cooperação econômica, comer-- fiCa_ ieCOOheC!dã a representatividade do es~
cial, ftnanceira, científica, tecnológiCa e cultural.
critório da CEPAL junto ao Governo brasiA Córhfssão- Mista Brasil-Gana reunir-se-á
leiro, delimita-se a área de abrangência de
a cada dois anos, alternadamente em Acra e Brasísuas atividades e conferem-se fonnalmente,
lia, e terá por atribuição a deftnição da orientação
direitos, privilégios e imunidades aos funcioa ser seguida para a consecução dos objetivos
nários do escritório e aos técnicos e peritos
do presente Acordo.
estrangeiros contratados para prestar coopeA agenda de cada Sessão será acordada por
ração técnica no Brasil.
via diplomática com a antecedência mínima de
---- O documento a ser assinado com a CEPAL
um mês da data de abertura dos trabalhos, mas
mantém-se dentro dos padrões dos acordos
a inclusão de outros assuntos dependerá do conde sede que o Brasil tem assinado com ·orgasentimento dos chefes das duas Delegações.
nismos internacionais, de que a FAO é ODemonstrando o mais vivo interesse em ver
exemplo mais recente. Importa ressaltar que
implemenÚtdo o citado_ Acordo, o Governo da
a assinatura do instrumento_ não obriga o . República de Gana p~opôs que a_ primeira ReuGoverno brasileiro a qualquer contribuição
nião da Co"rriissão Mista se realize em Brasília,
financeira à Comissão."
tão logo ocorram a ratificação do Acordo ~-o
Congresso Nacional e ã sua entrada em vigor.
A Exposição de Motivos, parcialmente transAs relações comerciais entre B_rasil e Gana v!mcrita, é exaustiva à motivação do Acordo ora aprese consolidando progressivamente,. ~velando
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sempte superávit (avorável ao Brasil. O valor de
nossas exportações foi de aproximadamente US$
3Q milhões nos dois últimos anos. Os principais
produtos que compõem a pauta de exportações
brasileiras são_ manifª-turados, inclusive pneumá~
ticos, tratares e acessórios para veiculos, e alguns
produtos agrícolas, tais como carne bovina, açú~
car, papel e algodão."
Destaca ainda a Exposição de Motivos que
"modificando as diretriies da política econômlca
que vinha sendo empregada no pais desde que
assumiu o governo em dezembro de 1981, o Pre~
sidente Jeri)' John Rawlings teril procurado redirecionar a política externa ganense para- o ·oct:
dente por meio de uma cooperação mais estreita
com os países de economia de mercado. Esse·
rediredonamento possibilitou,- ín-di.isiVe, o apoio
do FMI e do Béi.nco Mundial, que tem suprido
volume importante de recursos para a recupe~
ração que se vem registrando na e·conomia de
Gana."
O acordo ora apreciado está em plena conformidade com o interesse nac_ional, não só pelos
motivos enfatizados na justificativa de seus negociadores, bem como pela natureza da matéria tratada. É ainda de se resS_al~r o grande interesse
que o Brasil tem no e.Streltamento de relações
com a República de Gana, o que amplia ainda
mais a conveniência do presente ato internacional.
Pelo exposto, s:omos pela aprovação _do Acordo
ora apreciado. __
__
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ein
discussão projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerradot a d_iscu_ssão, a votação-=-aa matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarrieirQ) _ Es-
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teto de _maqufnador, tampouco gosto de- passar
por vitima ou objeto de ingenuidade, como não

me agradam, e são totalmente fora de propósito,
as palavras "manobra" e "destituição".
Devo ressaltar, Sr. Presidente, o carinho fraternal, o apreço-e a admiração que tenho pelo Senador José Agripino. Ontem, ao encontrá-lo na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Meios
de Comunicação, clirigi-rrie cortesmente a S. Ex"
e_não_obtive menção sobre o fato que estava
nos jornais. Hoje, vascu1hei também todos os periódicos do dia, mas não encontrei qualquer refe-

rência ou desmentido sobre o assunto. Sinto-me,
pois, na obrigação de repor a ve~dade perante
os meus Pares.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. EX'
um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA Jiiu_ita honrªLT!Qbre S_en-ªdor.
Q_

Com

Sr. Dl~áo--S.;-ruagy --Sou testemunha

do_g_rande aE_r~. da granae admiração e respeito
que o Senador José Agripino tem por V. ~ Em
várias oportunidades já ouvi de S. Ex" o reconhe-

cimento à brilhant~ vida pública d~ V. Ex!, que
é, de. há muito, _não apenas um património da
Paraíba como um pabimônio do Nordeste, uma
das inteligências mais vivas que já passaram pela

Cârnaia dos Deputados e hoje na C2Jmara Alta
do País. Creio eu que a nota atribUfda ao Senador
_José Agripino tenha sofrido essas distorções, per-

feitamente compreensíveis, que costumam ocorrer na imprensa, porque tenho a certeza de que
o Senador Jos~ Agripino jamais teve _e jamais
terá o objetivo de diminUir_ a Vida pública de V.

Ex", pelo grande respeito e pela grande admiração
qu~ ~ensa a V._& E mesmo porque a vida
pública_de_V,__~ é ina~cá~l_Qara g~alquer dos

Sen-adores _que aqui se_ encontram, -porque V. Exdign_ifica a_ ~vld<!cJ~ política brasileira.

O SR. MARCONDES GADEl.HA - Muito
obMga:ao V. ~;nODi'e Sé1ador DívaldO Surui:lgy.
Dia.
Sinto~me ."iilclinado a considerar que V. Ex" tem
Há oradores inscritos.
absOluta rã:zão. Só posso entender ou como um
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto e(Juívoco do nobre" Senador José Agiipi:h.O Oii tode Lavor.
__ mQUü:ia distorçã_C?_~grosseira·por parte da imprensa. E tenho condição, e tenho o direito, Sr: Presi0 SR.MA!YSUETO DE LAVOR PRONUNdente, de pensar em distorção pela imprensa, sem
OA D/SCl!R$0-QlJE, ENTI?.êCffJE À REVI- que a imprensa entenda isso. como acusação,
54'0 DO ORADOR SERÁ PUBUCA/50 POs:- _p~Ja_simples_ matéria relatada, que contém erros
TERIORMENTE
- -- ---- -- ------- nos fatos, imagine-se, então, na interpretação das
O SR.PRESIDENTE (Dirceu CatneTi'o) _
palavras do Sena_dor José Agripino.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes
A imprensa, ao arrolar os_ Senadores que \!otaGadelha.
riam c_ontr_a mim, cita o Ser:taà._or_João Lobo, _que
tem _compromisso comigo, e cita o Senador LaO SR. MARCONDES GADEUIA - (PFL voisier Maia, que pertence ao PDS.
Ora, Sr. President~_se se cometem er_ros gros- PB~Sem revisão do orador.)- Sr. Preslden~.
se_iro_s no __t:elato dos fatos, erros dessa natureza,
Srs. Senadores:
.
.
Venho, constrangido,_ tratar de um assunto da com muito mais razão --suponho e_u - devam
economia interna do meu Partido, ou melhor, um ter errado na 1i1te_rpretação das palavras do Sena~
assunto da economia intefua da.. nOssa B~mcada dor José _Agriping. N__§'m por isto, Sr. P_residente,
furto-I!_le à o'B:igação de esc_larecer detalhes sobre
do PFL _no Semtdo Federal.
Constrangido ou não, Sr. Pres_i_dent.e.•.J.enho que os fatos inclusos_nessa matéria do Cortei o Braziabordar o assunto, porque não posso deixar que llense de ontem.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, jamais partitransitem em julgado, sem_uma resposta, versões
falsas a meu_respeitO. Estóu sendo citado pelO ciparia âe qualquer manobra, mesmo contra _um
Senador José Agripino como ag_ente_ ou _vítima estranho. Longe de mim, então, pensar em articude uma man_obr~ para destituir o Líder S_enador lações na sombra ou pescaria de águas turvas
Carlos Chiarelli. Nenhuma_d_a_s duas hipóteses me contra um Colega pelo qual tenho o maior respeiagradam, nem são verdadeiras. Não ac_eito o epí- to, a maior admiração e uma amizade pesSoal
tá esgotada a matéria constante da Ordem do
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indesmentida, sedimentada ao longo de vários
anos de vida pública e de solidariedade_em lutas
e em causas comuns.
Jamais, Sr. Presidente, essa idéia_ de maquinaç.ão ou de manobra poderia sequer ser-cogitada
no caso em tela, principalmente por um fatomuito
significativo que foi omitido nessa matéria do
COrreio Brazlllense: fui o primeiro a comunicar
os fatos ao -senador Carlos Chiarem. O Senador
José Agripino também sabia que fui o primeiro
a fazer tal comunicação. Comuniquei, pessoal e
lealmente, segunda-feira da semana paSsada, Sr.
Presidente, portanto, há mais de dez dias. Como,
então, se falar em mariobra, numa situação ~m
que o suposto prejudicado é o primeiro a saber
e a ouvir da palavra do suposto interessado? Como se falar em manobra quando se leva ao conhecimento do Líder o problema do dissentimento
que existe por parte de uma fração majoritária,
de uma parcela ponderá'llel da Bancada em relação à condução da Liderança?
'Sr. Presidente, fui altivamente, de:sc:ontraidamente, comunicar o fato ao Senador Carlos Chiarelli, na impressão de que S. Ex' também pudesse
estar numa situação desconfortável, face a esse
dissensn:-_existente no seio da Bancada_e que já
havia indícios desse desconforto pela própria renúncia do Uder, no mês de novembro passado,
renúncia afinal contornada por um empenho e
por uma moção de confiança de toda a Bancada,
por unanimidade, moção de confiança à testa
da qual se situava este humilde orador que fala
a V. Ex•s Imaginei, então, Sr. Presidente, que, na
pior-das hipóteses, a idéia de renovação, de uma
nova indicação na Liderança, pudesse servir como uma válvula de des_çompressão, bom para
o Líder, bom para a Bancada, bom para a convivência intrapartidária.

o Sr. José Ãfpiplno- Permite:me
um aparte?

v. Ex·

O SR. MARCONDES GADELHA muita lionra, Senador.

Com

O Sr. José Agrlpino -Senador Marcondes
Gadelha, aparteio V. Ex• com uma ponta de constfé!_ngirriento, constrangimento pelo fato de abordar, no Pfen_ário desta Casa, um fato que deverá
ser discutido np ~mbito da bancada do Partido
da Frente Liberal, a qual ambos pertencemos.
Amatéria publicada no jornal Conelo Brazlliense tein, no seu cerne, urTia disputa pela Uderança
do Partido. Já tive oportunidade de, em conversa
com V. EX', emitir_ a.mlnba.opinião pessoal. Nenhum dos Partidos Politicas com assento nesta
Casa, seja PMDB, PFL, PDS, PDT,_ PTB ou qualquer dos chamados pequenos Partid_o_s, está hoj_e
mesmo consciente de divergências intestinas
d_entro _das agnimlações Partidárias, 'discutindo
n1udança5 ~de üdeámças, por entenderem _que
mudá-las, neste momento d~ transi~ão e .de difi·
culdade política,_signtfica o perigo da prôpria implosão partidária. Este é o meu receio. Recordo
a V. Ex' reunião do Diretório tfac;íonal do nosso
Partido, quarldo __Qosi_ções de Estado se manifestaram de foinia d.iverg€:nte. Os que-fOram minoritários, para evitar, inclusive, uma dific:uldade partidária, recuaram do seu posicionamento, para que
a Agremiação perinaneceSse -inte"ira. Recordo ã
V. & a· reunião que tive mós no filial do ano passadÓ, para apreCiar o pedido de reilúnda do Líder

Março de 1958
Carlos Chiarem. S.Ex•, que- endossava a tese

de

nos afastarmos do Governo e roinpermos a Alian~

ça Democrática, entregava a üderanç_a por entenw
der que, em defendendo essa posição, poderia
agre_dir a orientação majoritária do Partido. E, como disse V. Ex• há pouco, manifestação unánime

dos seus Pares "fOi
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ae- endossar_ a sua Liderança.

Baseado até ilesta reuniáO_ é que, na converSa

pessoal que tive c-om V. EX•, disse qUe me maniw
festava contrário, interamente contrário, a qualquer disputa de Liderança, pelo interesse que tinha, que tenho e que vou ter pela preservação
da unidade do nosso_ Partído. Em nenhum mo-

mento, dito isto, declarei à imprensa,- ã qUalquer
ôrgão de imprensa, que V. Ex• fosse instrumenro
de malÍobra. Até porque, quando V._ Ex" abordou
comigo a questão envolvendo a CP! da Corrupção, da _qual faço parte, disse a V. Ex• que aquilo
em nada me tocava, em nada me sensibilizava,
porque estava naquela CPI cumprindo determinação partídária e cumprindo papel patriótico de
tentar, com a minha participação, repor a verdade
em tomo de fatos que são noticiados pela imprensa, e dando a minha contribuição cívica para o
saneamento dos procedimentos morais deste
País. De modo que não poderia, a par de lhe
dizer isto, dizer à imprensa que V. Ex" era instrumento de manobra, até porque o fato em tela
bilizaria ou não me preocuparia em, na hipótese
de ver o Líder substituído, eu ser também substituído nesta CP!. De modo que,' se não_ disse a
V. Ex" pessoalmente, digo nesta Cãsa, e digo com
constrangimento, porque talvez não fosse este o
ambiente próprio para dizê-lo, que em nenhum
momento declarei a quem quer que fosse que
V. Ex~ é instrumento de manobra. Rettero a minha
posição de que disputa por liderança dentro do
nosso Partido, na Bancada do Senado, neste momento, não contribui em nada para a unidade
do Partido a que ambos pertencemos. Muito obrigado a V. Ex• pela concessão -do aparte.
O SR. MARCONDES GADELHA - Obrigado a V. EX', nobre Senador José Agripino.
Sobre o mérito da disputa, sobre o fato- âe a
disputa contribuir para a divisão ou não, eu me
manifestarei em seguida. Por ora, quero discutir
ainda os aspectos éticos, porque são estes os
que mais me preocupam neste momento.
Quando assomei a esta tribuna, referi-me ao
constrangimento_- V. Ex' nâo- estaVã prEiSerite-,
infelizmente - referi-me ao constrangimento de_
ter de vir discutir publicamente, porque ontem
me encontrei com V. EX' na Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre os meios de comunicação
e não ouvi referência de V. Ex" ao texto do jornal.
Talvez não tivesse lido ainda o jornal, o fato é
que não fez nenhuma refer_ência se era certo ou
não o que estava escrito. Esperei que nos jornais
de hoje houvesse também algum desmentido.
Infelizmente. não vi. Entáo, tinha que trazer a público, porque não posso deixar transitar em julgado
uma versão que considero absolutamente falsa
sobre o meu comportamento neste episódio.
Diz o jornal, nobre Senador José Agripino:

"Segundo o Senador José Agripino, o Governo queria destituir Chiarem como represáJia pela sua partícipação na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que _apura
denúncias de corrupção e "para colocar al-

guém da confiança do Palácio do Planalto,
na Uderança da nossa Bancada."

e

V. Ex~ sãbe, o Senador Carlos Chiarelli sabe,
porqu_e também abordou esse problema da CPI,
que esse quadro não tem nenhuma relação com
o problema da CPI, e que a capacidade de investigação do Senador Carlos Chiarelli ·na -c-omisSão
Parlamentar de Inquérito não decorre do fato de
ser Líder, decorre do fato de ser Relator da CPI,
e S. Ex' continuaria como Relator dessa CPI, caso
eu fosse indicado para Uderança, como V. EX-'
continuaria integrando aquela CPI, como quantos
outros do PFL, se vagas houvesse, integrariam
a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto foi dito
n_o primeiro instante, embora, para estranheza minha, tenha- Sido sequer suscitado, porque o meu
passado, que tenho a preseJVar e o meu respeito
para com os meus colegas não dão o direito sequer de que seja alevantada uma dúvida desta
natureza. De qualquer forma, veio para os jamais,
nobre Senador José Agripino e V. Ex' há de entender que eu não poderia deixar passar esta matéria,
isto é", substituir e colocar alguém da confiança
do Palácio "do Planalto na liderança da nossa Bancada. Confiança dci Palácio do Planalto é uma
expressão ~ubjetiva. Não sei como se mede confiança do Palácio do Planalto, como se afere, nobre Senador José AgripinO, mas eu, pelo menos,
posso levantar uma hipótese. Se se entende que
ser da confiança do Palácio, por exemplo, é ser
assíduo ao Palácio, é ter contatos .estreitos, formais ou informais, com o Presidente da República, ou com qualquer das pessoas que convivem
com o Senhor Presidente na sua intimidade, se
este for um elemento objetivo para aferir a confiança d_O Palácio, pos-so dizer a V. Ew, com a
mais absoluta tranqüilidade; se, por quaisquer
meios, se provar, pela agenda do Presidente, por
cantatas, por_ instrumentação de imprensa, que
a minha assiduidade, a minha freqüência, chega
sequer a 1O% da ma"ioria .daqueles que votarão
contra mim, assiduidade eni Palácio, então, nobre
Senador, -iitli'O a minha Candidatura e satiSfarei
a:o propósito de entendimento a que V. Ex' se_
reTere::-Posso aSSe-gUrar a V. fr, com a mais absoluta tranqüilidade, que este epíteto também não
pode ser usadO COmo argumento para contraditar
esta proposição, que entendo legitima, de parte
da Bancada ..
Veja V. Ex!' que não cabe a palavra "derrubada"
até porque a Bancada, quando pensou na idéia
da renovação da Liderança, fato u_niversalmente .
aceito como elemento de vitalização-de qualquer
Partid<? e ~e qualquer agremiação, a Bancada encontrou o_ momento azado, o momento regimentalmente_correto, o momento legalmente adequado para isto, nobre Senador.
Sabe V. Be que o arl 64, § 19, do Regimento
Interno do Senado Federal, diz que, encerrada
uma Sessão Legislativa, as Bancadas, por sua
maioria, indicarão, em lista assinada, o nome do
Uder para a sessão legislativa que se inicia, e
este, por seu turno indicará os Vice-Líderes. A
Sessão Legislativaterminou em.1"'.de março de
1988, e até hoje Bancada: do PFL nãO-fez tal
indicação, nobre Senador, malgrado outras Bancadas o tenham feito, consensualmente ou não,
seja através de entendimento, seja através de disputa, como- aconteceu com a Bancada do PMDB
na Câmara dos Deputados. Tadas as Bancadas

a

a

cumpriram o imperativo regimental de fazer a in_diCação dos s~us Uderes.. parei posterior indicação
dos Vice-Líderes. Esta Bancada, nobre Senador,
em nenhum momento tentou deslustrar a figura
ímpar do Senador Carlos Chíãrelli, qUe, ·pofSinal,
já foi reconduzidQ por três vezes ao- comando
das nossas atividades partidárias aqui, no Senado
da República, e, diga-se de passagem, S.- Ex• se
desincumbiu com brilhantismo diga-se de passagem, S. & .se desinc:.wnbiu c_om competência,
diga-s_e _de_ passagem, em nenhum momento S.
~ faltou ao respeito e ao acatamento dos seus
liderados.
Agora, nobre Senador, estranho que se diga
que uma eventual indicação de outro lider possa
configurar uma peça de escândalo, possa configurar uma causa para a implosão do Partido. V.
Ex' usou da palavra "implosão", outros Colegas
usaram a palavra "dissolução'' do Partido, até.
Mas, aquj, textualmente, está citado V. Ex' dizendo:
"Nós ameaçamos implodir a Bancada se a indicação consumar-se. Felizmente, o próprio Gadelha
viu _o _erro em que estava incorrendo, disse José
Agripino, ainda revoltado, ... "
Sr. Presidente, não vejo por que uma renovação
de üderança possa ser o estopim de uma implosão partidária. Não vejo -por que um líder possa
ser donatário de um posto que é, regimentalmente, sujeito à rotatividade a cada ano, sem que
isso signifique desdouro ao PFL nem a quãlqller
partido que exerce essa prática, que é saudável,
que dá_ oxigenação, que dá vitalidade ao Partido,
nem por que possa alguém tomar como uma
capiUs dlmlnuUo qualquer renovação neste sentido. Todos os Companheiros de Bancadas, todos
os Colegas têm aptidão, têm lisura, têm competência para o exercício da Liderança. Cito, Por
acaso, o nobre Senador João Menezes, que também é postulante à Uderança do Partido. Não
sei se é eventual a indicação do Senador _Joã_Q
Menezes...
O Sr. João Menezes - V. Ex" me pennite
- um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA cedo o _aparte a V. Ex'

Con-

O Sr. João Menezes- Não sou postulante,
nunca o fui, não procurei nenhum companheiro
da Bancada para postular Uderança do Partido.
Peço a V. EX' para retificar o assunto. Inclusive,
disse isto a V. ~
O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex'
tem o se:U ilomé· lembrado como candidato da
Uder.
E a minha pergunta é: se caso houvesse a indicação do Senador João Menezes, também ha:veria
implosão do Partido por esta razão? Se. porveliR
tura. foSse-indicado o Seriador Edison Lobão, que
num -dado momento também teve o seu nome
cogitado para a Liderançã do Partido, haveria implosão? Se, porventura, fosse indicado o nome
do Senador João Lobo, haveria implosão do Partido?

O Sr. EcUs:_on__ Lobão- V. Ex!' me permite
um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA mUita honra

Cotn

O Sr. Edison Lobão -Senador Marcondes
Gadelha, perdoe-me por-interromper o discurso
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de V. Ex- Serei breve. Como fui tambê:m

meTidO-

nado nesta matéria, publicada pelo Correio Bra~
zOiense, em que se diz - e V. Ex" já a leu "que há uma tentativa do _Gonvemo de destituir

o Senador Carlos Chiarelli da Liderança do PFL",

e, mais adiante, acentua~se: "A manobra começou a ser executada quinta-feira, através do Senador Edison Lobão", em seguida quase que se
atribui esta declaração ao Senador Jos~ Agrip~no;
queria dizer a V. Ex", a bem da _y~'!_~de, e para
que fique bem a V. Ex" o Presidente: da _RepúbUca,
o seguinte: Primeiro, jamais o Presidente da República me incumbiu de tal tarefa nem tratou comigo
do assunto. Segundo, não estou fazendo nenhu-

ma coordenação, até porque V. Ex" não me pediu.
V. Ex" aperii!ts
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me cOmunicou o desejo de disputar

a Liderança, que é legítimo, e me perguntou, realmente, se eu era candidato,_ e eu respondi a V.
Ex' que não o era. Pedido meu voto, como faz
todo postulante, e, c.omo não havia nenhum outro
candidato, atê por isso; eJ..r-disse a V. Ex- que
estava solidário com a sua candidatura. Foi tudo
quanto ocorreu. Todavia, me apontam aqui como
representante do Presidente da República para
uma manobra destinada a destituir p Líder Senador Carlos Chiareili. IstO Tlâ-0 é virdadeiro.
O SR- MARCOI'IDES GADELHA - Muito
obrigado a V. ~
Vejo que há nos jornais, não sei _se derivado
desta matéria, um desdobramento no sentido de
colocar, de situar uma eventual candidatura minha, como um complô do Palácio, urdido por
. pessoas ligadas ao Palácio.
Nobre Senador, sobre _este aspecto me pronunciarei em seguida, devo dizer que entre os que
votarão comigo estão pessoas que, efetivamente,
são amigas do Presidente, e há outras que privam
da intimidade do Presidente da República, e há
outras que não a privam. Não vejo nisto, nobre
Senador, nada de especioso. Se há um traço comum que liga todos aqueles que, em potencial,
votariam comigo, este traço é o fato de que nenhum deles é consultado pela cúpula do Partido
quando toma as suas decisões. Este é o único
elemento comum. Fora daí, nobre Senador, vejo
um sistema de apoio absolutamente heterogênio
daqueles que, em dado momento, se lembraram
do meu nome.
Devo dizer, a bem da verdade, com toda clareza
e franqueza, se, porventura, viesse a ser indicado
Uder do PFL, não hesitaria em promoVer uma
defesa intensiva e sustentada do Presidente da
República, riaQuilo que considerasse justo. E f~ria_
esta defesa, Srs. Senadores, tentando mobilizar,
também, o maior número possível de Colegas
nesta luta, que considero importante e, aí sim,
para a própria estabilidade das instituições, porque se há um sentimento do qual não consigo
me libertar, por mais duras que sejam as lições
que a vida me traga, se há um sentimento do
qual não consigo me libertar, por mais decepções
que eu tenha com a natureza humana, é o sentimento de justiça, que é inato a todo _o homem,
e com o qual Deus, sim, me cumulou acima das
medidas. O. Presidente _da República está sendo
injustiçado, e explicarei depois, porque ê necessário que seja montado um sistema de_ defesa
da imagem do Presidente da República.
O Sr. João Lobo - Dennite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Marcondes Gadelha?

0 sft. MARCONDES GADELHA - Ouço
o aparte do eminente Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Senador Marcondes Gadelha, queria apenas ter a habilidade do nosso
Colega Senador Divalgo Suruagy, para ver se conseguia evitar o aprofundamento desta discussão,
que, evidentemente, não vai _levar a nada. Entretanto, preSto um testemunho, com o objetivo de
servir como um balizamento para a nossa Bancada. Faço-o, neste momentO, c_om muita tranqüilidade, porque me lembro que, na reunião de novembro, quando õ Líder Carlos Chiarem teve a
intenção de renunciar e colocou a Liderança à
disposição da Bancada, fui o único que se manifestoU favorável a que a Bancada elegesse outro
Uder, nã-o porque o Senador Carlos Chiarem desmerecesse o cargo ou (5 desluStrasse com o seu
brilhantismo, com a sua pronta atuação, mas porque S. & semPre desempenhÕu bem a missão
de Uder. Era entendimentO meu. e ainda o é,
que as Lideranças devem ser renovadas anualmente. Isso areja o Partido e propicia urna maior
participação de toda a Bancada. Enfim_. tenho vários motivos para julgar muito saudável a renovaçâb"-das Lideranças. Desde 1962, fui"Deputado,
e tenho convívido com a renovação de Lideranças. t convicção minha.
O SR. CARLOS ALBERTO-V. Ex" foi Líder.
O Sr. João Lobo- t: evidente, fui Líder.
Muito obrigado, nobre Senador Carlos Alberto,
é bondade de V. _Ex•. É convicção minha que
as Uderançãs devem ser renovadas com a maior
freqüência possível, pois geram maior entrosamento na Bancada e· abrem o _campo para outros
Companheiros participarem também da atuação
política na disputa. Às vezes, o cargo de Líder
faz cor:n que sejamos obrigados a tomar parte
nas_,discussões, participar, etc. Mas isto não vem
ao caso. É uma convicção minha. Eu a extemei,
no momento da reunião, como V. Ex" é testemunha, mas me curvei à maioria da Bancada, que
era pela conservação da Liderança co~ Çarl~
ChiarellL Lembro que V. Ex• me procurou, talvez
na_semana atrasada, no início do r11ês, antes do
fim de fevereiro, e manifestou a intenção de talvez
disputar a Lidefança do PFL, que deveria ser renpvada; que V. Ex" encontrava um empecilho, quase
ir'itransponível, que era uma questão ética, não
sabia como abordar esse asSunto junto ao Sena~
dor Carlos Chiarem.
O SR. MARCOI'IDES GADELHA- Exalamente, Sr. João_ Lobo.

OSr.JoãoLobo-Então,amaiordificuldade
que V. Ex!' ~anifes~ou, na ocasião, foi, exatamente,
como tratar do assunto. E eu pude apenas dizer
que o meu votO seria de v. Ex_., se _v. ~ chegasse
a_ postular essa Uderança, e que V. Ex" deveria
procurar, imediatamente, o Senador c;a:1o~_ Chia~~
relli, e expor o assunto ao mesmo. Cre1o que fot
o que V. Ex" fez, quãfldo relata a_ conversa qu~
teve com o Senador Carlos Chiarem. E o assunto
se estende até agora, vai crescendo, e cumpre
à Bancada e a todos nós agirmos com muito
cuidado, para evitar, exatamente, essa_ disputa e
esse '_'racha" que o Senador Josê Agripino parecia
temer quando falou ao jornal. P~r isso, disse, no
inído- de minha fala, que gostaria de ter a habilidade do Senador Divaldo Suruagy para conduzir

o assunto, porque tenho certeza de que 56 alguém
como S. & pode contornar todos esses entendi~
mentes. Mas a sinceridade com que V. Ex• tem
agido e a lealdade com que se tem portado, ao
abordar esses assuntos, vao evitar que Jlaja esse
"raCha" e eSse mal-estar entre Companheiros de
Bancada. Muito obrigado pelo aparte.
O SR- MARCOI'IDES GADELHA - Agradeço a V. Ex.', nobre Senador,João Lobo, sensibilizado, esse testemunho, esse depoimento, que
é extremamente oportuno e que chega na hora
certa. V. ~ afirma exatamente o que aconteceu.
No primeiro instante, qundo meu nome foi cogitado por um grupo de Companheiros , a minha
preocupação não foi, em nenhum instante, contabilidade de votos. Não me preocupei em sair atrás
de Companheiros pedindo apoio ou coisa que
o valha. A minha preocupação era, exatamente
um problema de ordem ética, do meu relacionamento pessoal com o Líder e do seu relacionamento com a bancada e a opinião pública em
geraL Foi esse o fato maior que guiou meus passos e que me levou ao gabinete do Senador Carlos
Chiarelli para, com toda a franqueza e com absoluta isenção, colocar os fatos para S. Ex"
Sr. Presidente, nobres Senadores, não me furto
de dizer, aqui, que me sinto na necessidade de
criar um sistema de defesa do Presidente da República no Congresso Nacional, de um modo geral,
e no Senado, de uma forma particular, porque
esta ê uma Casa formadora de opinião pública;
é daqui que deflui o pensamento que, depois,
vai para a Imprensa e que chega, inclusive já debulhado, à Assembléia Nacional Constituinte. Esta
Casa tem uma" responsabilidade muito grande
com ás instituições neste momento e não pode
permitir c[ue o Presidente da República saia isoladamente, escoteiramente, para fazer o contraditório, para fazer o seu contraponto, através de
um programa de rádio.
Ainda mais porque, dizia eu, há uma injustiça
flagrante em todo esse açodarnento que procura
responsabilizar o Presidente da República por tudo de mau que acontece neste País. Vejam V.
Ex~":_ Não se trata de negar os fatos. Afirma-se
que há urna crise económica; nós não iríamos
negar a exis~ência dessa crise econômica. Aflf~
ma-se que existe corrupção no País; não se trata
de negar que haja corrupção no P~ís. Afirma-se,
injustam-ente, que o Presidente estaria tentando
usurpar o poder mais um ano, quando o quadro
é exatamente o contrário. Qual seria, então a atitu~
de ,<:arreta desta Bancada ou de qualquer Parlamentar que tenha esse sentimento de justiça quei~
mando o pensamento? Não seria negar a realidade; não seria negar os fatos, mas redirecionar,
com honestidade, as responsabilidades.
Há uma crise econômica, não temos como negar; uma inflação de 400%; há uma dívida externa
monstruosa. Mas, Sr. Presidente, será que o Brasil
desconhece que o Presidente da República, em
dado momento, convocou o que havia de melhor
no pensamento econômico deste País? A nata,
a fina flor do pensamento econômico heterodoxo,
cepalino, Keyneziano, peemedebista, o que é que
fosse que_ se opusesse ao Ailden Réglme? Dele~
gou, a
gama de iluminados, plenos poderes
para executar um plano de salvação para este
País e outorgou a eles condição total, do ponto
de vista legal, do ponto de vista psicos-social para

essa
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mover a população e a máquina administrativa

e o aparelho produtivo deste País no sentido de
uma retomada do crescimento e de uma liquidação da inflação!
Eram economistas brilh.3rites, cOntestadoreS
do Ancien Régfme, eram jovens taJentosos, a
esperança do País que recebeu todos os talentos
da mão do Presidente da República e montaram
o Plano Cruzado que redundou num estrondoso
fracasso. Hoje, Sr. Presidente, n-inQuêin
Ietnbra

Se

de responsabilizar o Sr. Pérsio Arida, o Sr. Luiz
Gonzaga Belluzo, o Sr. João Manueí Ca-rdoso de

Melo, o· Sr. Edmar Bacha, o Sr. Lara Rezende,
o Sr. Francisco Lopes, o Sr. Dilsori. Furiaro, o
Sr. João Sa}'ad, fuâa...
----0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo soar a campainha)- A Presidência deseja
lembrar ao ilustre Senador que o seu tempo está
esgotado e que temos ainda inscritos para falar
os Senadores Mário Maia, Nabor Júnior, José Fogaça e Divaldo Suruagy, além de Pompeu de Sousa, e o imperativo de encerrar a reunião às 14
horas _e 30 minutos, pelo horário da Constituinte.
O SR- MARCONDES GADELHA- Nobre
Senador Presidente, V. Ex" há de ser tolerante
comigo, porque esperei, também, desde 1Ohoras
da manhã, a oportunidade de falar e ...

O SR. PRESIDEN1E (Dirceu Carneiro) -A
sessão só começaria às 1O horas_ e_ 30 minutos.
OSR. MARCONDES GADELHA- Eu preciso concluir o meu discurso, nobre Sr. Presidente. Eu não vi V. EX' advertir o Senador Mansueto de Lavor uma vez sequer. Esperei, pacientemente, que V. Ex' chamasse o Senador Mansueto
de Lavor para o seu tempo-regimental. V. Ex~...

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro_) -

S.

Ex" cumpriu 2 minutos a menos. S, Ex' tiriha 3Ô

minutos e cumpriu 2B minutos com seu pronunciamento.
O SR. MARCONDES GADELHA - Mas.
Sr. Presidente, ninguém se lembra de responsabilizar essa equipe -de doutos acadêmicos e iluminados, ungidos de todas as esperanças do País
e, sobretudo, de poder, outorgado pelo Presidente
da República. Não! A responsabilidade pelo fracasso do Plano Cruzado é do Presidente José
Samey.
Ein seguida, o Presidente Samey convocou Um
Professor moderado, numa linha intermediária,
o Prof. Bresser Pereira, tarTibém dO PMDB, e lhe
deu plenos poderes para realizar um plano, corrigindo o anterior, reciclando o País, e foi criado
o Plano Bresser Pereira, q Je foi OUtrO fracasso.
Hoje, ninguém iesponsabilh:a Bresser Pereira por
esse fracasso. Hoje, ninguém responsabiliza Bresser Pereira por esse fracasso; O res"p611SáVel é
o Presidente José Samey. Sua Excelência derivou,
então, para o outro lado, para o reverso da medalha, para o avesso do avesso e buscou um grupo
ortodoxo para fazer a chamada política feijãocom-arroz. Tenho absoluta convicção de que se
essa política fracassar o responsável não será o
Sr. Mailson da Nóbrega, nem o Sr. João Batista
de Abreu, mas todos irão responsabilizar o Presidente da República.
Ora, Sr. Presidente, o que em outras latitudes
é considerado uma virtude - a capacidade de
reconhecer o erro, de mudar, de buscar alterna-

tivas, a móbilidade e a coragem para mudar de
política - aqui no Brasil é considerado inépcia,
incompetência, apatia, alheiamento, descaso para
com a economia do Pais.
Todos berravam PQr moratória no Brasil, instigavam o _Presidente a decretar a moratória e o
acusavam de não ter coragem de se insurgir contra esta comunidade de banque[ros ·que controlavam o País como uma colô_nia. Mas tão pronto
o Presidente decretou a moratória, começaram
a dizer que aquela não era a moratória dos sonhos
da população. Não sei se existe moratória dos
sonhos ou da realidade, só conheço-uma moratória: é não pagar os encargos da dívida externa.
Agora, Sr: Presidente, que_a moratória não produziu os efeitos necessários, o Presidente então tem
a coragem de rever a sua posição depois de um
ano, e buscar novamente o cantata com a Comunidade Financeira Internacional. Agora é acusado
de abrir mão da moratória, que não era a moratória dos ·sonhos daqueles que contestavam o
Presidente- da República.
Acusa-se o Presidente da República, ou procura-se disseminar uma idéia difusa, de que há um
mar de lama nos subterrâneos do Palácio e que
o Presidente, de alguma forma, é responsável pelo
andamento da corrupção neste Pais. Ninguém
vai negar aqui que exista corrupção neste Brasil,
mas o Presidente da República foi o primeiro a
suscitar uma audácia jamais vista em qualquer
Chefe de~síãdo neste País: pediu à Santa_ Madre
Igreja Cjue apontasse onde- estão os corruptos,
e de uma forma até muito rude, muito dura, exatamente por Oão ter medo das acusações. Elas não
fluíram, Sr. Presidente, muito embora a Igreja tenha sobre a nacionalidade, o conhecimento tão
amplo quanto o SNI, tão amplo quanto a Rede
Globo, tão amplo quanto a imprensa, porque é
umã entidade que está presente em todos os asPectos da vida nacional e em todos os pontos
da nossa geografia. É ubíqua, universal, onipresente e onisciente; no entanto, desafiada pelo Presidente da República q~:~anto- a essa corrupção,
que Sua ExcélênCia queria punir, a Igreja não a
apresentou.
O Presidente foi mais longe, pediu ao Ministro
da Justiça que fosse duro e punisse os corruptos.
Foram mais longe, Sr. Presidente, e a própria Polícia 'Federal foi mobilizada para irlvestigar a corrupção em Ministérios. Ma~ do que isso, há, nesse
momento,_ um excitamentO geral no Brasil todo,
em busca deste engrama luminoso da corrupção.
Toda a imprensa do Brasil está procUrando focos
de corrupção, onde quer que estejam; o Congresso ~a clonai est_á to_do .mobilizado, atr~~s d~.
várias CorilfssõeS de Inquérito, para buscar cor~
rupção.
__ _
Não vi, Sr. presidente, até agora, apesar de toda
a sã.nha, de toda a gana, de todo o assolamento
com que se procura envolver o Presidente; não
vi, com toda a honestidade, com toda a lealdade,
não vi até hoje que se mostrasse efetivamente
onde está o comprometimento do Presidente da
República com essa corrupção difusa que se procura enxergar. Mas essas coisas têm um preço,
essas coisas não são à-toa.
QuemViu o Programa do PT na Televisão, sabe
que através de insinuações se criou no Brasil todo
essa impressão difusa e genérica. Ninguém ousa
apontar, ninguém ousa afirmar, mas a imagem
do Presidente esta sendo dilap!dada de uma for-
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ma oblíqua, de uma forma colateral, de uma forma indireta, mas extremamente eficaz.
Acusa-se o Presidente de estar querendo usurpar o poder, quando a situação é exatamente o
inverso, Sr. Presidente. Esta Bancada então teria
apenas· que repor a verdade, teria apenas que
redirecionar as responsabilizações_ adequadamente e não negar os fatos. O Presidente está
sendo acusado de usurpar o poder quando, na
verdade, o que se está propondo é uma cassação
do seu mandato por um ano.
Alega-se que a Constituinte pode tudo, .Que a
Constituinte é soberana. Não há o que discutir
sobre isso, Sr. Presidente; a Constituinte é soberana, a COriStituinte- pOde tudo, a Constituinte só
não pode é desnaturar a lei. Se a Constituinte
retira da lei o elemento que lhe dá substância
e confiabilidade, que é a isonomia, não haverá
respeito neste Pais, que deixará de ser um Estado
de direito e, portanto, deixará de ser uma democracia.
Se se _vota ao sabor de drcunstâncias, Se se
vota por imperativo das ruas, se se vota por um
regime de turbas,. não vamos ter, neste País. a
democracia que sonhamos e pela qual lutamos
nos anos mais negros de ditadura. Vamos ter,
quando muito, aquilo que os acadêmicos chamam de odocracia, um regime das turbas em
que t.iin assembleísmo mal formado obedece às
circunstâncias e às conveniências de momento.
Não se pode permitir 5 (cinco) anos para o Presidente da República, porque o povo está insatisfeito, porque o povo não -quer, porque o Governá
está com um mau desempenho.
Sr. Presidente, cabe aqui a pergunta inversa:
e se o_Presidente estivesse_bem, com um desempenho brilhante, e se aquele fulgurante Plano Cruzado tivesse funcionado adequadamente, numa
época em que havia "São Samey" na terra e Deus
no céu? Se o_ povo pedisse para dar dez anos
a Samey, a Constituinte deveria, então, conceder
seis, oito_, _dez anos? Temos, nós parlamentares,
o direito de dizer ao povo que o povo não se
deve subordinar à lei, que o povo está acima da
lei?
Sr. Presidente, democracia é o regime da lei,
do direito, e a lei só é lei com isonomia, sem
isso perder a respeitabilidade. Ruy Barbosa dizia,
no começo do século: "A lei também não me
protege, se não protege o meu adversário".
Ora, há de se dizer: "O Governo é ilegítimo,
pode até serlegal, pode até estar dentro da lei,
mas é ilegítiino". Santo Deus, Sr. PreSidente! Se
há alguma carência _de legitimidade no mandato
do Presidente_ da República, esta afeta a todos
os mandatários, todos os <.lue atuaJmente exercem algum cargo de_ representação política ou
de execução em qua)quer ponto do Pais; do mais_
humilde Vereador ao mais nobre e expressivo Senador, passando por Governadores, Prefeitos, Deputados estaduais, todos esses mandatos são filhos da mesma ordem jurídica, são frutos do mesmo ventre, porventura espúrio, mas todos têm
a mesma base, a mesma informação, a mesma
juridicidade. Como então, num universo de ilegitimidade, pinçar especificamente, isoladamente, o
Presidente da República para podar-lhe, ampu~
tar-lhe, cortar-lhe e cassar-lhe o mandato?
Sr. Presidente, o meu sentimento de justiça não
o permite. Então, por isso, acho que, dentro deste
Congresso, teríamos a obrigação, a responsabi-
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!idade de repor a verdade, fosse agradável ou não
a nós, ou sobretudo agradável ou desagradável
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der nada. Ninguém deseja aqui colocar um véu
sobre coisas que não são-certas; desejamos apu~os principais interessado_s na dilapidação rápida
rar, mas apurar com !senção, com correção, com
çla imagem do Presidente -da República, que são
seriedade, mesmo porque os homens que hoje
os presidenciáveis na hora presénte. Estamos sa- julgam as coisas erradas lá de fora são os mesmos
crificando uma série de_ valores que nos são caros
homens acusados. de ontem, de praticar quase
e preciosos para satisfazer a pressa, a correria
que o mesrrio. De sorte que V. ~ tem inteira
de certos presidenciáve[s que acham que, se não
razão. Procurou-me V. ~ e diss_e_que era candiforem candidatos neste ano, no ano que entra,
dato à-Liderança, e se eu tinha já algum candidato.
Inês estará morta, não estarão nas graças do povo Ninguém me havia procurado, ninguém me proe que, por isso, precisam _liquidar rapidamente
curou para ser Uder. V. Ex" foi o primeiro e vendo
a imagem do Presjdente e_ forçar eleições, este
em V. Ex.', a quem conheço há muitos e muitos
ano,- como forma de _satisfazer apetites, mesmõ anos; um homem brilhante, um homem sério,
que estes estejam acima da lei e dos sentimentos wn homem correto, um homem leal sob~tudo,
mais preciosoS de justiça e de eqüidade de que prontifiquei-me, no momento, a apoiar a candidat_uril__ de_ V. EX'" e V. Ex~ poderá ficar certo de
todo homem é possuidor.
Não negaríamos a realidade - insisto. A Banque terá o meu voto e de quantos amigos eu
cada que se propusesse a examinar, com serie- possa influir para que V. Ex" seja o üder do PFL
no Senado. Se lograr, muito bem. Se não lograr,
dade, iria ver que muitas questões estão transitando em julgado, apenas porque não se estabe- para mim pouco importa, mesmo porque, aqui
leceu o contraditório, porque ninguém mostrou nesta Casa, o Uder pode fiCar com os privilégios,
o outro lado da versão, e 1'1 população começou os grandes privilégios de Uder, mas não ficará
a tomar versões como_ correntes e inquestionáveis
nunca com a minha opinião, porque não impedirá
e_ nós a erigír uma república onde a verossimi- qu_e eu vá àquela tribuna e nem que use este
lhança é mais importante do que a verdade e microfone para âiscordar, para dizer que as suas
opiniões são dele mesmo e não do Partido, em
a versão mais importante do que o fato.
qualquer hora, em qualquer momento. Não será
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex" um
o cargo, não serão os privilégios e nem será a
aparte?
audácia que irão me intimidar de discordar e de
O SR MARCONDES GADELHA - Ouço
repelir; repelir à altura, todà vez que tentar uma
V. Ex", Senador Alexandre Costa.
Uderança o que não lhe pertence, mas pertence
O Sr. Alexandre Cost.á - Senador Marcon- à maioria da Bancada do Partido na Casa, para
divergir da opinião da maioria dessa Bancada na
des Gadelha, ouvi o aparte que deu ao dis_curSo
Casa. Era só_o que tinha a dizer, lamentando tudo
de V. Ex~ o nobre Senador pelo Rio Grande do
isto. O nobre Senador Divaldo Suruagy tentou
Norte e acredito assim tenha ocorrido. Mas não
posso-negar que discordo de S. Ex"- quando diz jogar uma "lata d'água" em tudo [sso. Eu, se
que esse assunto deveria ser tratado no âmbito pudesse, usaria uma "pipa d'água" para acabar
com toda esta confusão, criada apenas para condo Partido. Afinal de contas, a notícia foi pública,
fundir a opinião públiça, confundir. Por que querer
saiu nos jornais da cidade, e em nenhwn momento nem o Senador nem o üder se apressou permanecer a força, a força, nwna Uderança?
em vir ou à tribuna do Senado, ou ao mesmo Então, que não à força, que reúna a Bancada
e se_ reeleja pela quarta, quinta, décima vez, pela
jornal que publicou inveridlcarnente a notícia, para
Maioria da sua_ Bancada, Os .que divergirem, ledesfazê-la. Ninguém pode negar a V. Ex" o direito
também de vir, da tribuna da Casa em que V. vantar-se-ão como eu para protestar, os que concordarem baterão palmas e apartearão em solidaEx' com muito brilhantismo representa a Paraíba,
rie-dade ao Uder. Era a· que tinha a dizer, lamenrepor as -coisas nos seus devidos -lugares; V. Ex"
pleiteia o que é justo numa democracia. Afinal tando sobre este fato, mas cumprimentando V.
de contas, o que é isso? Já existe, neste .PaíS,- Ex' pela atitude de vir repor a verdade do episódio
cargo de Líder efetivo, sem concurso público, ape- da Uderança do PFL, nesta sessão legislativa. MWnas pela vontade de_se manter? Desde quando to obrigado.
isso existe? Então, deseja-se, como üder, usufruir
_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)os privilégios que um Líder desfruta nesta Casa A Presidência acabou de ser informada de que
- e não são poucos - mas não deseja assumir
a Constituinte íniciará os seus trabalhos às 14
as mesmas posições que a maioria da sua Ban- horas e_30 minutos. Nem por isso deixa delemcada reclama? Vejo que pouca coisa funciona
brar ao ilustre Senador, que está na tribuna, que
neste País! Daqui acusa-se muito a conduta dos já excedeu o seu tempo de 30 minutos em outros
que estão lá fora, pouco examinando - pouco 30 minutos. Em atenção ao Plenário e aos demais
examinando! - a conduta dos que estão aqui inscritos, solicito a V. Ex' encerre_ o seu pronundentro. Se o problema, inteiramente deformado,
ciamento.
para não se convocar wna eleição de lideres exigiO SR- MARCOI'IDES GADELHA -~Agra
da pelo Regimento e pelo próprio sentido de rencr
vaçãu exigido péla própria democracia, é o fato d~o_ a V. Ex.' a advertência e cuidarei de abreviar,
alegado de que, nwna manobra, retirar o nobre Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador Alexandre Costa pela sqSenador Carlos Chiarem da Comis_são Parlamentar de [nquérito, e então, podemos tranqüilizá-lo: lidariedade e insisto que este_ terna da implosão
S. Ex" convoca as eleições para Líder e de logo, me é absolutamente estranho. Tenho quase 20
todos nós da Bancada, nos comprometemos não an_os de vida parlamentar._ Assisti, ao longo de
só em mantê-lo na Comissão, mas em nome~-lo, todo este tempo, a mudanças de Uderanças em
nomeá-lo o nomeador de todos os membros de to_Qos os partldçs e não_ vi nenhum partido se
comissões de inquérito que porventura venham extinguir, nenhuma implosão de Bancada, por
a ser formadas no Senado. Ninguém quer escon- causa dessas mudanças, e, o que gostaria efetiva-
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mente de saber é se essa implosão só ac_ontece
se for eu o indicado, ou se outro colega qualquer
que for indicado também levaria à implosão da
Bancada ou implosão do Partido? Essa é uma
dúvida que me assíste, porque dá a impressão
de uma espécie de segregação, e a segregação
é tão nociva à _vida partidária quanto a própria
implosão do Partido. Esse é um dado Importante
para meditação. O último ponto da colocação do Senador José
Agripino que eu, respeitosamente, me proponho
a rapidamente colocar em ordem é que estaria
havendo um recuo da minha parte. Na Verdade,
tive uma conversa cqm o Senador Marco Maciel,
que usou essa expressão: "Vamos dar tratos à
bola, vamos meditar sobre esses assuntos". Vejam V. ~ que hã mais de quinze dias que esses
fatOs- estãã-fOiando e, então, houve uma proPOsta
do Senador Marco Maciel para meditação. E,
quando estamos em plena fase de meditação
transcendental, somOs surpreendRios com essa
informação -áo Seilador José Agripino, de que
estaria havendo um recuo da minha: parte.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu jamais recuei, em minha vida, de qualquer compromisso
assumido. Sou, basicamente, um individuo que
se dispõe ao sacrifício. Sou um individuo que
entende que política é solução de compromisso.
As pessoas que_ propuseram o meu nome para
a Uderança da Bancada estabeleceram, comigo,
um vínculo de responsabilidade conjunta. Eu jamais tomaria uma iniciativa de r~uar impulsivamente_ de motu propio ou seja; por que razão
o fosse, porque não é esse o meu estilo, porque
isso jamais aconteceu em minha vida. Prefi_ro o
sacrlficfo, prefiro a derrota, prefU"O qualquer outra
alternativa, menos a alternativa do recuo à revelia
daqueles que me dão sustentação e que me dão
apoiO. Eu jan1ais poderia falar nessa palavra.
Em reswno, então, e para concluir, Sr. Presidente, a entrevista do Senador José Agripino, coloca-me em uma seqüência incómoda. Primeiro,
manobra; segundo implosão; e terc.eiro, recuo.
SãO- três circunstâncias que não se coadunam
'com a minha personalidade. Nesta circunstância,
não tenho outra alternativa senão requerer, como
vou fazer hoje, por escrito, ao üder da Bancada
Carlos Chiarelli, que convoque a Bancada para
a indicação do seu Uder.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário ~aia.
O SR MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O meu assunto é provinciano e sentimental.
E, dado ao adiantado da hora, porque já, regimentalmente, está exaurido -o tempO, vou Procurar
ser breve, extemando aqui, através da leitura os
meus sentimentOs. O povo brasileiro, em sua silenc;i_osa. grandeza,
mais uma vez de_u uma soberba mani(estaÇão
de_ solidariedade. Desta vez, o alvo dessa atenção
foram as populações flageladas do meU Estado
natal, 6 Acre, e do Estado do Rio de Janeiro.
Para o Acre vieram doações do Centro-Oeste,
Minas e Nordeste. Para o Rio de Janeiro foram.
as doações do sul.
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tagem, ameaças, listas escandalosas para tOda$
as preferências, etc. Especializados, principaJcrianças, na campanha "SOS ACRE". Brasüia foi
mente em fabricar muita fumaça para desviar as
o _centro da arrecadação para o Acre. Cerca de
atenções de seus próprios interesses profundos,
200 toneladas de roupas, remédios, seringas desestes sim,_ em essêncja, lesivos ao País e, por
definição impunes, uma vez que não há pena
cartáveis, colchões, a1irnentos (í>rincipalmente leite em pó), água mineral etc.-, estão estocadas no
para impatriotismo congênitc?~
Para_ tentar _âfssipar a fuinaÇa, comecemos pOr
Centro de Convenções, sendo transportadas aos
demarcar o fator que ap~rece cpmO o atributo
poucos para o Acre. Aqueles produtos perecíveis
por excelência da crise de superfície: a corrupção.
ou frágeis estão sendo levados por aviões da FAB,
Para colocá-la nos seus devidos termos é preciso
Hércules C-130, que têm capacidade pcira 20 tolembrar, numa primeira aproximação, que ela é
neladas em cada vôo.
L!m ato pessoal e, portanto, pode ocorrer e ocorA Superintendente _da LBA em Brasília, Dr' Marerá sempre, com pequena incidência, mesmo
ria Alice Guimarães_ Borges, declarou que a genena sociedades mais organizadas e desenvolvidas.
rosidade da população foi multo além das expectativas. A dificuldade maior agora é transportar
E certament~ será sempre trat!"-da como uma
contravenção, recebendo o devido encaminhatudo isso para o Acre.
mento penal.
O Sindicato dos Transportes de Cafgas do Dis_É de se indagar, assim, o porquê de estar a
trito Federal, numa demonstração de altruísmo,
corrupção, no Brasil, sendo vista quase como um
procurando resolver o problema dos transportes
dado estrutural do funcionamento da sociedade.
se_ prontificou em colocar caminhões que levarão
as cargas até Porto Velho, em Rondônia. Viagem
Diríamos que a corrupçãÕ,- dona de um eSpaÇo
esta de mais de 3 mil quilômetros. De Porto Velho,
ponderável nos debates, nas análises, na imprenesse material será transportado a Rio Branco nos
sa, está sinaüzando, ininterrupta e dramaticamenaviões da FAB.
te, pãra que nos apodereffios de outro tema, este
Foram necessários os trabalhos ininterruptas
sim com capacidade explicativa e conclusiva muiO
SR.
PRESIDENTE
(Dirceu
Carneiro)
de 62_ pessoas, sendo 20 da LBA, _35 soldados
to mais densa. O tema do exercício do poder
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mado Exército e 7 voluntários, além de 12 outros
frente a um contexto de mudanças sociais.
galhães.
soldados do Exército para guardar, dia e noite,
-O discurso corrente sobre desmoralização- e
OSR.JGTAt!YMAGAI.HÃES (PMDB-BA.
o material, produto da solidariedade dos bras!~
perda de credibilidade da classe política, sobre
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
!eiras.
corrupção gêneralizada e assunto_s __çorrelatos,
Srs. Seriadores:
.
Igualmente a Marinha brasileira se engajou nes~
merece ser objetQ de reflexão.
O noticiário político recente, marcadO pelo que
se movimento de elevado sentimento humaniA afirmação aí implícita, abrangente, importantário, conforme telex que me enviou a Assessoria
se convencionou chamar de confronto entre o
te e, sintomaticamente, escamoteada é a de que
Presidente da República e a Assembléia Nacional
Parlamentar da Marinha, assinado por S. Ex", o
estão em irreversível decadência as relações polítiSr. Ministro Henrique Sabóia, em cuJo telex avisa- Constituinte, tem produZidO, entre tantas interpre- co-institucionais sedimentadas ao longo da históme que está encaminhando para o Rio Branco_ tações, algumas particularmente curiosas.
. ria do País.
o navio-patrulha fluvial "Amapá", que teria chegaA peculiar utilização dada pelo Presidente $.arSomos agentes privilegiados no processo de
ney
a
seu
programa
radiofônico,
à
guisa
de
bundo no dia 4, e o navio de assistência hospitalar,
construção de uma nação democrática. Vivemos,
que chegaria no dia 9, justamente hoje, à cidade
ker, suscitou variadas especulações _a respeito
com responsabilidades específicas de homens
do Rio Branco, estando capacitados para ajudar da agressividade da estratégia. Entre os motivos públicos, a época da remoção não apenas do
alinhavados como possíveis "provocações que
aquelas populações nas seguintes ações: palestra
entulho autoritário dos governos militares, mas
acuaram-- Cf Presidente" está a atividade da CPI
sobre educação sanitária, medicina preventiva
do viés imperial e mandonista, infenso à particiinstalada no Senado para apurar a prática de coratravés de imunização, coleta de material para
pação popular, que sempre foi um traço subjarupção no uso de recursos públicos.
pesquisas de doenças tropicais, medidas de sacente a todo o periodo republicano.
Salvo engano, a nosso ver, a existência da CPI
neamento básico, odontologia preventiva, atendiÉ inegável que_o presidencialismo, por sua vez,
não admite versões. Ela é um fato _cristalino, geramento médico-cirúrgico e odontológico e atendiesgota-se juntamente com esse entulho, do qual
do pe[o cumprimento de um dever e de_ uma
mento de emergências, além do cadastramento
é parte indissociável.
das populações atendidas através do trinômio na- prerrogativa do Legislativo.
Quero advertir aos Srs. Senadores adeptos da
A veiculação, contudo, de interpretações esdrúvio-hospitalar-helicóptero.
tese presidencialista, para uma diferenciação furixulas em inúmeras análises de_ conjuntura, deve
Essas ações poderão ser, ainda diz o telex, esdamental. Não ataco o presidencialismo; enquanser objeto de cuidaçlosa avaliação, pela carga
tendidas às áreas de dificil acesso, e o navio de
to princípio de organização de um regime político.
agregada de indícios sobre o caráter de duas ériassistência hospitalar elevará medicamentos para
ses intrincadas e superpostas que vivemos: a de
Descarto- _o_ presidencialismo real, histórico, e
tratamento de leptosplrose, febre tifóide, malária,
superfície e a real.
_ que mostra, agora, de maneira melanc6lica. chomeningite, parasitose e ofidismo, necessários ao
A de superfície produz uma rica coreografia,
atendimento das áreas endêmicas.
cante e definitiva, seus vícios, suas ligações, seus
corrt rápida alternância de atares e movimentos,
grupos de sustentação, suas razões, não de hoje,
Sr. Presidente, portanto, com este registro, exonde pontificam temas como a corrupção, a dêmas costurados no decurso do tempo. São vícios,
temo, em meu nome pessoal, como acreano que
cadência çlas _instituições e_ da sociedade, a deslaços e razões impossiveis de s_erem anulados
sou, como Representante do Estado do Acre no
por lei, pOis estão enraizados, e precisam do presiSenado da República, através desta tribuna, exter- moralização da classe política, a suposta ingovernabilidade do País e a grande incerteza sobre o
dencialismo pará sua sobrevivência plena.
no ao povo brasileiro o nosso profundo reconhefuturo próximo. No conjunto, algo como a véspera
Não existe, reafirmo, regime puro ou em tese.
cimento por essas ações de solidariedade humado Apocalipse.
õóstirá o presidencialismo· possível, dada a correna
É_ de tal forma fascinante essa aparência encalação de forças sociais que temos hoje. Dela inferiEra o que tinha a registrar, Sr. Presidente. (Muito
pelada que corremos_o risco de perder referências
mos, sem nenhuma dúvida. que a opção presibem!)
dencialista será desastroSa.
- mais sólidas. O fio da meada da crise real fr_eqüenDOCUMENTO A Ql/ESEREFEREOJYOtemente nos escapa das mãos, mascarado pe[os
A sociedade brasileira exi_ge novas r_egras ~ra
BRE ORADOR EM SEU DISCURSO:
·embates do quotidiano.
o exercícío do poder. E mais, exige a redeffiifç~
RTR telex _enviado ao Governador Estado Acre
No_ dia~a-dia, aliás, agem, com crescente ousado Estado, de modo a contemplar a participação
com informaçáo Secretário Saúde~ "Tenho a hon- dia e atrevimento, pessoas e grupos especialidos diferentes segmentos calcados pela vitalidade
ra de dirigir-me a V. EX' para participar o engaja- zados em produção de meias-verdades, em chande crescentes instâncias _organizativas, hoje sauFoi emocionante assistir em esc:olas da rede
oficial à participação de todos, especialmente das

menta da Marinha no auxílio_ às vítimas das enchentes do Rio Acre. O Navio Patrulha Fluvial
"Amapá''-chegará Rio Branco dia 4 março preparado para realizar atendimento_ médico-odontológico e transporte da população que se encontra
isolada. Dia 9 de março chegará a Rio Branco
o navio de assistência hospitalar "Carlos Chagas"
e um helicóptero "Esquilo", os quais se integrarão
ao Navio Patrulha Fluvial "Amapá" nas ações de
atendimento à população atingida. O navio de
assistência hospitalar está apto a realizar as seguintes ações: palestra sobre educação sanitária,
medicina preventiva através, imunização, coleta
de material para pesquisa de doenças tropicais,
medidas de saneamento básico, odontologia preventiva, atendimento médico-cirúrgico e odontológico, atendimentos emergen.ciais, cadastramenta das populações atendidas. Através do binómio navio-helicóptero essas ações poderão ser
estendidas a áreas de difícil acesso. O navio _de
assistência hospitalar leva ainda medicamentos
para tratamento da leptospirose, febre tifóide, ma~
!ária, meningite, parasitose e ofidismo, necessários ao atendimento das áreas endêmicas." Manterei_ esse com"ando informado.
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davelment~

injetadas na vida comunitária desde

sua base.
Acima de tudo, a sociedade quer a desarticu-

lação dos esquemas espúriOs que c'onfiguianl O
caráter autoritário e discridonáriõ -do poder ainda
vigente.
A perspectiva de atingfr

tal objetivci, a meu ver,
cada vez nials, adquire coricretude na visão parlamentarista. É no parlamentarismo que a Nação

terá sua oportunidade histórica de construir a democracia, sem apostas ou contratos de risco com
as supostas boas intenções de um líder, de um
governante.
A transiç!o, nossa senha, nada mais deveria
ser do que o período necessário à negociação
de regras capazes de contemplar o amplo espectro dos interesses em jogo numa economia capitalista,._ com o pressupost(fâa evolução no sentido
de maior justiça e desenvolvimento da sociedade
nos seu conjunto.
O compromisso dos políticos era e permanece

sendo o de montar Lei Básica capaz de dissipar
as dubiedades de uma fase dominada pelas paixões atiçadas pelo revolver de comodidades estabelecidas.
A resistência ao avanço, avanço este que não
é doação dos políticos e- governantes mas uma
imposição clara e reiterada da sociedade, parte
de grupos que não admitem abrir mão de uma
arma que lhes serviu regiamente: o autoritarismo.
Uma nação democrática organizada e conseqüente não admite, por princípio, a açáo .entre
amigos em que se transformou o poder no Bfasil.
O País não é propriedade particular a ser distribuída generosamente aos membros da corte.
O divisor de águas real, hoje, entre os políticos
e homens públicos é só um: quem aceita uma
nova e democrática concepção do poder e quem
luta bravamente pelos interesses menores, à custa
do salto qualitativo inadiável na organização social.
Agitações paralelas, questionamentos morais
factUais são inúteis, ingêriuos ou capciosos e favorecem fermentação sem
onde acabam crucificados incautos ou até inocentes, sem que se
altere a base reprodutora dos fenômenos ligados
aos abusos, aos privilégios e à corrupção. Para
os fatos, se comprovados, existe a lei.
Enteildamos que não é- preciso ser pessoalmente corrupto para ser uin Canal de Corrupção
institucionalizada. Basta ser conivente com a ma-nutenção das estruturas autoritárias- de poder. Delas derivam a manipulação frouxa de recursos
públicos, a deturpação das prioridades sociais para favorecer pleitos de grupos e, enfim, o fermento
de clandestinidade propício a negociatas de toda
ordem.
Não há saída fora da transição efett'va para um
regime democrátiC_o_ pleno.-Por esta via, eu falava,
no início, em crise real.
A única e grave crise político-constitucional que
vivemos é a resistência tenaz à transição acordada, é a armação de um jogo perigoso e antigo
para evitar o desmantelamento da arbitrariedade
do poder.
Com todos os seus possíveis erros, exageros
e percalços, a Assembléia Nacional Constituinte
vem cumprindo seu compromisso público-de estabelecer parâmetros atualizados e exaustivamente nego-ciados para o reequilíbrio da sociedade.
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Uma análise isenta, do texto constitudonal até
agora aprovado, constatará que, em nenhum ponto, ele p9de s_er çpnsiderado a chave para o caos.
Na sua parte substantiva, cristaliza algumas exigências sociais inelutáveis, que certamente serão
ab~rví~as pelos segmentos cujos interesses são
de imediato contrariados e os fazem espernear
contra a História.
O texto cria condições, em particular, para a
instauração da credibilidade da lei e para a existência de seus fiadores, ou Seja, a fiscalização e o
acesso públicos aos atos das autoridades.
A deturpação e seletividade sinuosa dos fatos
partem do passado, dos que reagem, por princí~
pfo,- à- j:)efdãâe poder. Não de qualquer poder,
nias do poder pessoal, descabido, Inebriante e
arbitrário.
O "refluxo de certas forças politicas no compromisso de entregar o País às decisões da sociedade, acarreta-lhes a pesada responsabilidade de
responder pelos sUbprodutos de sua ação, que
podem ser resumidos em tensão social e desesperança. Não se fale em crise econômica como
justificativa. Para os graves problemas econômicos que o País enfrenta, é óbvio que o remédio
será sempre amargo e com penosas contra-indicações.Aquestáo é que o paciente-a sociedade
- não está disposto a colaborar e nem aceitará
sacrifído~ se não puder escolher os médicos de
sua confiança e, aí sim, lhes conferir legitimidade
para fazer o diagnóstico e indicar os caminhos
para a cura.
.
O mais trágico nisso tudo, enfim, é que o gran~
de acordo que pensávamos ter feito e ao quaJ
deram--o nome de nova Repú61ica, corre o risco
de naufragar porque foi colocado sob a guarda
de pessoas cuja concepção da Nação brasileira
é a de umã republiqueta sem direito a perspectivas
melhores e sem grandeza.
Fra 6 que tinha a dfzer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarneiro) -Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBAO (PFL- MA Pronuncia ti seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Srs.
--Senadores:
0 trigo esteve sempre eritre os principais problemas da economia nacional, constituindo-se de
há muito no principal desafio da nossa agricultura.
Em, pàsSãdo náó inüitO remoto, ocupou o primeiro lugar em nossa pauta de importações, vindo a ser superado em período mais recente pelo
petróleo, por motivos de todos conhecidos. Mas,
em todos esses periodos o trigo jamais deixou
de constituir elemento de fundamental importância para equilíb-riO
nossas contas externas.
Não é de hoje, entretanto, que agricuJtores e
governo estão aliados na busca de soluções, tanto
na área econômico-financeira, quanto no campo
estritamente agrfcola.
Uma política de preços garantidos à produção
vem sendo permanentemente perseguida desde
o iníciOS- dos anos 1960, assim como recursos
para pesquisa agricola vem sendo destinados ao
produto por todo esse período.
As dificuldades, no entanto, se fJZeram sempre
presentes. Nossos agricultores amargaram pesadas frustrações de colheita, notadamente nos
anos 1970, justamente quando era maior o esfor-
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ço governamental para diminuir o impacto das
importações do produto em nossa balança comercial, afetada naquele período por elevação
desmesurada dos preços internacionais do cereal.
Agricultores e governo, no entanto, não se deixaram abater pelos reveses dos anos setenta. Os
preços garantidos foram mantidos e os esforços
em pesquisa agrícola foram redobrados. As lavouras, ao invés de diminuírem foram ampliadas para
outras regiôes do Pals, graças aos bons resultados
das pesquisas e à tenacidade dos agricultores.
Assim, temos hoje uma área ocupada com o cereal ainda maior que nos anos 1970, mas bem
melhor distribuída territorialmente, deixando o trigo de ser uma lavoura exdusiva do Sul do País
para constituir-se em opção ecónõmica iffiportante para agricultores das regiões Sudeste, Centro~Oeste e atingindo, já, nos últimos anos, áreas
da região Nordeste.
Se dificuldades foram vencidas, Sr. PfeSidente,
outras se fazem presente nos horizontes da triticultura nacíonaJ. Os problemas financeiros de nossa
economia se projetam no meio agrícola de forma
ampliada, alarmando nossos agricultores, especialmente aqueles que se dispuseram a enfrentar
o desafio da auto-suficiência do trigo nacional.
Os preços, caindo lá fora, ensejam a que autoridades governamentais dos setores económico e
financeiro voltem à solução primitiva de que importar é mais barato que produzir no País.
A saída para as importações de um produto
estratégico como o trigo envolve raciocínio tão
primário que desmereceria quaisquer comentários nos dias de hoje. Mas, não custa lembrar
que o trigo americano pode ser vendido hoje barato graças a uma política fortemente protecionista,
que há décadas despeja pesados subsídios na
produção de alimentos considerados estratégicos, sendo o trigo o principal deles, subsídios
esses que remontam anualmente a bilhões de
dólares, não sendo diferente na Europa, que atingiu mais recentemente a auto-suficiência, tomando-se nos últimos anos grande exportador, na
esteira de um protedonisrno ainda mais oneroso.
Os preços no mercado comum europeu foram
mantidos permanentemente J:iõr um longo período numa relação de duas a três vezes superior
aos vigentes no mercado internacional. Como então pensar em trigo estrangeiro mais barato do
que o produzido por nossos agricultores?
Permito-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
lembrar algums estatísticas: "são cerca de 100
mil produtores no País que cultivam o trigo, movi~
mentando grande contingente de trabalhadores
nos setores de produção industrial e serviços. A
cultura absorve cerca de 63.0.000 tde fertilizantes,
25.000 t -de defensivos, 30.000.000 de-litrOs de
combustíveis que movimentam I 00.000 fratores
e 60.000 colheitadeiras, agregando à economia
nacional uma significativa sorna de benefícios".
Sãi:s-ihforrriações constantes da Carta do Trigo
que Secretários de Agricultura e lideranças do
setor lançaram em Cunliba no dia 9 do mês passado.
Consciente das dificuldades que se avizinham
e da responsabilidade que temos,. neste grave momento, conclamo V. EX" a se solidarizarem como
faço neste momento ao alerta que veio do Paraná
e que nós nesta Casa, nos unamos para que não
sejam impostos novos refrõi:essos à agricUltura
nacional.
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A política de preços garantidos à produção deve
ser mantida; esta política deve ser revista oportunamente e os montantes de crédito para financiar
as lavouras devem ser suficientes e anunciadas

a tempo e à hora; e que seja revisto o nefasto
acordo de importação-da Argentina. Em acordos

desta natureza não se deve nunca esquecer de
impor sa1vaguardas no interesse do Pais.
São esses pontos fundamentais que trago à
reflexão dos meus ilustres Pares. Espero, assim,
contribuir para que, sem mais tardar, nosso Pa1s

venha a ter wna verdadeira política que ampare
aqueles que se lançam ao desafio de produzir
os alimentos básicos, politica .esta que visará a
alcançar a tão almejada segurança alimentar de
todos 00 brasüelros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem!)

O SR~ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso,.) :-Sr._Presidente,
Srs. senadores:
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-

O I Encontro Nadonal dos Trabalhadores Maritimos, Fluviais e Pescadores (I ENFLUMAPE),

convocado pela Federação Nacional da categoria,
realizado no período de 24 a 26 de -novembro

de 1987, na cidade do Rio de Janeiro, demonstrou
a uriidade dessa classe de trabalhadores em defe-

sa de seus interesses profissionais, assim como
o seu elevado grau de consclentização, não apenas em relação aos problemas que lhes dizem
respeito mais ditetamente, mas também em reJação à conjtmtura nacional:.
Assim, pois, entre os objetivos principais desse

encontro, ressalta o de promover a confraternização entre as delegações dos sindicatos que dele
participaram, suscitando, ao mesmo tempo, o debate dos problemas econõmicos, sociais, políticos
e sindicais que se refletem mais proximamente

nas suas atMdades profissionais.
Mostraram-se os trabalhadores aquaviárfos
consdentes da necessidade de se fazerem representar por dirigentes sindicais qualificados, capazes de empreender a defesa de suas reivindicações e de realizar uma campanha eficiente em
prol da melhoria salarial da classe.
Nesse encontro, foram proferidas conferências
sobre assuntos da maior atualidade, a saber:
"Perspectivas para o Brasil no quadro da atual
crise económica mundial", "Que futuro espera
a Marinha Mercante Brasileira?" e "Desafios e possibilidades de um movimento sindical atuante e
de referênda".
Divididos em seis grupos de trabalho, os participantes do encontro debruçaram-se sobre os seguintes temas:
"I) Futura estrutura sindica1 dos trabalhadores
em transpt"'rtes aquaviários. Relações lntersindicais (nacional e internacional). Centrais sindicais.
2) Legislação do trabalho maritimo e regulamentação, proteção e fiscalização do trabalho no
mar.
3) Legislação previdencíária e segurtdáde nacional dos marítimos. Saúde do trabalhador marítimo: pesquisa e prevenção.
4) Campanhas sa1ariais do marítimo, fluvial e
pescador. A comunicação do sindicalismo do seter.

5) Forniação, capacitação e aperfeiçoamento
dos marítimos.
6) Política de Marinha Mercante e o Trabalhador."
Tomam_o_s a llb!:!.!:dad~ de tecer ligeiras considerações sobre as conclusões de cada grupo, dada
a conveniência de auscultar as. bases, de compreender seus ans_eios, suas lutas~ reivindicações.
Também os líderes sindicais se mostram preocupados em consultar seUs llde"iã.dos. Assim, o
primeiro grupo propõe que as bases decidam sobre a conveniência da unificação e fusão das diversas associações de classe dos maritimos, tendo em vista o fortalecimento da estrutura sindical
e sua adequação ao movimento dos trabalhadores a nível nacional, respeitadas as peculiaridades de cada categoria. Sugere-se a convocação
de um Congresso Nadonal dos Marítimos com
_o objetivo de definir uma nova estrutura sindical.
Fala-se também na necessidade de manter um
bom relacionamento com entidades que se dedicam à defesa dos interesses traba1histas a nível
nacional e internacional.
-- O .9r:t:JPO H; considerand'! as propoStas_ que lhe.
foram enviadas por órgãos sindicais, propõe várias alterações na legisJação trabalhista, de modo
a atender às reivindicações dos marítimos relativamente à duração normal do trabalho dos tripulantes. à remuneração por trabalhos extraordinários e notumos e a outros direitos da classe.
De fato, uma legislação clara e ~bjetiva, que
leve em conta normas adotadas em convenções
internacionais sobre os direitos dos trabalhadores
em transportes maritimos e fluviais e sobre a preservação do ambiente marítimo, tem a vantagem
de estabelecer diretrizes seguras para as ações
do governo e para o relacionamento entre armadores e marítimos. Ao contrário, urna legislação
desatualizada ou falha s6 pode causar dificuldades para todas as partes envoMdas.
O Grupo mrecomenda, entre outras medidas
e sugestões, a criaç!o de uri\ Fundo para a Suple~
mentação de Aposentadoria para os Trabalhadores em Transportes Aquaviártos e reivindica,
ainda, a aposentadoria especial.
O .Grupo IV oferece diversas recomendações
para embasar as campanhas salariais da classe.
Já o Grupo V apresenta proposições visando
à formação e ao aperfeiçoamento dos trabalhadores aquaviários e dos pescadores. É-nos gratificante verificar a preocupação da classe com o
seu aperfeiçoamento funcional, do qual depende,
em 9raride parte, a fOrmação de homens habilitados a evitar acidentes marítim-os e catástrofes
ecológicas,. com urna consciência voltada para
o cumprimento de seus deveres, entre os quais
se destaca o de preservar um grande bem comum
âe humanidade: os _oceanos.
O Grupo VI enfatiza a importância do transporte
aquaviário para a economia naciona1 e a necessidade de fortalecer a Marinha Mercante como
agente propulsor, que é, do desenvolvimento nacional. De fato, a navegação gera divisas em moeda _forte e contribui para o equilíbrio de nossa
balança comercial, além de constituir fato r de int~
gração nacional. Por isso, temos de envfdar esforços para vencer a crise que assola a navegação
marítima e fluvial em nosso País, que se manifesta
através do endividamento dos armadores junto
ao FLih.dO de Marinha Mercante e das péssimas

condições em que se encontra a frota. mercante
nacional de carga, cuja modernização se impõe.
Neste sentido, o grupo apresenta sugestões
concretas, em forma de resoluções, que transcrevemos a seguir:
" -Que a propOsta formulada pelo Ministério dos Transportes para a Política de Navegação e Marinha Mercante seja discutida no
Congresso Nacional Com a presença de traba1hadores e ~!llpresárto;s do setor, visando
esclarecer aos parlamentares aspectos da
mesma.
-Que seja equacionada a dívida da armação nacional, visando a restabelecer o equilíbrio financeiro das empresas.
-Que sejam adotadas novos incentivos
à construção de embarcações no parque industrial naval instalado no País para a armação nadonal.
-Que sejam incluídos representantes dos
trabalhadores no Conselho Diretor do Fundo
de Marinha Mercante, eleitos por voto direto,
secreto e majoritário, com fiscaliZação dos
sindicatos que representam trabalhadores do
seto_r~

-Que seja fortalecida a Superintendência
Nacional de Marinha Mercante- Sunamam
-que deverá tomar-se o órgão do qual emanem as principais decisões com relação à
política do setor.
-Que sejarh mantidos e reforçados ó
F1,1ndo de Reaparelhamento dos Portos e o
Fundo de" Marinha Mercante, preservada suas
individualidades e sem fusão a nenhum outro
fundo_ ou instituição equivalente.
-Que sejam criados Planos de Carreira
para os quadros técnico-administrativos das
empresas estatais_do_setor, bem como reformulados os Planos de Cargos e Salários, visando estabelecer sua equivalência com o
mercado de trabalho.

* - Que a admissão de pessoal nas empresas estatais do setor seja realizada somen~
te a partir de concurso de seleção.
Que sejam incluídos nos Conselhos
de Administração e Fiscal das empresas do
setor representantes dos trabalhadores, eleitos através de voto direto e secreto, com fis..
calização das entidades representativas de
trabalhadores das referidas empresas.
Que as tripulações de navios e embarCações de registro brasileiro das empresas
nacionais de navegação marítima, fluviaJ e
lacustre, bem como de apoio portuário e off
shore, sejam constituídos integralmente de
brasileiros natos, respeitado o d[reito ao exercício profissional dos maritimos naturalizados que já estiveram legalmente habilitados.
-Que seja incentivada a navegação int~
rior ;_ baías, rios e leigos - de modo a ampliar essa modalidade de transporte aquaviário.
-Que Seja mantida na sua condição de
empresa estatal a Companhia de _Navegação
Uoyd BraSileiro~ com sua atual participação
nos mercados de carga geraJ e granéis, e
que lhe seja concedido o aparte de capital

pleiteado desde 1983.

.

Que seja aumentado o percentual do
Adicional de Frete para Renovação da Mari-
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nha Mercante (Af'RMM) retido pelas armadoras, com o propósito de contribuir para
torná-las adimplentes_ com o Fundo de M_a_rj~
nha Mercante.
.
-

Que sejam ampliadas e modernizadas

as insta1ações dos portos e terminais de car-

ga/descarga nacionais, visando aumentar
sua eficiência e reduiÍi'_ seus custos,
-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
ridades. Solidtamos também a essas autorldad~s
que adotem uma política de navegação orientada
no sentido do fortaiedmento da Marinha Mercante, tendo em vista a importância da navegação
maritim~ e fluvial para o desenvolvimento nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

Que em todas as construções de bar-

ragens de usinas hldrelétiicas na rede hidraviária nacional_seja previstã a construção de
eclusa.
Por fim, este I ENFLUMAPE ratifica
e re_comenda a adoção de todas as propostas
já aprovadas _em CongresSos, SemináriOs e
Assembléias relativas aós niarltirhos,- fluviários e pescadores e à Política de M~ri.nha
Mercante."

Podemos observar que os trabalhadores em
transportes maritimos e flUviais e- os pescadores

estão polftizados e mobilizamMse em defesa dos
interesses de sua categoria, sem, entretanto, ignorar os problemas com que se defronta o País.
Mostram-se, igualmente, atei1tos em relação aos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Haja vista a moção apresentada pela Federação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais, que defende as conquistas dos
trabalhadores na Constituinte, eni. e-Special a que
se consubstancia no art. 208 do Projeto de Constituição.
Merece também noss-o integral apoio a moção
apresentada pela Federação Nacional dos trabalhadores em transportes Maritimos e Fluviais em
repúdio às demissões verificadas em empresas
de navegação privadas e estatais durante a greve
dos maritimos, em março de 1987, e a dos empregados do Uoyd Brasileiro, em setembro do mesmo ano. Os líderes sindicais pleiteiam a reintegração dos companheiros demitidos nos quadros
das respectivas empresas.
A propósito, dirigimoS um apelo a essas empresas de navegação para que sejam sensíveis e acolham de volta os empregados em questão.
Causou-nos estranheza outra denúncia da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Maritimos_ e F1u_viais, segundo a qual não
foram divulgados os contratos de trabalho dos
maritimos embarcados em navios da Docenave
Sob bandeira liberiana e não foi permitida a er;~tra
da dos líderes sindicais nos _referidos navios, no
porto de Tubarão, em Vitória, Estado do Espírito
Santo. Impõe-se, Pois, que o Ministério da Ma_rinha
estude as razões que levam empresas de_na'iegação brasileiras a navegar sob bandeira estrangeira
e abra mão de exigências muitas vezes desc_abidas
ou exorbitantes para evitar esse artificio.
A mesma Federação denuncia também que
a Docenave-Wilsea celebrou acordo coletivo de
trabalho, através da Federação lntem~cion~l dos
Trabalhadores (ITF), com tripulações norueguesas e filipinas, comprometendo-se a pagar 200%
do saJário (cláusula de risco_de guerra) aos maritimos que navegarem em áreas de conflito armado,
negando-se, porém, a incluir essa cláusula nos
contratos com trabaJhadores brasileiros.
Sr. Presidente,_ Srs. _senadores, dirlgfril.os um
apelo às autoridades responsáveis para que, tomando conhecimento desses fatos, adotem as
providências ne<::essárias para coibir tais irregula-

O S.R. PRESIDENTE (0ir_c_eu Carneir_o)_CoriCOOo a palavra ao nobre Senador Mauro Beneyides.
0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte _discurso_.) -Sr. Presidente,
-Srs. S~nadores:
Pela terceira vez, este_ ano, ocupo as tnbunas
quer a do Senado Federal ou a da ~mbléia
Nacional Constituinte, para me reportar à questão
relacionada com a redução da correção monetária, nas operações__ _de crédito_rurallevadas a
efeito na região nordestina.
Pessoalmente, já transmiti,juntamente com outros parlamentares daquela área geográfica do
País, Çtpelo veemente aO Ministro da Fazenda, ins_tando-o a adotar_ a medida, diante da impossibilidade de os agricultores do Polígono das Secas
arcarem com o ânus da correção monetária pfena.
Cheguei mesmo a dirigir-me ao próprio Presidente José Samey no sentido de que fosse soluciOnado o magno-problema, sem o que os recursos não teriam condições de ser repassados aos
prOdutores rurais do Nordeste.
_
Apesar de todo esse empenho, secundado, na
Câmara dos Deputados, por vários de seus membros, permanece inalterada a situação, gerando,
em conseqüência, um quadro de inquietação e
inconforffiismo, num governo que proclamou o
"Nordeste como a sua mais absoluta prioridade".
Sobre a momentosa reivindicação, venho de
receber de algwnã.s entidadeS empresariais, o seguinte telex:
..Vimos sensibilizar V. Ex' objetivando cOnjunção eSforços Exm9 - Sr. Presidente da Repúblfcéi,
Exmça Srs. Ministros de Estado da área econômlca
e bancada parlamentar-de origem nordestina, no
sentido de ser dada solução satisfatória para evitar
a virlual falência da agropecuáiia desta região,
a qual se encontra_ em situação verdadeiramente
desesperadora em razão da cobrança da correção
mcifietária plena em todos os contratos de crédito
rural firmados com os estabelecimentos_ bancários atuantes na área.
Esclarecemos _que os principais fatores da situação negativa são_a substancial queda do poder
aquisitivo do consumidor brasileiro em geral e
do nordestino em particular, aviltamento dos preços dos produtos do_setor e _o aspecto_ climático
oriundo da seca verde acontecida no ano de 1987
próximo passado, a qual acarretou sensivel aumento na nossa região, inclusive de caráter especulativo, nos preços dos principais insumos ublizados na agropecuária, tais corno: farelo de algodão, fareJo de soja e milho, oriundos de outras
regiões, os quais aJcançaram em tomo de 1.000%
nos últimos 12 meses. Aperias em caráter exemplicificativo, lembramos __que a produtividade do
milho no nordeste é de apenas 11% comparada
ao centro-sul, e segundo estudos da Embrapa,
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a g,;d_a déç@da_ocoáem apenas 4 anos de boas
safras.
Frisamos, ainda, que o crédito agrícola para
esta região não chega a representar 12% do total
nacional.
Sabemos -dispor o orçamento da união de recursos para subsidiar o que ora fournulamos, existindo nas rubri_cas encargos gerais e financeiros
uma do_tação de 1,9 trilhões de cruzados.
Após o_ exposto_, contamos com o apoio, acentuado espírito público, cooperação e solidariedade de V. Ex~ para _que sobreviva o segmento agropec;uâifd--do nordeste. Cordiais saudações. __
ANA - Associação Nordestina de Avicultura
-Antonio Cleber Uchoa Cunha, Presidente.
Fed~ração- das Associaç_ões do Com., lnd. e
Agropecuária do Ceará- FACIC -_J.oão Hud~
soo Cameiro Saraiva, Presidente.
Federação da Agricultura do Estado do Ceará
- Elias Leite Fernandes, Presidente.
Associação Nordestina- de Suinocultores _.:...
Joio W~mderlJo_ .t\._4e Paula Pessoa, Presidente.
Associação dos Criadores do Ceará -Gerardo _Majela Fonteles, Presidente.
Associação Cearense de Criadores de Gado Holandes -:-José Pereira Filho~ Presidente.
Associação Cearense de Avicultura ~ ACEAV
-Roberto Soares Pessoa, Presidente.
Clube do Berro - José RoUm. Presidente."
Sr. Pfesldente, mais uma vez, ret:lamodo Presidente __da República e dos Ministros da Fazenda
e Agricultura o imediato acolhimento de tão justa
postulação.
Não tem sentido o fato de procrastinar-se uma
providência de inquestionável justeza, até aqui assegurada Pelas passadas administrações.
O Nordeste, impaciente, ainda espera a urgente
de_cisão do Governo Central sobre a redução da
correção monetária nas operações destinadas a
ClJ§:teio e investimento na _área rural.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem[)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun·
da o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
.
O reconhec;im_ento da importância da agricultura,_a que se soma a admissão de suas caracteristicas_. peculiares quanto a riscos e incertezas,
faz com que sejam as atividades rurais subsidiadas em toda a parte. De_outra forma, não seriam
elas competitivas em relação a outras oportunidades de investimento, considerados Q.S riscos
de perdas de safra em razão das adversidades
clirná.ti~s e as incertezas quanto aos preços a
serem obtidos, dadas as extremas flutuações dos
mercados_ de bens primários.
Esse reconhecimento seria indispensável no
Brasil de hoje, quando a agrope<::uária, além de
enfrentar essas conhecidas dificuldades, defronta-se ainda com os altíssimos indices de inflação
que ·se féU: elevar quase diariamente os insumos
que reqUer, ao mesmo tempo em que não tem
qualquer garantia de que os preços obtidos acompanharão as altas dos demais setores da economia.
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Mais grave que tudo isso é a situação da agri-

cultura do Nordeste brasileiro. _Nesta região os
fatores climáticos são reconhe<::idamente adver-

sos. e a eles somam-se problemas físicos relacionados aos solos, bem como outros ligados à inadequada localização e distribuição dos recursos
hídricos.

Todos esses aspectos_ desfavoráveis seriam suficientes para induzir a que se conCedesse trata-

mento especial aos agricultores da região. O que
se observa, porém, é a quase total ausência desse
cuidado, o que se reflete nas deficiênCias da estrutura de _comercialização, armazenagem, fornecimento de sementes, assistência técnica e outros
indispensáveis aO crescimento do_ setor.

No que concerne ao crédito rural, sobretudo,
as normas vigentes_conseguem gerar para a agropecuária do Nordeste um flagelo maior que_ a
seca. Além de enfrentar todas as adversidades
já referidas, deve o agricultor regional submeterse a regras para sua concessão praticamente
idênticas àS que balizam as operações efetuadas
no Centro-Sul, onde as condições de solo e clima,
bem como os demais fatores, são irifiilitamente
mais favoráveis. Exigir do lavrador nordestino que
arque com correção monetária plena em seus
financiamentos de custeio ou investimento equivale a inviabilizar dei vez sua atividade. Não apenas
é_ele, em gera1, pouco afeito aos cálculos e projeções financeiras que permitiriam orientar-se
quanto aos custos reais desses financiamentos
corrigidos, como, o que é fatal, não dispõe _de
qualquer garantia de que os preços que receberá
por produção acompaharão as elevações de sua
dívida.
Não há de ter _sido por outra razão que, em
1987 - primefro ano em que os_ empréstimos
rurais para o Nordeste fiZeram-se com correção
monetária plena - ocorreu uma brutal retração
da demanda por financiamentos agricolas, reduzindo quase a zero os iilvestinientos e de forma
também drástica o custeio. Indo um pouco mais
longe, não há como deixar de relacionar com
o crédito inadequado os problemas que tradicionalmente vêm afetando todos os programas governamentais que buscam beneficiar a economia
rural da região. Concebidos com extremos cuidados técnicos e motivados pelas melhores intenções, vêm-se sucedendo sem que solucJonem
os problemas .que apontam em seus exaustivos
diagnósticos, muito provavelmente porque incidem todos no mesmo equíVoco de não conceder
tratamento diferenciado ao crédito rural.
Por isso é que lutamos por uma solução defmitiva para esta questão_. D.e uma vez por todas,
a nação precisa reconhecer que correção monetária plena, de discutível áJ)Ika ;ão à -agropecUária
em qualquer parte do país, é no Nordeste wn
absurdo tota1, que inviabiliza a obtenção do crédito
e, portanto,_ restringe drasticamente a manutenção- para não falar da expansáo- da atividade
rural.
É indispensável que limitemos a incidência da
correção monetária a percentuais suportáveis e
diferenciados sé9undo se trate de pequenos, médios _e grandes produtores rurais. Na realidade,
o que se impõem é retomar, em certa medida,
à situação existente há poucos anos, com os n~
cessários aperfeiçoamentos e revísão das reduções "da correção, para beneficiar as atividades
rurais da região.
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Se não:·a fizermos estaremos condenando uma
parcela considerável de nossa população rural a
permanecer nos níveis de pobreza hoje vigentes,
que envergonham nOssa cOndição de nação c:jue
luta para escapar ao subdesenvolvimento. E estaremos abdicando de grande parte de nossas possibilidades de desenv:olver nossa agropecuária,
condição TnesÇapável-para atingir o pleno desenvolvimento nadónal.
FormUlamos, pois, nosso apelo ao Governo Federal para que adote as providências necessárias
no sentido de evitar o agravamento da situação
em que se encontra a agropecuária nordestina.
Era ó que titiha a diZer;-sr. Presiâênte. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano
Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
ProriuOcia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente;
Srs. Senadores:

Faço uso da tribuna Sr. Presidente, Srs. Senadores, para aqui e __agora exaltar a dignidade, a
competência e, acima de tudo, o patriotismo com
que _se houve o eminente brasileiro e ilustre s_ergipano Camilo Calazans de Magalhães durante a
sua correta e brilhante_ gestão à frente da maior
instituição financeira do País: o Banco do Brasil.
De_snecesSário aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar d_as _qualidades de homem que tem
sido C3milo "Calazans. Tado Brasil conhece esse
paladino do desenvolvimento e do progresso do
_seu País. Nos diversos cargos assumidos na sua
profícua vida pública- Camilo Calazans tem demonstrado ser um administrador revolucionário
e um ta1el)toso Inovador. Exemplos não fa1tam.
Todos lembram-se da sua revolucionária passagem pelo Instituto Brasileiro do Café a passagem
do Dr. Cãinilo Caiazans foi rriarcada pelo aumento
expressivo das exportações do produto, gerando
divisas preciosas para o nosso País. Igualmente,
sob estímulo do IBC, foi ampliada a área plantada,
sobretudo em regiões não tradicionais e não sujeitas a geadas, como o sul da Bahia e o Espírito·
Santo, hoje, é o Espirita Santo, o mai_or _produtor
de café robusta do Brasil.
No Banco do Nordeste_ marcante foi a gestão
deste insigne homem público, como nordestino
e profundo conhecedor dos problemas regionais,
o Dr. Camilo Calazans modernizou essa importante instituição de crédito _ao mesmo tempo em
que proporcionou o seu crescimento, transformando-o num efetivo instrumento do desenvolvimento regional. Na sua gestão um grande número de agênci~s foí instalado, principalmente
em áreas desassistidas e carentes de financiamento para a produção. Na verdade, não há como
falar-se nos batalhadores pe:lo progresso da re~
gião nordestina sem qüe o nome do Dr. Camilo
seja imediatamente lembrado.
Hoje, ao deix.ar a Presidência do Banco do Brasil, o Dr. Camilo Calazans, inscreve seu_ nome
no panteon dos grandes administradores da nossa maior instituição de crédito "e, mais uma vez,
enriqüece o seu cabedal de relevantes serviços
prestados à Nação.
Em pouco menos de três anos de permanênica
na presidência do banco, o Dr. Camilo mostrou
e_ demo_(!Strou a su~ competência adminstrativa

e dinamismo gerencial ao diversificar a oferta de
serviço do mesma. Aí estão a poupança rural,
o fundo ouro de ações, o cartão ouro e tantas
outras modalidades_ de_ sei"Yiços que tomaram o
banco mais competitivo quanto a captação de
recursos e ampliação da clientela. Tudo isto alicerçado em modema sistema de inforrriatização.
Assim, Sr. Presidente, Si"s. senadores, ao prestar estas minhas homenagens ao Dr. Ofmilo Calazans devo, por fim, ressaltar que para mim terri
sido um honroso privilégio ser conterrâneo e amigo deste grande brasileiro.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUito
bem!)

_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

SR. DIVALDO SURQAGY (PFL- AL.

Pro·

nunCia o seguinte discurso.) -Sr-.Presidente, Srs
Senadores;
Os grandes saltos da economia brasileira não
fOram apenas qUantitativos, mas também qualitativos, OCorridoS além disSo em époCãs históricas
que podem ser definidas como de tomada de_
consciência em favor, ora do cresdmento, ora
do desenvolvimento económico, inegáveis constantes entre todas as grandes aspirações nacionais.
O esforçO Que nos- cOnduziu à -condição de
oitava economia do mundo contemporâneo não
pode, por conseqüência, ser creditado-a esta ou
àquela geração de brasileiros, na medida em que
é a resultante de uma busca contínua, deliberada
e consciente de todas as gerações que se sucede~
ram, c:juer na condução dos nossos destinos, quer
na formação de üfna liderança empresarial que
é hoje um dos setores mais din2~micos na vida
brasileira: "Por esta rcizão o nosso desenvOlvimento
se deve indistintamente, tanto ao papel indutor
exerddo pelo Estado, quanto ao esforço dos que
líderaram a modernização industrial no setor pri-

vado.
Em inúmeras dessas transformações, foi significativa, por outro lado, a contribuição do capital
estrangeiro. Refiro-me coin a mesma ênfase quer
aos Capitais- proporcionados sob a forma de empréstimos, quer às aplicações de riscO, feitas Sob
a forma de investimentos diretos. A essa contribuição tem o Brasil respondido com duas garantias essenciais: a do resgate de todos os compro~
missos, a despeito da suspensão eventual de suas
amortizações, nos perfodos de crise, como ocorreu em 1931, em 1938 e em 1987, e a garantia
de livre remessa dos lucros e divideri_dãs, dentro
de padrões que são considerados plenamente razoáveis e universalmente aceitos pela comunida~
de financeira internacional.
Ressalto todas essas drcunstâlicias que me parecem essenciais, pela convicção de que o desenvolvimento naciona1 terá que continuar sendo feitO, cOmo até ãQOra, a partir de nossa emancipação
política, com a contribuição, a participação e o
envolvimento de todos esses setores. Tanto é relevante a contribuição do Estado, quanto a da iniciativa privada. Tãnto é indispensável a participação
da empresa naciona1, quanto a dos capitais financeiros e a dos investimentos externos. ·
Erripi"es"ãS estatais, empresas priVadaS I:)I-ãsileiras e empresas que hoje denominamos de trans-
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nacionais, têm convivido harmonicamente no

Brasil e de todas temos recebido, com maior ou
menor grau de envolvimento, em virtude de nos-

sos contingenciamentos históricos, importante e
indispensável contribuição_ ao nosso desenvolvimento. A grande virtude de toda a sucessão de

líderes políticos e estadistas de várias gerações

que conduziram os nossos destinos tem sid.o, exatamente, a de compreender a essencialidade do
papel de cada wn desses ato~es do processo econõmico.
Tão fundas raízes tem essa diretriz política RO
País, que nã.o acredito que as próximas gerações

ousem correr o risco de a1terar esse equilíblio
fundamental para o Brasil. Sabemos que a estatização da Economia seria um risco à eficiência
de todo o sistema. Da mesma forma como acreditamos que tirar do Esta.do o papel de indutor
do processo de desenvolvimento seria um ~rro.
Fechar as portas do Brasil à participação do capital estrangeiro, mais do que um risco e um er_ro,
representaria um inconcebível atraso num mundo
que não se funda mais no velho princípio da divisão internacional do trabalho, mas sim no da crescente interdependência econômlca em função de
fatores vitais como a tecnologia, o investimento
necessário para desenvolvê-la e as exigências da
espedalízação do fator trabalho.
De maneira que me parece bastante clara, conseguirmos delinear no País um modelo de desenvoMmeto econômico e industrial que consagra
como_ essencial ao nosso Pais,_inçüsPntamente,
o papel desempenhado pelo Estado, pela iniciativa privada e pelos capltats externos. Esse modelo
reserva ao Estado uma dupla contribuição. Primeiro, age indiretamente, através -de incentivos,
para desenvolver setores incipientes ou nos quais
a disponibilidade de recursos privados é insuficiente. E em segundo lugar atua diretamente, ao
assumir setores vitais e estratégicos de infra-estrutura, como produção de petróleo, energia, comunicações e transportes. Mas, ao mesmo tempo, assegura o restante do mercado à participação
indistinta tanto dos capitais privados nacionais na
produção de insumos essenciais quanto de empresas estrangeiras que hoje atuam na mineração,
na metalurgia e na indústria de transformação,
quer na ~laboração de bens e produtos duráveis,
quer na fabricação de bens de consumo.
ESsa, pOrtanto, me parece ser a primeira diretriz
essencial da política industrial bras_ile[ra, cuja revogação não acredito ser do interesse do Pais.
A simples manutenção deSsa diretriz,. no entanto, não é suficiente nem bastante para assegurar
o desempenho do Brasil na área do desenvolvimento industrial, numa época que se afigura
como de profundas transformações e de crescente competição.
Empresários recOnhecem que pagamos hoje
os menores salários do mundo ocidental e produzimos a c::ustos que revelam uma perda crescente
de eficiência. O que estamos ganhando em quantidade, estamos perdendo em competividaqe.
Segundo informações, os custos de mão-de-obra da indústda automobilístjca_ nQ__6rasil representam 1/5 de igual despesa na indústria automotiva norte-americana e 1/6 da indústria_a,~domo-:
bilistica cta Su_éd_a. No_e_ntanm~.® no_ssos veícujos
só conseguem competitividade no mercado extemo, na medida em que são beneficiados com
isenções tributárias que, somadas, representam

mais de clnqüenta e cinco por cento do preço
fmal do produto no mercado interno! Essa perda
n_a produtividade tem implicações diretas na efi~
ciêricia e nos padrões de qualidade dos produtos
d~~_nados ao mercado int~mo. 08utoi"ri6vel brasileiro de mérlor poder de competição no mercado
americanO, para que possa ser exportado, tem
que sofrer nada menos de duas mil modificações,
sem as_quats não consegue atender aos padrões
de segurança e proteção do meio ambiente da_
maioda dos Estados norte-americanos.
Embora a contribuição do setor industrial tenha
aumentado significativamente seu peso no P~u
to Interno Bruto, nos últimos anos, recente estudo
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Económicos -'!BASE, calcado nos dados disponíveis
do_IBGE, mostra que entre 1970 e_1985, o peso
específico da indústria baixou de trinta e seiS para
trinta e quatro por cento, enquanto_ o setor fmanceiro aumentou sua participação na economia
de seis para onze por cento.
Este nã9 é, seguramente, um fenômeno brasileiro e menos ainda uma conStatação generalizada nos países de economia equivalente à do
Brasil.
A tendência do crescimento do setor _financeiro
é um fenômeno mundial, agravado por duas circunstâncias conjunturais: o primeiro choque do
petróleo, que acarretou uma brutal transferência
de renda dos países importadores de energia para
os países árabes que tiveram que reciclar seus
petrodólares_no__mercado financeiro internacional,
e a inflação mundial, representada sobretudo pela
p~_n;la do valor do dólar - a moeda conversível
do mundo ocidental- em face de outras moedas
como o iene, o marco e o franco.
Todo o comércio mundial de bens e serviços
representou, uma importância equivalente a três
bilhões de dólares.. Somente o mercado londrino
de eurodólares, no qual as institWções financeiras
mundiais buscam recursos, tomam e emprestam
çlif!heiro, teve um movimento, em igual perfodo,
de setenta e cinco trilhões de dólares, val~- dlz~r.
vinte e_ cinco vezes mais do que todo o comércio
mundial de bens, mercadorias e serviços!
Não é s6 sob esse aspecto, porém, que se nota
profundas transformaÇões na economia dos país~s mais industrializados. A própria economia industrial como um todo, passa_por mudanças qualitativas que não param de influenciar tais transformaçõe_s_..__
_Os _i"~S~tad9s desse dado no conjunto da produção industrial têm tidó, nos países industrializados, efeitos definitivos e incomensuráveis sob
o ponto de vista tec::nológic9. Depois do primeiro
choque do petróleo, os automóveis passaram a
p~sar trinta por cento menos, a consumir menos
trinta por cento de combustível e tomaram-se
quase dnqüenta por cento mais eficientes em
matéria de desempenho e consumo de combus-tível. Isto em menos de_ dez _anos!
Um exemplo mais eloqüente, porém pode s_er
tirado da indústria aeronáutica. Concebido entre
os _meados e O__fl_m dac déçad.A_ de sessenta, o
avião Concorde, Um amQicioso projeto franco-britânico, consumi4 9~ anos_de pesquisas, custou
dois e meio_ bilhões de dólares e embora seja
Capaz de voar_ a veloc::~dade de M_ach 2,4 é hoje
um projeto obsoleto pelo alto custo de operação,
pelas elevadas despesas de manutenção e pela
circunstância de que, além de um elevado nivel
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de consumo de _combustíve~ não atende ás exigências do nível de ruído e nível de poluição geradOs por seusreatores.
O projeto da Fábrica- Boeing, recentemente .
apresentado à comunidade intemaciona1, é exatamente o inverso. Concebido numa época -em que
a aplicação da informática: aos projetes indusbiais
já se encontrava em fase de maturação, beneficiado pelo largo empreQo- da microeletrônica e
v.;üendo-se dos avanços obtidos com as pesquisas
dos ônibus ~spaciais da NASA, em apenas cinco
anos, a urri_ cUStO dnco vezes menor que o pÍ"oj~
Concorde, o seu fabtica_ote passou do modelo
747/300 para o 747/400, qUe transporta cento
e ~ e quatro passageiros a mais, pesa vinte
e quatro toneladas a menos, consome vinte e
cincÕ- por cento merios de combustível e possui
autonomia de vôo quase duas vezes maior~ com
a mesma envergadura.
Isto é o chamado efeito sinergético do desenvolvimento tecnológico, princfpio segundo o qual
"a soma das partes é sempre maior do que a
siiTiples aaição de suas parcelas". Como a indústria nece_~ita de mais capita1 para pesquisa e desenvoiViinento, na-proporção exata da sofiStica~
ção fecnológi_ca ele seu~ produtos, para a mesma
unidade de PrOduÇão indUStriàl, se necessita, cada
vez menos dé matéria:..prima, e cada vez mais
de capital para financiar a pesquisa e o desenvolvimento. O inVestimento médio em pesquisa nas
empresas que lideram a indústria farmacêutica
mundial, é de cerca de duzentos milhões de dólares, por produto novo lançado no mercado. o
que ocorre em relação à matéria-prima, por sua
vez, ocorre também em relação ao fator trabalho.
A rilatéria-prima na indústria autoinibilística pesa
quarenta por cento e na- indústria de semicondutores - os microchips se situa entre um e
três_ por cento. Os custos de fabricação de um
mlcrochlp consomem_ setenta por cento de conhecimento, isto é, pesquisa, desenvolvimento e
teste, e cerca de doze por cento de mão-de-obra.
Na indústria faiTilacêutica o conhecimento pesa
cinqüenta por Cento dos custos e a mão-dé.;:obra
não representa mais do que quinze por cento.
Em contraste, na fábrica de automóveis mais automatizada do mundo a mão-de-obra consome
cerca do dobro, entre vinte e quinze por cento
dos custos finatsl
Isto mostra que o que está sendo "desindustrializadO" no rllundo desenvolvido, não é propriamente a economia, como um todo, mas sim o
fator trabalho. Entre 1973 e 198~. segundo dados
do Departamento de Corriércio dos Estados Unidos, a produção industria] do país, cresceu em
volume, medido em valores constantes, quarenta
por cento, mas o emprego industrial não parou
de_ cair. O número de tra))alhadores empregados
na -indústria, nesse último ano tinha baixado de
cinco milhões de pessoas, em relação a 1975.
Entrefuilto, a fOrça de trabalho como um todo
nessa mesma fase não parou de crescer: pasSou
de oiteota_ e dois. milhões de pessoas, em 1973,
_para __çento e_ dez mililões, em 19_85.
-Esta é a tetidência do panorãma- dO diSffiVOJ~
Yimento industrial no mundo contemporâneo.
. _O risco que corremos, pela fa.Jta de uma política
industri_al ajustada a esses padrões do comportamento industrial, é o de nos "desindustrializara
mos" na mesma medida, sem nos compensarmos dos beneficies da sofisticação teCriológica.
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Algo semelhante ao que_.ocorreu na Argentina
nos últimos quarenta anos. Uma advertência que

alguns, mais pessimist.:ts, chamam de ameaça
de "sucateamenta':.
Na realidade, o termo me parece impróprio.
O risco que corremos não é_ propriamente o de
continuarmos produzindo a custos elevados, com
queda de produtividade e, conseqüentemente, da
competitividade no mercado mundial. O Brasil
ainda possui pólos extremamente dinâmicos de
desenvolvimento industrial, de que são exemplos
a indústria eletro-eletrônica e setores_ afms que
exigem tecnologia de ponta.
A questão que me parece vital, sob esse aspec-

to, é a necessidade de regionalizarmos -o nosso
desenvolvimento industrial, na exata medida em

sobre a criação de Comiss_ão Mista entre o Governo _da__Repúblic_a Federativa do Brasil e o Governo
da República de Gana, celebrado em Brasília, 5
de.julho de_1985, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido _em Plenário.
O$R.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 1Omj-

nutos.)
TRECHO DA ATA DA 17• SESSÃO, REAliZADA
EM 2):2-86,. Q(IE SE REPUBliCA POR HA l-ER
SAfDo COM ÔMIS56ES NO DCJY (SEpíO 11)
DE 24-2:88, PÁGINA 289. 2• COLaNA.

que necessitamos simultaneamente:
a) de suprimentos para o mercado interno que
ainda exige produtos industriais tradicionais, e
b) de competitividade externa, para assegurarmos a geração de excedentes comerciais exp-ortáveis, sem os quais não c::onseguiremo$ atender
nossas necessidades prementes de tecnologiavale dizer de conhecimento teórico aplicado à produção de bens.
O Brasil não pode ficar paralisado pela contingência de nossa dívida. Te moS qUe Continuar
crescendo, mas é preciso que esse cr_escimento,
sem desprezar os condicionamentos contingenciais, não deixe de atender aos aspectos estruturais que a modernização industrial do País exige.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ccimeiro) -Na
presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n~
62, de 1988, de autoria da" COmiSsão Diretora,
que institui a Gratificação ·de Natal Ao--projeto
não foram apresentadas emendas.
Nos termos da Resolução n9l, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarrielro)-Na-

da mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão, convocando uma extraordinária a realizar-se amanhã, às 10- horas e30
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 37, DE 1985

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 37, de 1985 (n9 91/85, na Câfri.ãfa
dos Deputados), que aprova o acordo entre _o
Governo da Repúb~ca Federativa do Brasil e a
Organização das Naçõ_es Unidas para o funcionamento do escritório em Brasília da Comissão Económica para a América Latina, concluído em Santiago, Chile, em 27 de ju1ho de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEI-, proferido em Plenário.

2
PROJETO DE DECRETO LEOISLATJVO
N' 22; DE 1986

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legtslativo n9 22, de 1986 (n9 110/85, na Cânlara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo

...·---···;:...··-·-·--·-···"""

__......___________

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) E!;g9tado o prazo estabelecido no § )9 do art.
55 da COnstituição, para apreciação, pelo Congresso Nacional, das Mensagens Presidencials de
n~

26 a 30, 36 a 42, 48 a 67, 73 a150, e 152

a 166, de 1987-CN, referentes a D_e_cretos-Leis,
foram incluídas em ordem do dia, em 1O sessões,
conforme determina o citado dispositivo, ln Fine.
Cumprida a exigência constitucional sem que
sobre as matérias o Congresso haja se manifestado, os textos dos decretos-leis são considerados
aprovados (Const., art. 55, § )9, ln Fine combinado com o art. 51,§ 39,ln Ane).
São as segw'nti:s as Mensagens Presidendals referentes a decretos-leis considerados

aprovados.
Mensagem Presidencial n9 26, de 1987-CN (n9·
59/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9
2207, de 28 de dez.embro de 1984, que autoriza
a· elevação do capital social do Banco Nacional
de Crédito Cooperativo SA - BNCC e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n 9 27, de 1987 -CN (n9
60/85, ria origem), atrcivés da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n 9
2208, de 28 de dezembro de 1984, que prorroga
até 31 de dezembro de 1985 o prazo estabelecido
no Decreto-Lei n"' 1.846,- de 30 de dezembro -de
1980.

Mensagem Presidencial n 9__?_8, de 1987-CN (n9
61165_,_nª----oiigen1), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o Texto do Decreto~Lei n~
2209, de 28 de dezembro de 1984, que re~usta
os valores de vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal
e dá outras providências.
Mensagem

Presid~ndal

n 9 29, de 1987 -CN (n9

ô2/B5; lia origem), iltravés dã- qual o SenhOr Presidente da República submete à deliberação do
Cõti"Q'i'eSOSO Nacional o texto do Decreto-Lei n 9
2.210, de 28 de dezembro de 1984, que reajusta
os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dvis do Distrito Federal,
bem como os das pensões e dá outras providências.
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Mensagem Presidencial n? 30, de 1987-CN (rf.'
63/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da P.epública submete à deliberação do
Congresso Nacional o_ texto do Decreto-Lei n9
2211, de 31 de dezembro de 1984, que altera
o Decreto-Lei n 9 1.341. de 22 de agosto de 1974,
e dá outras providências.
·
Mensagens Presidenciais n?S 36, de 1987-CN
(n• 64185, na origem); 37, de 1987-CN (n' 116/85,
na origem); e de 38, de 1987-CN (n' 198/85,

na origem), através das _quais o Senhor Presidente
da Repúbliça submete à deliberação do Congresso Nacional os textos dos Decretos-Lets n<JS 2.212,
de 31 de dezembro de 1984, que estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exerciclo de 1985, e dá o~tras providências; 2.242,
de 5 de fevereiro de 1985, que acre_Scenta dispO..
siçóés aO mt 19 do Decreto-Lei n9 2.212, de 31
de dezembro de 1984; e 2.276, de 18 de março
de 1985, qile altera disposições do Decreto-Lei
no 2212, de 31 de dezémbro de 1984, e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n9 39, de 1987-Cl"f(n~
65LB5, na origem), atraYés da quaJ o Senhor Pfesidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9
2213, de 31 de dezembro de 1984, que reajusta
o valor do soldo base de cálculo da remuneração
dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
Mensagem Presidencial n 9 40, de 1987-CN (n9
66/85, na erigem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o_ texto do Decreto-Lei n9
2.214, de 31 de dezembro de 1984, que reajusta
os vencimentos, salários e proventos- dos servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n 9 41, de 1987-CN _(rf.'
67/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República sub_mete à deliberação_ do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9
2215, de 3 de janeiro de 1985, que reajusta os
atuais valores de vencimentos e prOventos dos
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União e dá o_utras providências.
Mensagem_Presidencial n 9 42, de 1987-CN (n9
68/85, na -oriQem), através da- qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9
2216, de 3 de_ janeiro de 1985, que reajuSta os
atuais valores_de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como
os _das penSões e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n~ 48, de 1987-CN (n9
69/85, na origem), através da qual o Selihor Presidente_ da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei 09
2.217, de 3 de janeiro de 1985, que reajusta os
vencimentos e proventos dos servidores da Secretarfa do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n9 49, de 1987-CN (n9
70/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente _da República submete à deliberação do
Congressc Nacional o texto do Decreto-Lei rf.'
2218, de J de janeiro de 1985, que reajusta os

446
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vendmentos e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá
outras providências.

Mensagem Presidencial n9 50, de 1987-CN (n~
71/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do

Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei

n~

2219, de 3 de janeiro de 1985, que reajusta os

valores de vencimentos e proventos dos membros
do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do
respectivo Ministério Público e dá outras providências.
Mensagem Presidencial
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n~

51, de 1987-CN (no

72185, na origem), através da qual o Senhor Presi-

dente da República submete à_ dellberação do
CongreSso Nacional o texto do Decreto-Lei no
2220 de 7 de janeiro de 1985, que reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores
das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das

Auditorias da Justiça Militar e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n-? 52, de 1987-CN _(J19
73/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei no
2221, de 7 de janeiro de 1985, que r~ajusta os
valores de vencimentos, salários e_ proventos dos
servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Mensagem Presidencial n~ 53, de 1987-CN (n-?
74185, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n-?
2.222, de 7 de Janeiro de 1985, que reaJusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores
das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos
e do Conselho da Justiça Federal e dá outras
provídênciãs.
Mensagem Presidencial n-? 54, de 1987-CN (n9
75/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da Repúbllca submete à déliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n~
2223,- de 7 de janeiro de 1985, que reajusta os
vencimentos e proventos dos funcionários do
Quadro das Secretarias das Seções Judiciárias
da Justiça Federal de Primeira Instância, bem como os das pensões e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n 9 55, de 1987 -CN (n9
76/85, na origem], atrã.Vés dá qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
COngresso Nacional o texto do Decreto-Lei no
2224, de 9 de janeiro de 1985, que inclui a Gratificação de Atividades de Apoio no Anexo do Decreto-Lei n9 1.360, de 22 de novembro de 1974,
e dá outras providências.
Mensagem Presfdencial no 56, de 1987-CN (no
77/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congi"esso-Nadonàl _o texto do Decreto-Lei n9
2225, de 10 de janeiro de 1985, que cria a CarreiraAuditoria do TesoWP Nacional e seus çargos,
fixa os valores de seus vencimentos e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n~ 57, de 1967-ÇN (n~
78/85, na origem), atravéS" da qual o Senhor Presi. dente da República submete à deliberação do

COngressO Nacional o texto do Decreto-Lei n~
2.226, de 16 de janeiro de 1985, que autoriza
o Tesouro Nacional a_ participar do capital da
Companhia Brasileira de Entrepostos e Comércio
- Cobec e dá outras providências.

n92235, de23 de janeiro de 1985, que acrescenta
o nível 5 na escala de vencimento$ _do GrupoDireção e Assessoramento Superiores constantes
do Anexo II, do Decreto-Lei n~ 1.462, de 29- de
abril de 1976.
-

Mensagem Presidencial n~ 58, de 1987-CN (n9
79/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso !iacional o texto do Decreto-Lei n~
2227, de 16dejaneir6 de 1985, que dispõe sobre
processo de consulta e dá outras providências.

Mensagem Presidencial n9 67, de 1987-CN (n9
105/85; ná ol-igem), através da qual O- Selihor
~esidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto_do Decreto-Lei
rt' ?-~t;l!_ de 23 de janeiro de 1985, que altera
a ~bela_ de emolumentos e taxas_ aprovada pelo
art. 131 da Lei n~ 6.815; de 19 de agosto de

Mensagem Presidencial n 9 59, de 1987-CN (n?
81/85; na origem), através da qual o Senhor Vresidente da República submete à deliberação do
CongresSO Nacional o texto do Decreto-Lei n'~
2.228, de 17 de janeiro de 1985, que reajusta
os atuais Valores dos vencimentos, salários, proventos, pensões e da Gratificação de Dedicação
Exclusiva dos servidores que menciona e dá outras providências.
Mensagem Presidencial no 60, de 1987-CN (n9
82/85, na origerri); através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n?
2229, de 17 de janeiro de 1985, que est~nde
aos Setvidores dos_Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal o disposta no Decreto-Lei J19 2211, de 31 de dezembro de 1984.
Mensagem Presidencia1 n9 61, de 1987-CN (n9
83/85, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Naciona1 o texto do De.creto-Lei n-?
2.230~ de 17 de janeiro de 1985, que altera o
percentual da representação mensal dos cargos
que menciona.
_ Mensagem Presidencia1 n9 62, de 198_7-CN (n-?
IOÇ)/85, na o_rigem), através da qual o Senhor
?_~esfdent~ da República submete à deliberação
do ~ongresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n 9 2.231, de 21 de janeiro de 1985, que dispõe
sobre a Gratificação pelo Desempenho-de_Atividades de Apoio.
Mensagem Presidenci'):l n? 63, de 1987-CN (n'~
101/85, na origerri), afravés da qual o Senhor
Presidente da República subme-t~ deliberaç~o
do Congresso Nacional o_ texto_ do Decreto-Lei
n9 2232, de 21 de j8neiro de 1985, que dá noVa
redação ao art. 5<~ do Decreto-Lei nç 1.950.

--ª

Mensagem Presidencial n 9 64, de 1987-CN (n9
102/8~, na origem), através da qual o Senhor
Presidente 'da_República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
ri:92233, de 21 dejalieiro de 1985, que"autoriza
o Pºd!!f Executivo a abrir crédito especial no valor
~e Cr$ 15.000.000.000,00 para o fim qlle especifica.
·Mensagetn Presfdencial no 65, de 1987-CN (n9
103/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-_Lei
1i9 2234, cfe 23 de janeiro de: 1985, que limita
a remuneração e demais vantagens devidas a Diplomatas casados, s~~do juntos no exterior,
Mensagem Presidencial n9 66, de 1987-CN (n9
104(85, na o_rigem), ~avés da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Cohgresso Nacional o texto do Decreto-Lei

1980.
-Mensagem Presidencial n9 73, de 1987 -CN (n9
106/85, na origem), através da qual o· Senhor
Presidente da República submete à deliberação·
do_ Cofigresso Nac_iooa1 o texto do Decn?to-Lei
n9 2237, ele 2.4 de janeiro de 19~,_que altera
o .a_rt, 2 9 do Decreto-Lei n9 1_.305, de 8 de janeiro
de 1974, que dispõe sobre as contribuições destinadas à aplicação nas atividades ligadas ao ensino
profissional aeronáutico, e dá outras providências.
Mensa_gem Presidencial n9 74, d~ 1987,-CN (n9
107/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à delib-eração
do COngresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n 9 2.238, de 28 de janeiro de 1985, que concede
isenção-dos impostos de importação e sobre produtos industrializados aos materiais e equipamentos importados para a construção e manutenção
de embarcações.
Mensagem Presidencial n-? 75, de 1987-·CN (rr'
108/85, na origetn), -através da qual o Senhor
PreSidente da República submete à deliberação
do ConQresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n 9 2~239. -de 28 de janeiro- dEfl9B5, que--inclui
a Gratificação de Atividade Técnico-Adininistra-tiva no- Anexo ll do Decreto-Lei n9 1.360, de 22
de_,noveril):>ro de 1974, e dá outras providências.
Mensagem Presidencia1 no 76, de 1987-CN (n9
115/85, na origeffi), através da-·qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nãcional o teXto do Decreto-Lei
n 9_2.241, de 4 de fevereiro de 1985, que estende
até 31 de dezembro de 1985 o Prazo a que se
refere _-o art. 5-? do Decreto-Lei n9 2.061, de 19
de setembro de 1983.
Mensagem Presidencial no 77, de 1987-CN (n9
117/85, na origem), através da qual o SenhOr
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n 9 2.243, de·n de fevereiro de 1985, qlle inclui
parágrafo único no art 3~ do Decreto-Lei 09 1.727,
4_e 1O_ de_ dez.embro de 1979, e dá _outras providências.
Mensagem Presidencial n? 78, de 1987 -CN (n9
118/85, ria origem), através da qua1 o Senhor
Presidente da República submete à deliberaÇãO
do ColiQresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.244.• de 14 de fevereiro de 1985, qUe restabelece a s-arreira de Procurador do Distrito Federal
e ~a os_ respectivos vencif!lentos básico&
Mensagem Presidencial n9 79, de 1987~CN (n9
119/85, na orfQ:em), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à 9eliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n~ 2245, de 14 de fevereiro de 1985, que dispõe
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sobre a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo-Direção e Assessoram ente Superior do Quadro Permanente do Ministério das Relações EXteriores,
e dá outras providências.

Mensagem Presidencial n., 80, de 1987-CN (n<>
137/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete-se à deliberação do Congresso Nacional_ o texto do Decreto-Lei
n9 2.246, de 21 de fevereiro- de 1985 que inclui
no Anexo n do Decreto-Lei n? 1341, de 22 de
agosto de 1974, a Gratificaçãá-de DeSempenho
da Atividade de Fiscalização do Trabalho.

Mensagem Presjdencial n? 81. de 1987-CN (n9
136/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do CongreSSO Nacional o texto do Decreto-lei
n9 2247, de 21 de fevereiro de 1985, que estende
a isenção de impostos prevista no art. 1ç do Decreto-Lei nç2.044, de 7 de julho de 1983, às hipóteses
que indica.
Mensagem Presidencial n~ 82, de 1987 ~CN (n~
138/85 na origem), através da qual o Senhor Pre-sidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto~Lei n?
2248, de 25 de fevereiro de 1985, que concede
isenção dos Impostos de Importação e sobre Pro~
dufos Industrializados aos bens destinados aos
Censos Econõinicos de I 985.
Mensagem Presidencial n9 83, -de 1987-CN (no
139/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do CongressO: Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2249, de 25 de fevereiro de 1985, (ple estende
a concessão da Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa aos ocupantes de cargos e empregos de nível superior dos quadros e tabelas da
Administração Federal direta e das autarquias federais.
Mensagem Presidendal nç 84-, de 1987-CN (n9
140/85, na origem), através rla qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
f1'12250, de 26 de fevereiro de 1985, que prorroga
o prazo de aplicação dos incentivos ftsci:1is iristituídos pelo Decreto-Lei n~ 880, de 18 de setembro
de 1969, e dá outras providências.
Mensagem Pres.idendal n 9 85, de 1987-CN (n~
141/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o te~ do Decreto-Lei
n9 2251, de 26 de feverefró de 1985, Que dispõe
sobre a criação da carreira Policial Federal e seus
cargos, fixa os valores de seus vencimentos e
dá outras providências.
Mensagem Presidencial n<? 86, de 1987-CN (n<1
148/85, na- Origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2252 de 4 de março de 1985, que revoga
o art 49 e seus parágrafos do Decreto-Lei n" 1.924,
de 20 de janeiro de 1982, que "destiria ao Comitê
Olímpico Brasileiro a renda líquida de um dos
concursos de prognósticos esportivos nos anos
em que não são realizados Jogos Olímpicos ou
Jogos Pan-Americanos".

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Mensagem Presjç_lenci~ nt 87, de 1987-CN (no
149/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional _o texto do Decreto-Lei
ri' 2253, de-4 de março de 1985, qUe altera dispositivos da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social), relativos à
filiação dos empregados das rrilssões diplomáticas e repartições consulares estrangeiras e dos
membros destas.
Mensagem Presidencial n9 88, de 1987-CN (09
150/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República_ submete à deliberação
do CongressO Nacional o texto do Decreto-Lei
n~ 2~254, de 4 -de março de 19_85 que inclui no
Anexo 11 do Decreto-Lei n~ 1.341, de 22 de agosto
de 1974 a Gratificãçáo de Desempenho de Atividades_de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da União, e dá outras providências.
--Mensagem Presidencial n" 89, de 1987-CN
(151/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete _à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei,
n~ 2.255, de 4 de março de 1985, que institui
a GratificaÇ.?!o de--incentivo à Atividade Agronómica no Distrito Federal, e dá outras providências.
Mérisagem Presidencial n? 90, de 1987-CN (n9
152/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto de Decreto-Lei
n~ 2.256_ de 4 de março de 1985, que institiu
a Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Veterin6-ria nO Distrito Federal, e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n~ 91, de 1987-CN (nç
153/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete_ à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2257, de 4 de março de 1985, que institui
a -Gratificação pelo Desempenho de Atividades
Rodoviárias no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.
Mensagem Presidencial no 92, de 1987-CN (n~
154/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto_-Lei
n~ 2.258, de_4 de março de 1985, que cria a
Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Federal
e seus. cargos, fixa os valores de seus vencimentos
e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n9 93, de 1987-CN (n"
174/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente_ da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n~ 2.259, -âe 5 de março de 1985, que estende
a gratificação instituída pelo Decreto-Lei n9 2.111,
de-4 de abril de 1984, com as a1terações introduzidas pelo De.creto-Lei n~ 2.196, de 2ôâe dezembro de 1984, aos integrantes da Polícia Rodoviária
Federal.
Mensagem Presidencial n~ 94, de 1987 -CN (Q9
175/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.260, de õ de inarço de 1985, que estende
aos Fiscais de Contribuições Previdendárias o disposto no Decreto-Lei n9 2.187, de 26 de dezembro
de 1984.

Quinta-feira 1O 447
Mensagem Presidencial n~ 95,_de 198'Z-CN (n9
181185, ·na origem), através da qual o S_enhor
Presjdente da República submete à deliberação
do CongressO Nacional o texto_ do Decreto-Lei
n9 2.261, de 12 de março _de 1985, que institui
a GratifiCação de Desempelmo de Atividades de
Fiscalização Financeira e Orçamentária dO Distrito Federal, destinada aos integrantes da categoria que indica, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n9 96;-pe 1987-CN- (n9
182/85, na origem), através da qual o Senhor
Presideilte da República submete à deliberação
do Congresso Nacional __o__ ~exto do Decreto-J,.._ei
n~ 2262, de 12 de março d_e 1985, que estende
aos ocupantes de cargos e emprego de nível superior do Quadro e Tabela de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito
Federal o disposto no Decreto-Lei no 2200, de_
26 de dezembro de 19_84, e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n? 97, de 1987-ÇN_(n9
183/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
nQ 2.263, de 12 de março de 1985, que acrescenta
rúvel à escala de vencimentos do Grupo-Díreção
e AssessoramentO Superiores, Código TCDFDAS-1 00, prevista -no art. 1? da Lei n 9 6.002, de
19 de dezembro de 1973, alterada pelo artigo
19 da Lei n 9 6.114, ~e 5 de novembro de 197Q.
Mensagem Presidencial n" 98, de 1987 -CN {0\i
184/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.264, de 12" de março de 1985, que dispõe
sobre a venda de bens imóveis pelo Ministério
da Fazenda, com aplicação do produto da operação em empreemdimentos do seu interesse e
dá outras providências.
Mensagem Presidencial n 9 99, de 1987-CN (_n"

1851E5, na ortgem), através da qual o Senhor
- Presidente da República submete à deliberação
do Congresso -Naciona1 o texto do Decreto-Lei
n? 2.265, de 12 de março de 198.5, que dispõe
sobre o recolhimento dos débitos previdenciárlos
das Fundações e Autarquias Educacionais de Ensino Superior, Mantidas com recursos do_ Poder
'- ·- Público.
Mensagem Presidencial n~ 100, de 1987-c_N
(n? 186/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da Repóblica submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.266, de 12 de março de 1985, que dispõe
sobre a criação da Carreira Policial Civil do Distrito
Federal e seus cargos, foca os valores de seus
vencimentos e dá outras Providências.
Mensagem Presidencial no 101, de 1987-CN
(n9 188/85, na origem), através da qual o Senhor
Presjdente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o te:xto do Decreto-Lei
n?2.267, de 13demarço de 1985,quetransforma
e cria cargos na carreira do Ministério Público
do Distrito Federal e dos Territórios, fixa vencimentos e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n 9 102, de -1987-CN
(n• 189185. na origem). através da qual o S..Ohor
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Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto:-Lei
n~" 2.268, de 13 de março de 1985, que dispõe
sobre a remuneração dos Membros do Magistério

Público Federal e dá outras providências.

Mensagem Presidencial

Março de 1988
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n~

103, de_ 1987-CN

(n9 190/85, na orig-efn), através da qual o Senhor

Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.269, de 13 de março de 1985, que estende
a concessão da Gratificação de Atividades Técni-

co-Administrativa aos ocupantes de cargos e empregados de nível superior do Quadro e das Tabe--

las de Pessoal do Distrito Fede_ral e de_ suas autarquías.
Mensagem Presidencial n9 104, de 1987-CN
(n9]91/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n"' 2.270, de 13 de março de 1985, que dá nova
redação ao § 2:? do art 3o do Decreto-Lei no 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, que reaju:..i.a os vencimentos e salários dos servidores clvl~• da União..,
Mensagem Presidencial n~ 105, de 1987~CN
(n9 192/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do CongresSo Nacional o texto do Decreto-Lei
n"' 2.271, de 13 de março de 1985, que revoga
o Decreto-Lei n~ 1.342, de 11 de setembro de
1974, e o art. 12 do Decreto-Lei no 352, de 17
de junho de 1968.
Mensagem Presidencial n9 106, de 1987-CN
(n9 193/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso NaciOnal o texto do Decreto-Lei
n9 2.272, de 13 de março de 19_85, que dispõe
sobre o cancelamento de débitos para com a
Fãzenda Nacional de natureza não tributária, contraídos por entidades filantrópicas.
Mensagem Presidencial no 107, de 1987-CN
(n9 195/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto~Lei
n9 2.273, de 15 de março de 1985, que cria cargos
no Ministério da Cultura e dá __outras providências.
Mensagem Presidencial n9 108, de 1987-CN
{n9 196/85, na origeril), ·atraVés -da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decteto-Lei
It-'2.274, de 15 de março de 1985, que cria cargoS
no Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente.
Mensagem Presidencial n~ 109,- de-f987-CN
(n9 197/85, na origem), através da qual õ senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nadonal o texto do Decreto~Lei
n92275, de 15 de março de 1985, que cria cargos
no Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n~ 110, de 1987-CN
(n~ 220/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacionalo texto do Decreto~Lei
n9 2.277, de 2 de abril de 1985, que reajusta os
limites de que trata o arl }9 _do Decreto-Lei n<?S
1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562, de 19 de
julho de 1977, 1.65l,de2ldedeiembro de 1978,

.1.156, de 31 de dezembro de 1979, e 2.048, de
26 de julho de 1983.
Mensagem Presidencial no 111, de _1987 -ÇN
(n9 615/85, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
dO Congresso Nacional o -teXto do Decreto-Lei
nç 2.278, de 19 de novembro de 1985, que altera
o-art. 1, do Decreto-Lei nç 1.477, de 26 de agosto
de 1976.
Mensagem Presidencial n9 112, de 1987-CN
(nç 20/86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República Submete à deliberação
do Congri:SSO Nacional o texto do De_creto-Lei
n~ 2279, de 16 de dezembro de 1985, que-dispõe
sobre o reajustamento dos vencimentos dos funcionários de que tratam os Decretos~Leis n<?S
2.225, de 10 de janeiro- de 19-85, e 2251, de
26 de fevereiro de 1985.
Mensagem Presidencial no 113, de 1987-CN
(n~ 43/86~- ria origem), atravéS da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
--do Congresso Nacional o textO do Decreto-Lei
nç 2.280, de 16 de dezembro de 1985, que cria,
mediante transformação, empregos na Administração Federal direta e nas autarquias federais
e dá outras providências.
----Mensagem Presidencial n9 114, de 1987-CN
(n9 21/86, na Origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
-n9 2.281, de 17 de janeirO de 1986, que altera
o percentual de reajuste de que trata a Lei n,
7 .419, de 17 de dezi:mbro de 1985, e dá outras
providências.
Mensagem Presidencial n? 115, de 1987 -CN
(55/86, na origem), atravéS dã qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei nç
2.282, de 29 de janeiro de 1986, que altera o
percentual de reajuste de que trata a Lei n9 7.425,
de 17 de dezembro de 1985, e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n9 116, de 1987-CN
(n9 384/86, na origem), através da qual o Senhor
Presídente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n"' 2.285, de 23 de julho de 1986; qtie estende
aos fundos em condomínio a que se refere o
art. 50 da Lei n° 1.986, de 28 de dezembro de
1982, e dá outras providêndas.
Mensagem Presidencial nç 117, de 1987-CN
(no 382!86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso NacioncU o texto do Decreto-Lei
n9 2.286, de 23_de julho de 1986, que dispõe
sobre a cobrança de imposto nas operações a
termo de bolsas de mercadorias e dá outras providências.
Mensagens Presidenciais n" 118, de 1987-CN
(n• 383!86, na origem); 119, de 1987-CN (n•
844/86, na origem); 120, de 1987-CN (n• 10/87,
na origem); e 121, de 1987-CN (n" 17/87, na
origem), através das quais o Senhor Presidente
a República submete à deliberação do Congresso
Nacional os textos dos Decretos-Leis n95 2.287,
de 23 de julho de 1986, que altera dispositivos
da Lei n9 7 .450, de 23 de dezembro de 1985,

e dá outras providências; 2.303, de 21 de nevem~
bro de 1986, que altera a legislaÇào tributária federal e dá outras providências; nc 2.308, de 19 de
dezembro de 1986, (Jue altera a legislação do
Imposto de Renda; e n9 2313, de 23 de dezembro
de 1986, -que altera a redação do art. 39 do Decreto-Lei n9 2.303, de 21 de novembro de 1986 e
dá outras providências.
Mensag_ens Presidenciais n'?" 122, de1987-CN
(n• 385/86, ná origem); e 123, ·de 1987-CN (n"
143/87, na origem), através das quais o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional os textos dos DecretosLeis n'?"' 2.288, de 23 de julho de 1986, que cria
-õ Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui
empréstimo compulsório para absorção temporária de excesso--de poder aquisitivo e dá outras
providências; e 2329, de 20 de maio de 1987,
que altera o Decreto-Lei n<> 2.288, âe 23- de julho
de 1986, e dá outiaS -proVidências.
Mensagem Presidencial n9 124, de 1987-CN
621/86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n" 2.289, de 9 de setembro de 1986, que autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até
o limite de Cz$ 48.057.100.000,00, e dá oUtras
providências.
(n~

Mensagens Presidenciais n9S 125, de 1987-CN
(n• 831/86, na origein); 126, de 1987-CN (n• 8(87,
na origem); 127 de 1987-CN (n9 13/87, na origem); e 128, de 1987-CN (n• 76/87, na origem),
através das quais o Senhor Presidente da República submete à deliberação do CongressO Nacional os textos dos Decretos-Leis n9'l 2290, de 21
de novembro de 1986, que estabelece noirnas
sobre a desindexação da economia e dá outras
providências; 2.306, de 18 de _dezembro de 1986,
que altera a redação do § 49 do art. 59 do Decreto-Lei nç 2.290,. de 21 de novembro de _1986;
2311, de 23 de dezembro de 1986, que dá nOva
redação _ao parágrafo único do art 6° e ao art
12 do Decreto~Lei n" 2.284, de 10 di:-março de
1986 e ao§ 39, do art. 2" do Decreto-Lei n<> 2290,
de 21 de novembro de 1986; e 2.322, de 26 de
fevereiro de 1987, que altera, o DecretO-Lei n9
2290, de 21 de novembro de 1986, e dá outras
providên~as.

Mensagem Presidencial nç 129, de 1987-CN
832/86, na.Origem), através da qual o Senhor
Presiderite da República submete à _deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.291, de 21 de novembro de 1986, que extingue o Banco Nacional da Habitação - BNH e
dá outras providências.
(n~

Mensagem Presidencial n9 130, de 1987-CN
(n9 833/86, na oiigem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o teXto -do Decreto-Lei
n9 2292, de 21 de novembro de 1996, que dispõe
sobre a instituição, em benefício do trabalhador,
de Planos de Poupança e Investimento (PAIT),
e dá outras providências.
Mensagens Presidenciais n<?S 131, de 1987-CN
(n• 834/86, na ófigem); e 132.. de 1987-CN (n•
9/87, na origem), através das quais o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional os textos dos Decretos-Leis
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n~'~229:3,

de 21 de novembro de 1986, que dispõe

sobre operações de crédito e financiamento, no
âmbito da Administração Federal, e dá outras providências; e 2.307, de 18 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre operações de crédito e fimmdaw
mento, no âmbito da Administração Federal, e
dá outras providências.
'

Mensagem Presidencial

n~'

133, de 1987-CN

(n"' 835/86, na origem),-ã.través da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação

do Congresso Nacional o texto qo Decreto-Lei
n" 2294, de 21 de novembro de 1986, que dispõe

sobre o exercício e a exploração de atividades
e serviços turísticos e dá outras providências.

Mensagem Presidencial

n~'

134, de 1987-CN

(n' 836/86, na origem), através da qual o Senhor

Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Naciona1 o_ texto do Decreto-Lei
n•2295, de21 de novembro de 1986, que Isenta
de imposto de exportação as vendas de café para
o exterior e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n9 135, de 1987-CN
(n9 837!86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n" 2296, de 21 de novembro de 1986, que concede estímu1os aos programas de previdência privada, para incentivar a formação de poupança
de longo prazo, e dá outras providências.
Mensagem Presidencial ~-<.>_I~§._ de 1987-CN

(n" 838/86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n"2297, de 21 de novembro de 1986, que isenta
do Imposto de Renda o ganho auferido, por pes-o
soas físicas, na alienação de imóveis financiados
pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Mensagem· Presidencial n9 137, de 1987-CN
(W 839/86, na origem), através da qual o Senhor

Presidente da República submete à _deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
J1'12298, de 21 de novembro de 1986 que dispõe
sobre mercado de títulos e vaJores mobiliários
incentivados.
Mensagem Presidencial n• 138, de 1987-CN
(n"' 840/86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Le!
n" 2299, de 21 de novembro de 1986, que altera
o Decreto-Lei n9 200, de 25-ae fevereiro de 1987,
e dá outras providências.
.Mensagem Presidencial n9 139, de 1987-CN
(n9 841/86, na origem}, através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2300, de 21 de novembro de 1986, que dispõe
sobre licitações e contratos da Administração Federal e dá outras providências.
Mensage~ Presidencial n"' 140, de 1987-CN
(n9 842/86, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso NadonaJ o texto- do Decreto-Lei
n9 2301, de 21 de novembro de 1986, que institui
caderneta de poupança do tipo pecúlio.•

Mensagem Pre_sidencial n" 141, de 19_87-CN
(n9 843/86, na orlgem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberaçao

do Congresso Nacional o texto do __Oecreto-Lei
fi9 2302, -de 21 de novembro de 1986, que dispõe
sobre escala m6vel de salário e dá outras provi~
dências.
Mensagem Presidencial n 9 142, de 1987-CN
(n9 845786, nã Origem), atraVés da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Leí
ri9 2304, de 21 de novembro de 1986, que dispõe
sobre a aplicação de recursOs do Fundo de Inves~
timentos do Nordeste (Finar), do Fundo de Inves-timentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de
Investimentos_Setoriais (Fiset) e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n:_ !43, de 1987-CN
(n9 846/~6. na origem), atravéS da qu31 o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
09 2.305, de 1O de dezerTibro de 1986, que revoga
isenção do IPI sobre carninhões-tratores.
Mensagem Presidencial n9 144, de 1987-CN
(n" 11/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.309, de 22 de dezembro de 1986, que prorroga até 31 de dezembro de 1988 o prazo de
isenção fiscal concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-Lei n 9 569, de 7 de maio de
1969.
Mensagem Presidencial n9 145, de 1987-CN
12/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n~2310, de22 de dezembro de 1986, que reajusta
os va1ores de vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores .civis e militares da União,
dos Territórios e das autarquias federais, dos
membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem como os valores das pensões,
e dá outras providêndas.
Me~gem Presidencial n9 146, de 1987-CN
(n9 14/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do CongreSso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2312, de 23 de deZembro de 1986~ que revoga
disposições s_obre as atividades de programação
e administração financeira da União, e dá outras
providências.
(n~

Mensagem Presidencial n 9 147, de 1987-CN
(n" 16/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberaç:ão
do ConQiessO Nacional o texto do Decreto-Lei
2.314, de 23 de dezembro de 1986;--que altera
a legislação do Imposto de Renda.
Mensagem Presidencial n~' 148, de 1987-CN
15/87, na origem), através d~ qual o Senhor
Presidente_ da República s~bmete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n 92.315, de 23 de dezembro de 1986, que autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito especial até o
limite de Cz$ 5.000.000,00, para o fim que especifica.
(n~

Mensagem Presidencial n9 149, de 1987-CN
(n" 29/87, na origem}, através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
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09 2,31 6, de 23 de dezeinbro de 1986-, que introduz alterações no Código Tributário do Distrito
Federal, instituído pelo Def::reto-Lei n 9 82, de 26
de dezembro de 1966.
Mensagerrl Presid~mcJal n9 _150, de 1987-CN
(09 30/87, na origem), através da qual C? Senhor
Presidente_da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto c!Q Decreto-Lei
n9 2317, de 29 de dezembro de 1986, que reajusta
os vencimentos, salários, soldos e proventos dos
servidores civfs e da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros
e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e do respectivo Ministério Público, e dá
outras providências.
Metlsagem Presidencial n9 152, de 1987-CN
(n9 28/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do DecretÇ~-Lei
n? 2.318, de 30 de dezembro dê 1986, que dispõe
sobre fontes de custeio da Previdência Social e
sobre a admissão de menores nas Empresa-s.Mensagem Presidencial n9 153, de 1987-CN
(no 50/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional_ o texto do Decreto-Lei
n9 2.319, de 7 de janeiro de 1987, que dispõe
sobre a participação da Embraer -Empresa Brasileira de Aeronáutica SA, em sociedades a serem constituídas no Brasil e no exterior.
Mensagem Presidencial n9 154, de 1987 -CN
(n9 49/87, na origem), através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso- Nacional o texto 9-o DecretQ~Lei
n9 2.320, de 26 de janeiro de 1987, que dispõe
sobre o ingresso nas Categorias Funcionais da
Carreira ~?lidai Federal e dá_outras providências.
Mensagens Presidencié!ís n<;>S 155, de 1Q_87-CN
(n' 48/87, na origem); 156, de 1987 -CN (n'
124/87, na 6rigem),-através das quais o Senhor
Presidente da República submete à deliberaçã"o
do Cohgresso Nacional os textos dos Decretos-Leis n<:>S -2.321, de-25 de ftwereiro de 1987, que
institui, em defesa das finanças públic_as, regime
de administração especial temporárias, nas instituições financeiras privadas e públicas não fede-rais, e dá outras providências; e 23Zl, de 24 de
abril de 1987, que altera o Decreto-Lei n 9 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987.
Mensagem Presidencial n 9 157, de 1987-CN
(n9 75/87, na origem}, atravéS da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n? 2.323, de 16 de fevereiro de 1987, -que dispõe
sobre a atualização monetária de débitos fiscals
e dá outras providências.
Mensagem Presidencial n 9 15H, de 1987-CN
(n?103/87, na origem), affáVe5 da qual o Senhor
_Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.324, de 30 de março de 1987, que dispõe
sobre incentivoS à. exportação de produtos manu~
fatorados.
Mensagem Pri:sidenCia! n~ 159, _4-e 1987-CN
(nor 104/87, na origem}, através da qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação

do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
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n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
1969, .a partir de uma criterio_?a reavaliação dos
o que Consta ·do· PrócesSO n9 001443/88-7, Re- programas de trabalho das subunidades orçamentárias;
__ _
·~
___ .
solve aposentar, voluntariamente, Adauto Alves .
Mensagem Presiden5:ial___n9 _160,de 1987-CN
Considerando
dos
Santos,
Técnic-o
em
Comunicação
Social,
_ser
impre~dndível, na atual-Situa(n9JQ5/87, na origem), através da qual o Senhor
Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro ç_ão -~conQmtco-fi_n.;~r:iêeira do .Pãís;_ impriffiir ausPresidente da República- submete_ à deliberaç:ão
Permanente do Senado__Federai, nos termos dos teridade ao orçam~nto público;
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
artigos 101, inciso lll e 102~. inds_o T, é31ínea '"a",
Considerando a necessidade de ajustar- 6 pron<1 2326, de 14 de abril de f987, que altera a
da Con_stLtuiç_ã_o da República Federativa do Brasil, grama de trabalho de cada órgão setorial às polítilegislação do Imposto de Renda aplicável a pescombinados com os artigos 428, inciso II, 429, cas administrativas e fnstituciórlaiS estabelecidas
soas físicas.
inciso-I, 430, incisos IV e V, 414, § 4 9, e 436_da pela Adrt:~inistração da casa, re:so!Ve:
Mensagem Presidencial nQ 161, de 1987 -ÇN
Resoluçã_p SF nQ 58, de 1972, e artigo 2 9, parágrafo
M_1" Constituir um _Grupo Espedal de Tra(n? 133/87, na origem), através da qual o Senhor _único, da Resolução SF n9 358, de 1983, artigo
balho para coordenar o processo de elab_or.açiioo
9
Presidente da República submete à _deliberaçãO
39 da ResoluçãoSF n" 13, de_19_85, e. artigo 2
do Congresso Naçional o te~ dp Decreto.-Lei _ da Resolução SF n~ 182, de 1987, com proventos da_ proposta orçamentária do Senado _Federal e
apoiar tecnicamente as unidades setoriais nas tan9 2.328, de 5 de maio de 1987, _que extingue
integrais, observado o disposto no artigo 102, §
refas relacionadas_à formulação dos respectivos
o grupo Executivo das Terras do Araguaia- To- 2?, da CQnstituiçã_q Federal.
_
--programas de trabalho.
cantins- GETAT, e-dá óutras_providências._
Senado Federal, 8 de março de 1_ 98ft- SenaArt. 2o DeSignar os' servidores Olívia de Melo
dor Humberto LuCena, Presidente.
- Mensagem Presidencial n9 162, de 1987-ÇN
Sousa, José_ Apafecida Campos, ESpedito Mar(no 169/87, na origem), através da qual o Senhor
··- c ATO DO PRESIDENTE
ques de Azevedo, Joé Luiz Nogueira, Maria de
Presidente da. República submete à deliberação
1'1• 30, DE 1988
Fátima Carrtargo, Edmilson Ferreira da Silva,
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
Francis<:o- Geialdo Soares Cavalcante, Sandro
O Presidente do Senado Federal. no uso das
nl' 2.330, de 22 _de maio de 1987, que altera o
Masanori Tutida e Antônio Soares da Silva, para,
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
limífe percentual da Gratificação de Segurança
sob-a coordenação da primeira, comporem o Gru~
38, e.97, inciso IV, do Regimento Interno _e ·de
de Vôo instituída pelo art 59 da Lei n~ _7.139, de
pOESpecial deTrabal})o.
conformidade com a delegação de competência
7 de novembro de 1983, e dá outras providências.
Art._39 Rec_omendar aos ôx:gãos integrantes da
que Ih_e foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973 e
Mensagem Presidençial nç 163, de 1987~_CN
revig_oradapelo Ato __da__Comissão Diretora n~ 12. -estrutura: da Casa que se empenhem na ~labo
ração de_ propostas de programação que sejam
(no 1Õf/87, na origem), através da qual o Senhor __ _de 1983, e de acordo com o di~osto na ResoluPresidente da República submete à deliberação
ção n? _130, de 1980, e tendo em vista- o que -inquestionáveis quanto ao mérito dos empreendimentos, fundamentando-as a partir dos probledo Congresso Nacional_o texto do Decreto-Lei
consta no processo n9 000299/88-0, Resolve aumas e necessidades que jusflfiquem cada subpron"' 2.331, de 28 de m.aio ..de 1987, que dispõe
torizar a contratação sob o regime jurídico da
sobre a adoção de medidas de incentivo à arrecaConsolidação-- das Leis do Trabalho_ e do Fundo , Jetó _(ji..le_ integre d r~spectivo programa: de trabalho.
-· dação federal, e dá outras providências.
de Garantia por Tempo- de Serviço do senhor
Art. 4c Estabelecer que, ao término da :tarefa,
FláviO"
Hamilton
da
Luz
Busch,
para
o
emprego
Mensagem Presidencial o_~ 164, de 1987-CN
o GrupO EspeCial de Trabalho apreSente, -i'i esta
(n" 168/87, na origem), através da qual o Senhor- de Assessor Técnico com o salário mensal equiva- _
Oifetorià: -Geral, uma consolidação das propostas
lente
ao
Yendmento
do
cargo
DAS-3,
a
partir
de
Presidente da República subn1ete à deliberação
6 -de janeiro de 1988, com lotação e exerclc_io_ Sétóriais devidamente fundamentada e instruída
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei
co-m indicações dOs ajusiainentOs reC:ómimdanó· Gabinete do Senador Jorge Konder Bomhaun_9 2.332, de 9 de junho de 19ª7, que dispõe
dos, preliminarmente a seu encaminhamento à
sen.
-sobre a constituição de res~rva especíal no balandeliberação da Comissão Diretora do Sen.ado FeSenado Federal, â de março de_l988. -Senaço de instituições _fin?Jncéir~s; ~-~__g_ytras providieral.
dor Humberto Lucena, Presidente.
dências.
Senado Federal, em 8 de março de 1988. Mensagem Presidencial n9 165, de 1987-CN
José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
ATO DO PRESIDENTE
(n" 225/87, na origem), através da qual o Senhor
N• 31, DE 1988
Presidente da República submete à deliberação
O Presiderite do -senaOo Federal, n-o uso das
do COhgresso Nacional o texto do Decreto-Lei
n9 2.333, de 11 de_jvnho de _1987 ~ que concede ·atnbuíÇOes- qtlé lhe conferem os artigos 52, item
aos membros da Advocacia Consultiva da União -38. e 97, inciso W. do Regimento Interno, e de
êõflformidade com a delegaç~ de competência
COMISSÃO MISTA
as vantagens que menciona e dá outrÇJ:s proviqUe lhe foi oUtorgada pelo Ato_ n~ 2 de 1973 e
dências.
Do
Congresso
Nacional, incumbida de
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora ri<1 12,
estudo e parecer sobre a Proposta de
Mensagem Presidencial n~ 166, 'de 1987-CN de 1983, e de acordo com o disposto na ResoluEmenda à Constituição n9 99, de 1987,
(n1251/87,naorigem),atravésdaqualoSenhor
ção 0 o 130, âe 1980, e tendo em vista 0 que
que ..altera dispositivo da Constituição
Presidente da República submete à deliberação _ consta no processo 0 o 020206/87-9, Resolve auFederal".
do CQngress-o Nacional o texto do Decreto-Lei torizar a contratação sob o regime jurídico da
n" 2.334, de 11 de junho de;:: 1987~ q1,.1e dispõ~ --Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
1' Reunião (Jnstaiaçâo), realizada
sobre os vencimentos dos Membros do Poder _ de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor
em 26 de agosto de 1987.
Judiciário d? União, do Distrito Fed.:ral e Territó~ José Francis~ __Cândido, para 0 emprego de k.Aos Vinte e _seis dias do mês de agosto do ano
dos e do Tnbunal de Contas da Uruao.
sessofTécnico, com 0 salário mensal equivalente
...... ~ .................~
....~--.... a~ vencimento do cargo DAS-3, a partir de 17 · -de mil novecentos e oitenta e sete, _na Sala da
Comissão de Fllianças, nô Senado Fede~~!, pre......... ~ .. " ...-..
.~ dezembro de gf87, com lotação e exercicio
sentes os Senhores S_enadores Mendts Canale,
-no Gabinete do Senador OJavo Pires.
..................................
Qd Sabóia de Carvalho, José Rlcha, Nabor Júnior,
SêiiãdOFederal, 9 de março de 1988. -·SenaMauro B.orges e_os_Senhores Deputados Fernandor Humberto Lucena, Presidente.
do Bezerra C.oélho, Fernando Gasparian, lrajá RoATO DO PRESIDENTE
drigues, Max Rosenmann, Ronaldo Cezar Coelho,
N• 29, DE 1988
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
Evaldo Gonçalves, Waldec-k Ornélas, Adylson
1'1• 05, DE 1988
Motta e Adhemar de Barros Filho, reúne-se a CoO Presidente do Senado Federal, no uso das
missão Mista do Congresso Nacion?ll,)ncumbida
atribuições que lhe confere os _artigos 52, Item
O Dfretor~Geral do Senado Federa], no uso das
·
suas
a,iribuiçõeS
e,
--·
de é"studo e parecer SObre a ProiJOs-ta de Emenda
38, e 9_7, inciso N, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
Considerando a conveniência d~ formular o_çr- -~à_ Ç9n~tituiç"ãÇ) n<>"99; ae 1987,_ que "~tera disposi~V? da Constituiçâo F'"éderal".
lhe foi outorgada pelo Ato da COmissão Diretora çamento do Senado Federal, para o exercício de
n<:J2.325, de 8 de abril de_1987, que altera a legislação do Imposto de Renda.

- AT.ADE COMISSÃO

--.

Março de 1988
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Leopoldo Peres, Leite
Chaves. Mansueto de Lavor, Ivan Bonato, Divaldo
Suruagy, Carlos A1berto e os Senhores Deputados
José Serra e Jesualdo CavaJcanti.

De acordo com o que preceitua o R~gimento
Comum. assume a Presidência, eventualmente,
o Senhor Senador Mauro Borges, que declara
instalada a Comissão~

Em seguida, o Senhor Presidente__ c_C?f'!'!unica

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)
_ Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor PreSidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vic:e-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente
conVida o Senhor Deputado Adhemar de Barros
Filbo para funcionar cgmo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o_seguinte resul~
tado:

haver recebido atido da Liderança do PFL, no

Para ~sidente

Senado Federal, indicando os Senhores Senadores Ivan Bonato e DivaJdo Suruagy para integrarem a Comissão, em substitulçáo aos Senhores

Senador Ivan Bonato ..................-·--·

Senadores João Lobo e Edison Lobão.

14 votos

Para Vice~Presldente:
Senador José Richa ······-····················-·

_Em_ branco .................... ~.....::..~---

13 votos
01 voto
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sa·o declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Senadores
Ivan 86nato e José Richa.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador
José Richa agradece, em nome do Senhor Senador Ivan Bonato e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado lrajá Rodrigues para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-s_e a reunião e, para conStar, eu, Sergio da Fonsecci Braga,
Assistente _de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicaçáo.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1988

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 Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO 1'1• 1, DE 1988
Aprova o texto do Convênio Zoossanitário para o Intercâmbio de Animais e de Produtos de Origem Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto de 1985.

Art. I' É aprovado o texto do Convênio Zoossanitário para o Intercâmbio de Animais e de Produtos de
Origem Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental
do Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto de 1985.
Parágrafo único - São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos, protocolo; ou ~justes
complementares de que possam resultar revisão ou modificação deste acordo.

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário:

·
Senado Federal, 11 de fevereiro de 198& - Senador Humberto Lucena, Presidente.

CONVÊNIO ZOOSSANITÁRIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRAsiL E O GOVERNO
DA REPÚSUCA ORIENTAL DO URUGUAI PARA O INTERCÂMBIO DE ANIMAIS E DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
O Governo da República Federativa do Brasil e
.O Governo da República Oriental do Uruguai,
Cc;m o fim de facilitar o comércio de animais e de produtos de origem animal, assim como de preservar seus
respectivos territórios de ocasionais introduções de doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais, indusive
doenças transmissíveis ao homem,
. Decidiram estabelecer o presente Convênio:
ARTIGO!

As autoridades centrais de sanidade animal dos dois países redigirão um· Protocolo mediante o qual se flXarão
as condições sanitário-veterinárias para a importação/exportação de animais vivos e produtos de origem animal,
originários e procedentes do território de uma das Partes Contratantes e destinados ao território da outra.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS, PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

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

ASSINATURAS

Scme.straJ - ····························~····················· Cz$ 950,00
Exemplar Avulso ·······················-··············· Cz$
Tiragem:

-6.00

2.20~exei'nplares.

ARTIGO II

Ambos os governos se comprometem a oferecer as garantias e cumprir os requisitos zoossanitários estabelecidos
pelas autoridades centrais de sanidade animal de cada país para a importação de animais e produtos de origem
animal, de acordo com as condições estipuladas no Protocolo que seja acordado._
ARTIGO lil

1. Os serviços de sanidade animal dos dois Estados trocarão mensalmente boletins zoossanitãrios com dados
estatísticos das doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais constantes das listas A e B do Escritório
Internacional de Epizootias - ElE.
·
2. Igualmente se comprometem a comunicar imediatamente, por via telegráfica ou similar, o eventual aparecimento,

em áreas de exportação, de qualquer foco de uma nova doença da lista A, detalhando sua exata localização geográfica,
os dados epizootiológicos ou de difusão, bem como as medidas adotadas para sua erradicação ou controle, inclusive
as medidas referentes à exportação.
ARTIGO IV

As autoridades éentraís de sanidade animal dos dois Estados se entenderão diretamente nos assuntos relacionados
com a execução do presente Convênio e

no

estudo de eventuais modificações do Protocolo, relacionadas com

a aplicação deste Convênio.

·
ARTIGO V

Os governos respectivos se comprometem a suspender imediatamente a exportação de animais e seus produtos
no caso de reconhecimento de uma nova doença no território do país exportador, que possa estender-se ao país
importador, restrita a suspensão às espécies animaís ou produtos de origem animal que possam veicular aquela
doença e às. que venham a ser especificadas no Protocolo que seja mutuamente acordado.
ARTIGO VI

Para facllltar a aplicação do presente Convênio, a Subcomissão Mista Agropecuária Brasileiro-Uruguaia de Sanidade
Animal, criada pelo Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica Brasil-Uruguai, firmado
por troca de notas em 27 de janeiro de 1978, terá também as seguintes funções:
,
a) estudar o desenvolvimento da aplicação do presente Convênio e propor aos respectivos governos as mel!idas
a serem tomadas para conseguir-se a aplicação maís eficaz das disposições do mesmo;
b) apresentar, para aprovação dos respectivos governos, as proposições relativas a modificações do presente Convênio;

c) buscar soluções para as questões litigiosas relacionadas com a interpretação do Convênio;
d) submeter aos respectivos governos propostas de cooperação sobre temas relacionados com o presente Convênio,
resultantes de critérios emanados de organismos internacionais reconhecidos como competentes~ pelos governos

de ambos os países.

Março de 1988
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ARTIGO VII

Da mesma forma, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai
desenvolverão ações coordenadas destinadas à erradicação progressiva da febre aftosa na região.
ARTIGOVIIT

1. O presente Convênio entrará em vigor trinta dias após a data em que ambas as Partes notifiquem reciprocamente,
por via diplomática, o cumprimento de sel)SJ"equisitos constitucionais para a entrada em vigor.
2. A duração deste Convênio será de 5 (cinco) anos, prorrogáveis tacitamente por períodos sucessivos de 5 (cinco)
anos, a não ser que uma das Partes Contratantes o de!]uncie por escrito com uma antecedência mínima de 6
(seis) meses da data do imediato vencimento.
3. A denúncia do presente Convênio não afetará os programas e projetas em execução, acordados durante seu
período de vigência, a menos que ambas as Partes convenham em contrário. .
.. .
. . . . . . . . . . ..
Feito em Montevidéu, aos 14 dias do mês de agosto de 1985, em dois exemplares originais, nos idiomas português
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. - Olavo Egydlo Setúbal, pelo Governo da República
Federativa do Brasil - Enrique lglesias, pelo Governo da República Oriental do Uruguai.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATWO N• 2, DE 1988
Aprova o texto do Tratado sobre a Proibição de Colocação de Armas Nucleares e
Outras de Destruição em Massa nos Fundos Marinhos e Leitos Oceânicos e nos seus Subsolos,
concluído a 11 de fevereiro de 1971, nas cidades de Moscou, Londres e Washington, e assinado
pelo Brasil a 3 de setembro de 1971Art. 1' É aprovado o texto do Tratado sobre a Proibição de Colocação de Armas Nucleares e Outras
de Destruição de Massa, nos fundos Marinhos e Leitos Oceânicos e nos seus Subsolos, concluído a 11 de fevereiro
de 1971, nas cidades de Moscou, Londres e Washington, e assinado pelo Brasil a 3 de setembro de 1971.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. _
_ _.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

TRATADO SOBRE A PROIBIÇÃO DA -COLOCA-

-Convencidos de qUe o presente Tratado cons-

çAO DE ARMAS NUCLEARES E OUTRAS ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA NO lEITO

titui um passo adiante: no sentido de um tratado

de .de_sarmamenio geral e COmpleto sob controle

DO MAR, NOS FUNDOS MARINHOS E EM SEU

internacional estrito e efic<U:, e decididos a conti-

SUBSOLO.

__ nuar negociações para esse fim,

pacíficos,

Convencidos de que o presente tratado favorecerá os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, de modo coerente com os princípios
do Direito lntemadonal e sem infriflgir as liberdades do alto-mar,
Convieram no seguinte:

Considerando que a prevenção de uma corrida
armamentista nuclear no leito do mar e nos_ fundos marinhos atende aos_ interesses de _manutenção da paz mundial, reduz as tensões internacionais e fortalece as relações amistosas entre
os Estados,
Convencidos _de que o_ presente Tratatlo constitui um passo adiante no sentido da exclusão_
do leito do mar, dos fundos marinhos e de seu
subsolo da corrida armamentista,

-- 1. Os EStadOS- partes dÕ Pies~nte tratado
comprometem-se a não insta1ar ou colocar no
leito do mar, nos fundos marinhos e em seu
SL!b~olo, além d_o limite exterior de um_a zona do
leito do mar definida no artigo II, quaisquer armas
nud~a.res ou_quaisquer outros tipos de arm<!S de
desto.Uçio em massa, bem como estrutwas. iJ1s..
~de lançamento ou quolsqueroutroofl!llot-

Os Estados partes do presente Tratado,

Reconhecendo o interesse comum da humanidade no progresso da exploração e do uso do
Jeito do mar e dos fundos marinhos para fins

ARTIGO I

Jações especificamente destinadas a armazenar,
~ .... jmentar ou utilizar tais armas.
2. Os_QJmpromissos_ enunciados do parágrafo
1 deste artigo aplicam-se também à zona do leito
do mar mencionada no mesmo parágrafo, com
a exç:~ão ç:ie_ que, no interior ·dessa zona não
se aplicarão ao Estado costeiro nem ao leito do
mar sob suas águas territoriais.
3. Os Estados partes do presente Tratado
comprometem-se .a não ajudã.r, encorajar ou in·
d~ir qualquer estado a realizar as ativídades rnen.. ctonadas no parágrafo 1 deste artigo e a não participar, de qualque~ o_ul':_o f!l.odo, de tais ações.

ARTIGO li
Para os fins do presente Tratado; o limite exteriOr da zo"na do leito do mar mencionada no artigO
I ~incidirá com o limite exterior de doze milhas
da zona menCionada na parte II da c::onvénção
Sobre o Mar Terrltcirial
Zona Contigua, assinada em Genebra, em 29 de abril de 1958, e

ea
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será medido em conformidade com as disposições da parte

r, seção II, da referida Convenção

e em conformidade com o Direito lntemadonal.
ARTIGO III

1. A fim de favorecer os objetivos do presente

Tratado e assegurar o respeito a suas disposições,
cada Estado parte do Tratado terá o direito de

verificar, mediante observação, as at.Mdades dos
demais Estados partes do Ttãtado no leitO do
mar, nos fundos marinhos e em seu subsolo, além
da zona mencionada no artigo I, desde que tal
obsetvação não interfira com as referidas atividades.
·
2. Se depois de tal observação subsJstirem dúvidas razoáveis a respeito do cumprimento d8s
obrigações assumidas em 1/irtude do presente
Tratado, o Estado parte que tem tais dúvidas e
o Estado parte responSável pelas atividades que
as originam consultar:-se-ão com o objetivo de
eliminar as dúvidas. Se as dúvidas persistirem,
o Estado parte que tem tais dúvidas notificará
os demais Estados partes, e as Partes interessadas
cooperarão em procedimentos ulteriores de verificação que possam ser decididos em comum
acordo, inclusive a inspeção apropriada de objeto_s, estruturas, instalações ou outras construções
que se possa razoavelmente supor-serem da natureza descrita no artigo I. As Partes na região das
atividades, inclusive qualquer Estado costeiro, e
qualquer outra Parte que assim o solicite, terão
o direito de partidpar de tal consulta e cooperação. Depois de completados os procedimentos
ulteriores de verificaÇão, um relatOrio apropriado
será encaminhado ~s demais Partes pela Parte
que inidou tais procedimentos.
3. Se o Estado responsável pelas aiividades
que derem origem às dúvidas razoáveis não for
identificável pela observação do objeto, estrutura,
instalação ou outra construção, o Estado parte
que tiver as dúvidas notificará os Estados partes
situados na região das ativfdades e quaisquer outros, solicitando-lhes as informações adequadas.
Se for verificado, com base nas informações assim obtidas, que um determinado Estado parte
é reponsável pelas atividades, esse Estado parte
estabelecerá consultas e cooperará com os demais, de acordo com o disposto no parágrafo
2 deste artigo. Se a identidade do Estado responsável pelas atividades não puder ser verificada
com base nessas informações, procedimentos ulteriores de verificação, Inclusive inspeção, poderão ser levados a cabo-pelo Estado parte que
procurou obter as informãções, --o- qual solicitará
a participação das Partes situadas na região- das
atividades, inclusive todos os Estados costeiros,
bem como de quaisquer outras Partes que desejem colaborar.
4. Se a consulta e cOoperação efetuadas em
conformidade com os parágrafos 2 e 3 deste artigo não dirimiiem as dúvidas sobre as atividades,
e se subsistir dúvida séria sobre o cumprimento
das obrigações assumidas em virtudes do presente Tratado, qualquer Estado parte poderá, de
acordo com as disposições da Carta das Nações
Unidas, submeter o assunto ao Conselho de Segurança, que poderá tomar medidas em conforrrúdadecomaCart.a. ·
·----- · ---· -- ·
5. A verificação prevista neste artigo poderá
ser efetuada por qualquer Estado parte, seja mediante uso ele seus próprios meios, seja com a

Do CONGRESSO NACIONAL (Seçâo U)

uma exposiçfio dos acontedmentos extraordiná.,
rios que o Estado julga haverem posto em risco

assist~ncia

completa ou pardal de qualquer outro
Estado parte, seja através_de pr_ocedimentos internacionais apropriados, no âmbito das Nações
Unidas e em conformidade com a sua Carta.
6. As atividades de_ verificação previstas no
presnete Tratado não deverão interferir nas atividades de outros Estados partes e deverão ser
conduzidas com a devida atenção aos direitos
reconhecidos pelo Direito Internacional, inclusive
as liberdades do alto-mar e os direitos dos Estados costeiros com relação à exploração científica
e econômlca de suas plataformas continentais.

seus interesses supremos.
ARTIGO !X

As disposições do presente Tratado de modoalgum afetarão as obrigações contraídas pelos
Estados partes do Tratado em virtude de instrumentos internacionais que estabeleçam zonas livres de annas nucleares.
ARTIGO X

1. O presente Tratado eStará aberto à assinatura de todos os Estados. Qualquer Estado que
não tiver assinado o tratado antes de sua entrada
em _vigor, em conformidade com o parágrafo 3
deste artigo, poderá aderir a ele a qualquer tempo.
2 .._O preserite Tratado será submetido à ratificação dos Estados signatários. Os instrumentos
de ratificação e de adesão serão depositados junto
aos Governos da Uniâo das Repúblicas SociaJistas
·Soviéticas, do Reino Uriido da Grã-Bretanha e lr- _
!anda do Norte e dos Estados Unidos da América,
aqui designados por "Governos depositários".
3. O presente Tratado entrará em vigor ap6s
o depósito de instrumentos de ratificação por vinte
e dots Governos, inclusive aqueles designados cOmo Governos Depositários do presente Tratado.
4. Para os Estados cujos instrumentos de ratificação ou de adesão forem depositados após a
entrada em vigor do presente Tratado, este entrará
em vigor na data do depósito dos respectivos
instrumentos de ratificação ou de adesOO.
5. 05- QOYemos Depositários informarão pron·
_tamente os governos de todos os Estados s~
târios ou que tiverem aderido ao Tratado sobre
-_a data de cada assinatura, a data de depóelk)
de cada instrumento de ratificação ou de adelio,
a data de entrada em vigor do presente TnWiclo
e o recebimento de outras comunicações.
6. O presente -Tratado será registrado pelos
Governos Depositários em confonnidade com as
disposições do artigo 102 da Carta das Nações
Unidas.

ARTIGO !V

Nada no presente tratado será interpretado como apoiando ou prejudicando a_posição de qualquer Estado parte a respeito de convenções internacionaiS eXistentes,_ inclusive a convenção de
1958 sobre o Mar ferritorial e a-Zona ContigUa,
ou a respeito dos direitos ou pretensóes que tal
~do parte_possa reivindicar, ou ainda a respeito
do reconhecimento ou não-reconhecimento de
direitos ou pretensões reivindicados por qualquer
outro Estado, relativamente às águas adjacentes
a suas costas, incluindo, entre outros, mares territoriais e zonas contíguas, ou ao leito do mar
e fundos marinhos, inclusive plataformas continentais.

ARTIGO V
As Partes do presente Tratado comprometemse a continuar negociações em boa fé sobre medidas ulteriores nq campo do desarmamento para
a prevenção de uma corrida annamentista no
leito- do mar, nos fundos marinhos e em seu sub-

so-lo.

ARTIGO VI

Qualquer Estado parte poderá propor emendas
ao presente Tratado. As emendas entrarão em
vigor, para c~da Estado parte que as aceite, a
apartir de sua aceitação pela maioria dos Estados
partes do Tratado e, a partir de então, para cada
um d9s demais Estados partes, na respectiva data
de aceitação.

ARTIGO X!

ARTIGO Vil

O presente Tratado, cujos textos chinês, ing~
francês, russo e espanhol fazem igualmente fé,
será depositado nos arquivos dos Governos Depositários. Cópias devidamente certificadas serão
transmitidas pelos Governos Depositários aos Governos dos Estados signatários ou que tiverem
aderido ao Tratado.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados, assinaram o presente
Tratado.
Feito ern triplicaia, em Londres, MoscoU e Washington, aos sete dias do mês de fevereiro de
mil novimentos e setenta e um.

O'nco anos após a entrada em vigor do presente
Tratado, uma conferência das Partes do Tratado
se reunirá em Genebra, Suíça, para rever o funcionamento do presente Tratado, com vistas a assegurar que os propósitos do preâmbulo e as disposições do Tratado estão sendo devidamente observados. Tal revisão levará em conta quaisquer
desenvolvimentos tecnológicos relevantes. A cOnferência de revisão decidirá, em conformidade
com a opinião da -maioria das Partes presentes,
se deve ser convocada, e para quando, nova con~
ferência de revisão.

Declaração efetuada pelo Brasil na data

ARTIGOVUI
Cada Estado parte do presente Tratado terá.
no exercício de sua soberania nacional, o direito
de retirar-se do presente Tratado, se decidir que
acontecimentos extraordinários, ligados à matéria
do presente Tratado, puseram em risco os Interesses supremos de seu país. O EStado em questão
deverá c6rin.inicar-tal retirada a todos os demais
Estados partes do Tratado e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, com antecedência
de três meses. Tal comunicação deverá incluir

Março de 1988

da assfnab.lra:

1·

"Npda no presente Tratado será interpretado
como prejudicando, de qualquer forma, os direitos soberanos do Brasil na área do mar, do fundo
do mar e de seu subsolo adjacente às suas costas.
No entendimento do Governo brasileiro, a palavra
"observ~o", tal _como consta do parágrafo 1q
do artigo lll do Tratado, refere-se apenas à observação incidente no curso norrna1 da navegação,
de acordo com o Direito Internacional."
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.-----SENADO FEDERAL------.
RESOLUÇÃO N• 420, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajuipe , Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor coiTeSpondente, em cruzados, a 362.296,39 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 18-12-87, na· p-ágina 3778, na Ementa da Resolução.
Onde se lê:
.. Autoriza a Prefeitura Municipal de Piritiba, Estado da Bahia, contJ:atar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 342.755,02 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Leia-se:
... Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 362.296;39 Obrigações do Tesouro Nacional-OTN ...

a

RESOLUÇÃO N• 424, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354.590,40 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção TI), de 18-12-87, na página 3779, no art 1• da Resolução.
Onde se lê:
... ,em cruzados, a 395.101,55 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, ....
Leia-se:
... , em cruzados, a 354.590,40 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, ...

SUMÁRIO
1 -ATA DA 4' SESSÃO, EM 10 DE
MARÇO DE 1988

Ll-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -

Mensagens do Senhor

Presi~

dente da República

- N~s 98 e 99/88 (n.,s 122 e 12.3/88, na
origem), de agradecimento de comunicaçao.
1.2.2-Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
-N9 187/88, encaminhando ~ópia do Aviso n" 495, de 17-12-87, 'com os esclareci-

mentos do Ministério das Comunicações ser
bre
quesitos constantes do-___
ReauerimPntn
l74/Íl7.
" ______ , ......n9.

--Projeto de Decreto Legislativo n9 1/88 (n"
9/88, na Câm-ãra dos Deputados), que aprova
o texto· do Tratado de Institucionalização do
Parlamento Latino-Americano, assinado em
Uma; a 16 de novembro de 1987.
-Projeto de Decreto Legislativo n 9 2/88 (n9
8/88, na Câmara-dos-Deputados), que autoriza
o Senhor Presidente da RepUblica_ a ausen·
tar-se clo País no-período compreendido entre
J<> de março de 1988 e 28- de_ fevereiro- de
1969.
-Projeto de Decreto Legislativo nc 3/88 (il"
6/87, na Câmara dos Deputados), que aprova
os textoS das_ Convenções e Recomendações
da Or_ganiz_ação lntemacion~J do Trªbalhoorr, que eSpecifica.

1.2.3- Oftclos dO Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados.

1.2.4- Comunicação da Presldência

Encaminhando à l'evisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas:

-Manutenção dos vetos apostos aos Proje~
tos de Lei da Câmara n"' 37 e 46, de_ 1987

1.2.5 - Comunicações
-Da Bancada do PTB, referente a indica·
ç_ão_dos Senadores Affonso Camargo e Carlos
Alberto, para exercerem, respectivamente, a
liderança e a vice-liderança do Partido no Senado Federal.
-Da Bancada do PMDB, referente a indicaçáo do Senador Fernando Henrique Cardoso
para Líder do Partido no Senado Federal.

-1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR JOSÉ F0&\9\- Sistema parlamentarista de governo.
SENADOR ED/SON LOBÃO -

Investiga·

çóes do atentado contra um avião_ das_ljnhas
aéreas c-oreanas.
SENADOR LOtlRIVAL BAPTISTA ...: Reu·
nião dos coordenadores dos programas .de
controle do tabagismo.

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES contas do setor público.

As
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SENADOR fi1ÁRIO ft1Al4--= Democrati~
çào dos meios de c:omunfcação.

1.3 - ORD!õM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo.~rt 37, _de .
1985 (n~ 91/8.5, na Cámara'dos Deputados),
que aprova o acordo entre o GoVerno da Repú~
blica Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas para o funcionamento do es-

critório em Brasília da Comissão Econômica
para a América Latina, concluído em Santiago,

Chile, em 27 de juJho de 1984. Aprovado.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"-37!85 (n~ 91185, na Câmara dos Depu-

tados). Aprovada._À promulgação.

Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de
1986 (n' 110/85, na câmara dos Deputados),
que aprova o texto do acordo sobre a criação

de Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

O SR. PRESIDENTE - Acolhimento dà
questão de ordem suscitada pelo Senador Alexandre Costa e convocação de sessão extraordinária a realizar-se terça-feira, dia 15, às 10h
30mín, com Ordem do bia que designa.

públlca de Gana, celebrado em Brasília, em
5 ~~ j~lho d~ 1985. Aprovado. ·
Redação fina1 do Projeto de Decreto Legis_lativo n"' 22!86 -(n~ 110/85, ·na Câmara dos
Deputados). Aprovada. À promulgação.

1.4- ENCERRAMENTO

1.3.1 - Matéria apreciada após a 01"demdoDia

2 -ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL -N' 32,de 1988.

--Projeto de Decreto LegislatiVo n"' 2/88 (n~
8/88, na Câmara .dos Deputados), lido no Expediente. Discussão encenada, após parecéres das comissões competentes, ficando a
VOtação adiad~ p<?r falta de (Juorum.

3 - DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
- EXfrãtos de contratos e termos aditivos
celebrados pelo Senado Federal.

1.3.2-Discursos após a Ordem do DJa
SEJYADOR NELSON CARIYEiRO- Apoio a Universidade Rural do Rio de Janeiro.

. 4 - MESA IliRETÓRA

5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS

SENADOR ALEXANDRE COSTA, pela ordem - Encerramento da sessão por falta de
quorum para o seu prosseguimento.

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 4~ Sessão, em 1O de março de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS E 30 MlNGTOS, ACHAM-Sé
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . . .
Mário Metia - Aluízío Bezerra - Nabor Júnior
Leopoldo Perez - Carlos De 'CarU - Aureo
Mello - Odadr Soares - RonaJdo Aragão Olavo Pires - João Menezes - Almir G:abriel
- Jarbas Passarinho- João Castelo - Alexandre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco ~ Cid Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
-"José Agripino- Lavoisier Maia - Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura
-Marco Maciel- Antonio Farias- Mansueto
· de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy - Teotonio Vilela Filho __,.. Albano Franco Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José lgnácio Ferreira - Gerson Camata -João
Càlmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar Franc-o - Alfredo
Campos - Ronan Tito - Sev.ero Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mau-·
ro Borges- Iram Saiaiva:...... Jrapuan Costa Júnior
-PomPeu de Sousa- Mauricio Corrêa- Meira
Filho -Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Márdo Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins- Leite
Chaves - Affonso Camargo - José Richa :Jage Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin - CarloS Chiarelli - José Paulo Bisai
José Fogaça.
-

1

_ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
liSta de Presença acusa o comparecimentõ âe
71 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
SOb a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irá_ proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguite

EXPEDIENTE
MEriSAGEI'IS
DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA

1

De agradecimento de comunicação:

AVISO
DO MINISmO-CHEFE DO GABINETE CIVIL DA PRESID&ICIA DA REPÚBUCA
N~' 187/88, de 8 do corrente, encaminhando
cópia do Aviso n"' 495, de 17-12-87, com os esdarecimentos do Ministério das Comunicações SO·
bre quesitos constantes do Requerimento n"' 174,
de 1987, de autoria do Senador Luiz_Viana.

OÁCIOS

Do 51". Primeiro~Secretárlo da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do Senado Federa] autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
. N• 1, DE 1988

N~ 98/88 (n"' I 22188. na origem~-de 9 do corrente, relativo à aprovação das matérias constantes
das Mensagens da Presidência da Repúblíca n'"'
193, de 1983; 479, de 1986; 19, de 1987; 26,
27 e 35, de 1988.

(N9 9188, na Câmam dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de InstitudonaJlzaçáo do Parlamento Latlno-Amerlcano, assinado em Uma, a 16 de novembro de -i987:.

N"' 99188 (n"' 123188, na origem), de 9 do corren~
te, relativo à aprovação das matérias constantes
das Mensagens da Presidência da República n""
325, 326 • 327, de 1987.

O Congresso Nacional deC~eta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Tratado de
Institucionalização do Parlamento Latino-Amerl-
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cano, assinado em Lima, a 16 de novembro de
1987.

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

-

MENSAGEM N• I 04, DE !988

ExC:eien.tíssimos Senhores Membros do Con"
gresso Nacioila1

Em conformidade com o disposto no art 44,
inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Expos1ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do _Tratado de lnstituciqnali-

zação do Parlamento Latino-Americano, concluído em Uma, em 16-11-87.
Brasília, 12 de fevereiro de 1988.EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. N•SRCIDAM-IIDAMD'DCS/DAV023/PAIN-Z05,DE 29 DE JANEIRO
DE 1988, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RE!AÇÓES EXTERIORES.
.

menta_ Latino-:Americano através de seus repre~ntantes plenipotenciários devidamente credenciados,
Convencidos de que a integração da América
Latina como objetivo comum de nossos países
é um processo históricO que necessita acelerar-se
_e_ aprofundar-se;
_
Tomando erii considerações que a participação
dos povos latinos-americanos, através da diversi·
dade de suas correntes polfticas e ideo16gicas representadas nos seus parlamentos nacionais, afir·
ma o fundamento democráticO da integração;
Inspirado nâs tradições dos heróis e fundadores
das pátrias latino-americanas, no que se refere
à -defesa da independência e ao exercício pleno
da soberania popular e nacional; e
COnsiderando que, fundado em Lima, em 1O
de dezembro de 1964, existe o Parlamentarismo
l...atino-Americano e que é conveniente institucionalizá-lo através de um tratado internacional;
Acordam o seguinte;
ARTIGO I

lnstltudonallzação
A Sua Excelência o Senhor_
Doutor José Samey
Presidente da República

Sehhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração
de Vossa Excelência o anexo Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano,
assinado em Uma, a 16 de novembro de 1987.
2. O mencionado Tratado vem coroara esforço de vinte e três anos dos Parlamentos dã América-Latina, em favor da integração regional.
3. _Em dezembro de 1964, delegações do Poder Legislativo de quatorze pafses da região ded"cüram criar um organismO unicameral representativo_de seus parlamentos nacionais. Para melhor
cumprir seu objetivo de estreitamento dos vinculas regionais, faltava, contudo, a este_órgão adquirir a necessária forma insi:i1ucional. O texto em
anexo, assinado por dezoito países e ainda aberto
à assinatura dos demais países da região, formaliza a arcabouço institucional do Parlamento Latino-Americano.
4. Institucionaliza-se agora o Parlamento.
Gia-se um novo instrumento de unidade política.
O Tratado não estabelece, todavia, novas obrigações, limitando-se a refletir um desejo de aproximação expresso por todos os legislativos do continente.
5. Este Tratado se insere na política brasileira
de integração latino-americana, motivo pelo qual
permito-me submeter à Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, a
fim de que o referido ato internacional seja encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos de
meu mais profundo respeito. -Abreu Soclrle:.
TRATADO DE INSmUOONAUZAÇÁODO PARLAMENTO
LATINO-AMERICANO

Os Estados participantes na Conferência lnter-

governamental para olnstitudonoiização do Poria-

Pelo presente Tratado os Estados-pãrtess convêm a institucionalização do organismo regiona1
pennanente e unicameral, denominado o Parlamento Latino-Americano, a seguir "o Parlamento".
ARTIG02

Prlnciplos
O Parlamento terá ·os seguintes princípios permanentes e in~teráveis:
a} a defesa da democracia;
b) a integração latino-americana;
c) a não-intervenção;
d} a autodeterminação dos povos para o~r.
em seu regime interno, o sistema poUtfco, económico e socia1 que livremente decidam;
e) a pluralidade política e ideológica como base
de uma comunidade latino-americana demoCI"8ticamente organi2:a~.;
f) a lgu'ãldode jurfdica dos Estados;
g) a condenação à ameaça e ao uso da força
contra a independência política e a integridade
territorial dos Estados;
h) a solução pacífica, justa e negociada das
controvérsias internacionais; e
I) o predomínio dos princípios de direito internacional referentes às relações de amizade e à
cooperação entre os Estados, de acordo com a
Carta das Nações Unidas..
ARTIG03

Propóoltos
O Parlamento terá, entre outros, os seguintes
propósitos:
-~) Fomentar o desenvoMmento económico e
socia1 integral da comunidade latino-americana
e pugnar porque alcance, o mais breve possível,
a plena integração econômica, politica e cultural
de seus povos;
b) defender • pleno vigência da liberdade, da
justiça social, da independência económica e o
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exercício da democracia representativa com estri-

to apego aos prinéapios de nao-intervenção e de
livre autodeterminação dos povos;
c) zelar pelo estrito respeito aos direitos humanos fundamentais e para que não sejam afetados,
em nenhum Estado latino-americano, de qualquer forma que menos cabe a dignidade humana;
d) lutar pela supressão de toda fmma de colonialismo, neocolonialismo, racismo e qualquer
outra forma de cUscriminação na América Latina;
e) opor~se à ação imperialista na América Latina, recomendando uma legislação normativa e
programática adequada de modo a permitir aos
povos latino-americanos o pleno exercicio de sua
soberania permanente sobre seus recursos naturais e sua melhor utilização e conservação;
f) lutar ein- prol da cooperação internacional,
corno meio- de_ instrumentar o desenvolvimento
harmônico da comunidade latino-americana, em
termos de bem-estar geral;
g) contribuir para a afumação da paz, da -Segurança e da Ordem JúricUca internacionais e pelo
desarmamento mundial, denunciando e combatendo o armamentismo e_ a agressão dos que
sustentam a política da força, os quais são incompatíveis com o desenvolvimento económico, social, cultural e tecnológico a que têm direito a.
povos da América Latina;
h) canalizar e apoiar as exigências dos povoa
da América Latina, no âmbito internacional, em
relação ~o jus.to reconhecimento de seus direitos.
na luta pela instauração de uma Nova Ordem
Econômlca Internacional;
i) promoVer;-po-r tOdos os meios pÕ~íveis. o
fortalecimento dos Parlamentos da América Latina, para garantir a vida constitucional e democrática dos Estados, bem como proporcionar.
com os meios a seu alcance e sem prejuízo do
princípio da não-intervenção, o restabelecimen1o
daqueles que tenham sido cUssolvidos;
j) ~poiar a constituição e o fortaledniento de
Parlamentos sub-regionais da América Latina,
que coinddam com o Parlamento em seus principias e propósitos;
k) manter relações com Parlamentos de todas
as regiões geográficas, bem como com orgaflis..
mo internacionais, e
I) difundir a atividade legislativa de seus Membros.
ARTIG04

Os Membros
São Membros do Parlamento os Congressos
ou Assembléias legislativas nacionais dos Esta~
dos Partes democraticamente constituídos na
América Latina, que participarão no mesmo fa-zendo-se representar por delegações pluralmente
constituídas.
ARTIGOS

órgãos
Os Órgãos do Parlamento serão a Assembléia,
a Junta Diretora, as Comissões Permanentes, e
a Secretaria GeraL
A Assembléia será o órgão supremo do Parlamento e adotará, de acordo com o presente Tratado, o Estatuto do Porlomento, no qual se disporá
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sobre todos os assuntos relativps à _composição,
atribuições e funcionamento de seus órgãos.

A Assembléia terá, outrossim, a faculdade de
suspender um Parlamento Membro como· tal,
quando não se cumpram, no seu caso,- os requi~

Fe.ito na cidade de. Lima aos_dezesseis dia;~
do mês de novembro de 1987, em textos originais
igualmente autênticos em espanhol e português.
Por Argentina: Anselmo .Marlnl- por BoriVia:
Nupho Chavez- por Brasil: Roberto Abdenur

sitos estabelecidOs no presenteTratadó.-

--' por Colômbia: Enrique Blalr Fabris - por

.Co.sta Rica: Alvaro Monge- por Cuba: Francisco Ramos Alvarez - por Equador: José
ARTIGO 6
- A;yala Lasso - por El Salvador: Roberto Unares- por Guatemala: Edmond Mulet Lessieur
-por Honduras: CariO$ Martinez CastiUo PersonaDdade e Prem>gatlws
por México: Alberto Szekely- Jesus Fuente
De acordo com o direito intemadonal, o ParlaLeyva - por Nicarágua: Maurido Cuadra mento gozará de personaJidade juridica_ própria
por Panamá: Bertram Shenit·Vaccabo -por
e dos privilégios e imunidades respectivos.
Paraguai: Miguel Romero - por Peru: Allan
Wagner Tlzon - por República Dominicana:
-~-Aristides Fernandez Zucco por Uruguai:
ARTIG07
Jorge Talice Lacombre- por Venezuela: Fran-

Despesas
As despesas com funcionamento do Parlamento correrão por conta dos Estados Partes, na proporção estabeledda pela Assembléia.

cisco Paparonl.
Aviso

n~

141.SAP

12 de fevereiro de 1988.

A Sua Excelência o_ senhoiDeputado Paes de Andrade
Dó. Primeiro-SeCretáno da
Sede
Çãnlara dos DePutados
A Assembléia decidirá a sede do Parlamento. - BrasJ1ia - DF -

ARITGO 8

ARTIG09
Cláusulas llnals
1.

O presente Tratado ficará aberto à assina-

tura em Lima de 16 de novembro de .1987 a
16 de dezembro de 1987.
2. O presente Tratado estará sujeito a ratificação: Os instrumentos de ratificação serã9 depositados no Ministério das Relações Exteriores do
Peru.
3. O presente Tratado ficará. aber:_to à ad~são
dos Estados latino-americanos. Os instrumentos
de adesão serão depositados no· Ministério das
Relações Exteriores do Peru.

4.

Não serão aceitas reservas aos artigos 1

a 4 do presente Tratado.
5. O presente Tratado eritrará em vigor na
data em que tenha sido depositado o sétimo instrumento de ratificação ou de adesão.
Para cada Estado que retifique o Tratado ou
a ele se adira· depois de haver sido depositado
o sétimo instumento de ratificação ou de adesão,
o Tratado entrará em vigor no trigésimo dia a
partir da data em que tal Estado tenha depositado
seu instrumento de ratificação ou de adesão.

6. O presente Tratado poderá ser denunciado
por qualquer dos Estados Partes através de uma
comunicação escrita Qi_rigida ao depositário e a
denúncia surtira efeito 180 dias depois de recebida. A Assembléia poderá resolver, no entanto,
que a denúncia surta efeito imediatamente.
7.

O presente Tratado poderá ser emendado

por acordo de dois terços dos Estados Partes
e sujeitos às disposições do presente artigo.

Em fé do que os PJe_nipotenciários firmam o
presente Tratado em nome de seus respectivos
Estados.

Excelentíssimo Senhor Primeiro-S.ecretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposfção de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das RelaÇões Exteriores, relativa ao texto_ do Tratado de
Institucionalização do Parlamento Latino-Americano concluído em Lima.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência prqtestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete C'I'Íil. - - -

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 2, de 1988
(N.,. 8, de 1988, na Câmara dos Deputados)
. _ .l\uto~.Q.Senhor.~dente daRepúbUca a ausentar-se do País no periodo
compreendido entre 1•de março de 1988
e 28 de fevereiro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o SenhOr Presidente da República, José Samey, autorizado a ausentar-se do País
no período compreendido entre
1988 e 28 de fevereiro de 1989.

}9

de março de

Art 29 O Senhor Presidente da República comunicará, previamente, ao Congresso Nacional,
os países que irá visitar, assim como a data de
sua partida e duração da viagem.
Art. 3 9 Este decreto legislativo entra em vigor
_na_ dªta_de_ _s_u~_ publicação.

Março de 1988.
MENSAGEM N9 30, DE 1988

Excelentíssimos Senhores Membros do Con.grésso Nacional:

A fim de dar seqüênda às iniciativas de politica
externa tomadas em 1987, pretendo, no ano que
se inicia, empreender novo dclo de cantatas com
Chefes de Estado e de Governo de diversos países. com vistas ao tratamento de questões de
interesse comum, à criação e consolidação de
oportunidades para o intercâmbio econômíco,
comercial, científico e te~n~lé?9lco.

2. Estou determinando nesse sentido sejam
acertadas pelos canais diplomáticos as visitas que
pretendo realizar a Angola, à Índia, à China, à
Bolívia e à União Soviética.
3. A visita a Angola se insere, antes de tudo,
no contexto maJor de aproximação do Brasil com
os principais prOtagonistas do mundo em desenvolvimento, entre-os_quais Os-países dO Continente
africano,- em particular os de expressão portuguesa. Do ponto· de vista político, pretendo levar
ao povo angolano nossa solidariedade em seu
empenho- pela integração de seu território, pela
consolidação de sua independência e na defesa
contra as constantes agressões da Áfric_a_do Sul.
A ocasião também se apresenta propícia para
wna troca de idéias com o Presidente José Edu.vdo dos Santos sobre a situação regional e, nesse
Contexto, sobre hipóteses de contribuições que
o Brasil possa eventualmente emprestar para. minorar as dificuldades da região.

4. Além das aflflidades históricas e culturais.
o Brasil e Angola já cooperam nos campos econômico e comercial. As -diversas visitas ª-'> Bra.sD
de autoridades de a1to nível e o intercâmbio freqüente de técnicos no âmb[to de programas de
cooperação verificados em 1987 denotam o grau
de dinamismo que vamos alcançando no processo _de convergência de nossos liltere_sses econômicós e comerciaiS. ~
--

5. Razões de ordem interna não permitiram
que eu realizasse, em 1987, a minha projetada
viagem à índia, em atendimento ao ramoso convite que recebi do Primeiro-Ministro RagiV Gandhi.
6. Conforme tiVe â ·ócasiao de informar aos
Senhores Membros do Congresso Nacional na
Mensagem ri' 6, de 8 de abril de 1987, a visita
à fndia enseja excelente oportunidade para o estreitamento do ctiá1ogo com um dos mais represe_ntativos membros do Terceiro Mundo, a primeira economia da Ásia em desenvolvimento e
um dos porta-vozes mais influentes do Movimento
dos Não-Alinhados. A oportunidade será igualmente proveitosa para a abertura de novas frentes
de cooperação e inte~câmbio entre as quais já
se afigura como promissora a át,ea da ciência
e da tecnologia, em particu1ar o setor dá infor--mática.

--7. Pelas mesmclS razões de ordem interna, fui
levado a postergar para este ano minha planejada
viagem à República Popular da China, em atendimento ao convite formulado pelo então PrimeiroMinistro Zhao Ziyang, renovado em outubro passado por intermédio do Vice-Chanceler da Repú.blica Popular da China, em breve passagem pele
território brasileiro.
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a Durante o ano de 1987, o intercâmbio Brasil..china fortaleceu-se consideravelmente. Foram
realizadas pela China cerca de 70 visitas de mis-

sões ofic~is ao Brasil. De nossa parte, embora
em número mais reduzido, enviamos à República
Popu1ar da China várias missões, preponderando
entre elas interesses nas áreas cientfflcas e técnicas.
9. Na visita à República Popular da China pretendo dar novo impulso nas relações bilaterais
com a assinatura de ates significativos para a intensificação da cooperação, especialmente em
matéria econômica.

10. Por outra parte, durante o

f~OO

de 1987,

as relações do Brasil com os países do leste europeu atingiram novos níveis qua1itativos, auxi1iados
em grande parte pelas transformações de ordem
politica ocorridas na União Soviética, país que
pretendo visitar, em atendimento ao convite formulado pelo Secretário-Geral do PC soviético,
Mikhaü Gorl>achev.

coÓpeiação entre os dois pãíses nesses campos
e um Acordo .de Cooperação Cultural.
I 2. Em' fuinha viagem a URSS, pretendo
aprofundar conversações com o líder GorbaC:hev,
conhecer de perto suas iniciativas de aDertUfa na
política interna, o recente acordo histórico com
"os EOA para eliminação dos mísseis de alcance
médio e questões ligadas ao comércio bilateral
e às perpectivas de cooperação científica e tecnológica.
I3. Minha visita a BerMa faz pârte da seqüência que pretendo ·dar em I 988 à nossa prioridade
latino-americána. Tenciono em particular intensificar nossos laços com aquele país andino, espedalmente no momento em que o governo de
La Paz, vem logrando consolidar seU processo
de democratização interna. Particularmente importante são as perspectivas que se abrem no
relacionamento econômico, no quaJ figuram em
destaque as negociações para a compra do gás.
boliviano e iniciativàs diversas no campo da cooperaçãO técnica.

I4. Tendo em vista as razões que me levam
· 11. Com a URSS nossas relações centraram- a visitar os-países a que acima me referi e a·outros
qUe âinda estão na dependência de entendimense, em I987, na_ vísta ao nosso paíS do ChanCeler
Eduard. A Chevardnadze, a primeira de Uin Miriis- . tos diplomáticos, submeto à elevada apreciação
de Vossas Excelências, nos termos dos artigos
tro dos Negócios Estrangeiros SoviétiCo aÕBrasil.
44, inciso DI e_80 da ConstituiçãO, pedido de autoDurante a visita foram assinados, além de um
rização para ausentar-me do país até 28 de feve- _
abrangente comunicado conjunto abordando
inúmeros temas do relacionamento bilateral e da .Ceifo de I 989. DaTei imediato conhecimento ao
Congresso Nacional das razões que justifiquem
conjuntura internacional, um Acordo a Longo Praminha decisão de ausentar-me para visitas não
zo de Cooperaçãó Económica, Comercial, Cienexpressamente referidas na presente Mensagem,
tífica e Tecnológica, que passa a consolidar a
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bem como dos interesses e resultados que possam reverter em benefício dos objetivos de política
exterior-do Brasil.
BrasíJia, 19 de janeiro de 1988. --José Sar-

ney.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 1'1• 3, DE 1988

(1'1• 6/87, na Câmara dos Deputados)
_ _ Aprova os textos das Convenções e
Recomendações da Organização lnter~clonal

do Trabalho- OIT, que espe-

cffica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I o Ficam aprovados os textos das se-

guintes Convenções e Recomendações da Organizaçã_o ln~macio~al do_ Trabalho- OIT: l-Convenção n~ 159 e Recomen.dação n? 168,
adota..das durante a 69~ Sessão, realizada em I o
de junho de _1983;
-ll- Convenção no 160 e Recomendaçã-o- na
170, adotadas durante a 71 ~Sessão, realizada em
7 de junho de 1985; - ---------- III- Convenção no_ 162 e Recomendação n9
172, adotadas dUrante ã 72• Sessão, re-alizada em
4 de junho de 1986. -

Art. 29. Esta decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM
.x;>. lG:t, DE· 1987

u.tu{da pela Portaria Ml'b n• 3.355, de 30/10/86,· quanto· pela
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. Comiasiâo -de .Di:ceito do Trab,a.lho, em, 1,4(q5(87·, .cujo re~a.t?\ ;, ~o i
t~outor Wagner- AntÔnio P:Lme!!.J;a.
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rooebeu parccoros f'avoraveis a sua rat1t'1caçao, tanto pela Collliaaão 'J'ripartÚ.- in11t1tuÍda pela

1

~o~ta'r;a ,."Tb n~ a:3s-~.~e

ti/

. 09/86, ·quanto pela Comissão de_ Oirei;q <;!~ Trab~lh~ e~ f4/?5/~7-•
cujo relator f"oi -o Doutor Amauri Ma3caro

latÓzoioa, dovem no entanto, a exemplo d«a ConvençÇi'ea, ser.

6.

ao Con&risiSo·,, a :t'1111•dC•que a= al1t'Oridadea le,g1Sllt.t:iva 3 del~ tome~ ' 0 .2
nhec'i!l.ento';.

boni::.ct"-

~o

d1f'erente111ente das ConvençÕes, são con:sideradaiS doc~~ntÓIS não vincueubmetidaa

~

isb'Í,"âth'cb!l Se,e:urah~a"; -~do~a<l.'a.s na·7~l
C~n:terê~-:1..:. ~tC;,.;~i~naÍ d~ Ti-;,baih0 ·(1lÍ8Gf •. elstã' ·ch~ve~-ç~
hen'tes'

Interrtllcldn!~ do TrRl)alho' (OIT)', 'os' Estados:...fteinbrO~ devem .s1,1bme~e~ as
Con'lfehÇ~:s e-R~Ccià:ieDdaçi5e'IS'âdbt'a.dâs pcia Con:terênÔi~· Intern~cio~;l d""o
t'rabalho' às autorid&dea n-a~iÕ~&~II co~pet~nte:~. A:~ ,R~comendaÇÕes, que,

Direito. dO> Trabalho. ••

' Con'ven'ção' n•· 16-2'e -R~cornendação ·no~ 1:i2 ,.

5.

.Na.:s,cim_ent;.o~

, .. ,

•

t:o~~Cú~ento de VO'aaa Ex-c~lência,
nos terfl\OS dQ. arÚ.g_o 19. da Conilt1tuiÇão-da'Ors:ant:r:açio· rnt,n.n.
éon:rdrme' ;; :do

'cional d_o ·.T.r~_8.iho · <0ÍT), oa
·convenções·

E.Stãdo~-..:mem.b-ro.si

de·veni aubme'tez;'

~

C Reçomend~çpea_ 'ado~ád.ElS -~e~•- C~n:r~ri;nc:ia ~Int~rq'a

cional do 'Í'raba.lho às autoridades nacionais eomp'etentea.

A.- R,!.

comendaçõee, 9ue, di1'erente}!lent7 das ConvençÕeiS, a·ão-consider.!_
consideradas do-cumentos não vinculatorio~, devem, no entanto, a
exemplo Claa ConvençÕes, ser ~Submetidas ao Congresso, cibje.tiVR!!
do tió somente que ali autoridade-e

lea:isla~1V&.IS

del•• tomem eo-

rmecimento.
,.Provei to a oportunidade para renovar a Vos=sa E~
c:elÕncia, Sonhor Presidente, os protestos do' meu maia protundo
reapei to.
txPOSiçAo OE MOTIVOS

DIE/174/GREM-cro-~, de 1987.

A sua Excelência o

Senhor

CONVENCJ.O NO 159 E RECOMENDACJO nO Hi8

Doutor Joaé Sarney,
Presidente da RepÚblica.

REABILI':'AÇJiO PROFISSIONAl
PESSOAS DEFICIENTES.

Senhor Presidente,
Tenho a honra d~ aubmeter à alta apreciação de

Vos- Excelência aa Convençõe:~ e RecomendaçÕeS relacionadas
abaixp, adotad.aa em distintas ISeaaõea de ConterinCia Inte:nacional do Trabalho.

roa

Se~t~-~em,

dU Cor.!iuões Triparti toa

éu:~.tet~.tZ~.!-!w& s~uhu.~

V%.

ROGi'r:rO l!t:

AGI~till SOV~I!

fiO. !lilt.i-!.t:..l Jn.s Rté.C<l~ÕC-11 E~t('.J.i.oJu~-6
cr.~.sí1

n -

J)f

ern anexo, o• respectivos parece-

e da. C0111issiio de Direito do Tr.!.
o

ba.l.ho, bem como projeto de Menaas:em ao Consreaao Naciena.l:
-

EMPREGO OE

19

de

)U'liO

de 1 'Ji 'J.

Conv•n:ção n• 159 .e Recomendação n• Hi8, CÕ!!;

carnontes .à "Reabilitação prof'iaa1on&1 e edlpreac> de pes11oas d.!,
:tician,taa",, adotada.a na 691 R~uniiio da Con:terêÍ'I.cia Internacional. do Trabalho (1983), E•ta Convenção recebeu pareceres

:tav,2

!leul,t: poli. "<;lo de.6.ti!.,
.Cên'ei~t a.ó .&e~u.in{et. Conve.ttç.Pe.&

.e.

co.ncc:minl~o:tlt

a !luu.a.

RC:eo~Jend~tçi;e.&. Ja

l:~e.!.

0Jtgo:Jiiol~iüt'

~ode1988

. DIÁRIO. ()O CONGRES5Q NAOONAL (Seç!o D)

n.tellnt:o:im!dl. do Tt.~L·i!Zho, pah«.- &.t.n& de .H..Jr.cm ,.&c•b~cet.tda~

~"

:qlllJ>\1~.1:.6,<' _ l{a.c.i.oriq.il

,,q

'co,:vr.l;ç~O
J 35 é 'Rúo!l.e•cdaçii:U·.n9' J43 ·- eon,::e.tuaen.tc:&' ã "T't..,e
tl!çÜ.o d~ RepJt.c.iieu.tau.tu de TJutbatf,•adoiLU,., ·sdr•.ttr.dt!.-lo nl'l '!'6a.
l#UtJliio d« Colt,CA~ne.l« Intelt114C.C:cuúo~.t do TJtabiz!hu [ 19U J • f_!
ta Cc:nrençiio .ttee.beu PMce~Ae~ 6«voltil•t..i.6 iii .&cca Jta.t.UlMç:iç,
tant..t~ pf':l« Colll.iUiio Ti[_..tpã.u-...ue. .l.n&.a.tuZda. pela T'M..ta..~.l.n_ t.ITb
ll(t 3,. 3loÔ ~e 36'1, o, ~6, -qunn.to pelo:. Cor..tuio de. P.iltt'..U:o. r!r:r T·\:!.fl.c.t:hco 10:111 14.15. r1, eujo .11.d111.to.ot ,,;. e t:l.t, Eugê,..to.. ~Dbt'.ll.t"'
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Ho 'a!J"a":do da.& P"'""!':C.clênc~.u. de. VQ.&.&a

t:~:ac.têl..!,

c.l.a, va.C:ho-111e do plle.&e11á pa.411. e.x.te.11.11a.~ mc.u4 pJte~.te.t.to.t. de
vadu a.plte.ço ~ c.e~n.t..ldc..o,.a.ção.

e.f!t

i

H«drJoclt. lobo.

CoÁ\JCUÇito- ,.9 10 r. ler.e.o•endo~ção ;.; H• ~ -e.P,ne.f:JIRéil.Cei i~ ··::&
.,.ta'çiit:& «'ltiU:C:Vfl.& * .t.ln.Ltiü!Cd'oh.U. M.l.j.t.aittu - pAo11Õçiit
de.
-.tt•atd'cdi de.- .ttc.t••ento•, Cde:tcufu nc 4Hht. J!:e"nlio ele .~c11S!'~
Ai•lc.la lil:tu.ll&eloiiAl d•, Tu:furi.çl1e (I t-751. f ... .:ta Conue•o;iiu .':.t-e.~
ku Pueee.tu e.ent.-.i"ú"' i 4UC o\c.tlllecçCe, .ta11.to pet4 C~111l.!
Tr..Lpad'Lt& .l."".U.:tuldc pel« PouMic I.ITb nf .J. U.l
de
Jt.lf., u. tun.to Pele CO*lui• de D.l.~ú.te· tio T'>'Uib4.Cie•
e"'
J.f.t~. H, ·eaJ• .u..tc.te"- , • .t • Pll.. CU J~4i .S.L.t.\i~~:tu.C••

• PADC:mt/CDT/119 002/17

,.J:.!!I'tl':li'/~C!H!IICifkS

... ··--

•i•

~-

-----·- -· ]

CONVENÇIO MI: 1 :Jf a
lllECOMEND&
elO ... 1" OA OIT. 'CONVENII:NCIA 11€
iATIFICAÇa;o E ANOYACJG HLO COY!hll
~ILEJRO. Nf.:CfSSioAIJE DE ATUM..IZI
ÇAO DA LIIGISLAÇIIO IMSILEIM.
-

- C•a"eu;:itt ~~~ 1!.9 , lecCJ.-.co:.url.,c:<io~ 11t' '.".-ro,lc:t-lll•c:ll.te.t. H ~··r.oTb:!;.
Utttçii .... p,u,.i.&4oior.a:C. e Uf'll~tl• de. pe.Ut1«4o dtl.i.e.lu.te.:.•, ·t~ii;,/,
.t..rar.uc "•· l:f'tcl..li• tia co,,uC:nW JN.t~.tncc:t~nC.c c1,.
r,_ _
CltU). ·f~.tft COU\ICJ.IÇiio .tecr.b.:Oft p«Jit.t!C<\:C4 ,."e.tiut.i.s
ii

a.

&M .t.t.lá.lell(iio, .tcnt• petc. C•a.l.A~i• T.~~:.i'p.u..t.ltc:
.inA:t.i;('.u::it!A
pc.C4 PMtaJil.« t.'i'b ,., .$.• .$6,5• tle. 3D~"· 1~, fiUUitO pdc
CMli.,!
o~io ele t.C:u.U• do TAI«b«tll.,· e. r f ,IS. I 7, cujo .te.Cc.tuJI.
h. l'aane-. ~n.tôn.lt' P.lwent«.

'"-!- •

*

Apl'acia-•• a Convançlo n• , , , ct. 11 de
junho
1tll, dli Organ!uçlo lntunae1onal do Trabalho (OIT), • a posa1111
Hdada da ado;lo, u nosso ~a.b, da lllacOM~Io na 1A,
da OIT, retarantu a Raab1Utaçlo ~rof1aa1onal • ~reao

- C.1tutt11Çio iltt UJ e leeo•eudaçiio nf 17J-euec~~:ucn.te" «o4 •sM
v.lC04 :fe ~[ide. no T.tch.U•o", ado.taJ&6 n& 7lc. l'c.un.l.iu 1la Cou
l«inc..i« Jn;tf'JIIIn.e.ienlll do Tuba.Cfto f J 9U). Ed·a Conven~fto lf!:
u6en P.zlleee.IIU l«vo.t4vel.& ii .&R« U:c.L&..i.eaç.iio, . .tclt.to p~.(a
•(uiic Tll.-lpa.tt.Ue .lno~.t.l.eaZdtt pet.n: Po.ll.t~k..l.oi!t 11~ J. OU
de
11.13. U, twtn.t.o pc..(a Cott.i..i..s'io de P.l.\.e.Ú:e do TJillbcÚo
Clf
14.0S • .I1, eujo' 11.el:attt11. lol. o P.\. Jo"é Uaele.l /Jeve~>.

ce

.. ·Ceo11venção n(' ló! e ReCo .. iltChação n(' 17!-eonceli.lltn.tu it "tr.ti.t.i.
uç.iit~ do A..6bu.to c.~• Se!JUlutnÇ«", «dto.iadtil,l« H4.Cun,~.'t~.nc..<:~
ta.teJtna.e.lona.C da 1Jucba.llw, ( J 9&6). !;~..ta Convr.nçãa Jtee'.dl~.!~ P',!!
ue~:JtM '':"'o.Jt.iv~.~~ i .6ua ~~.ti.~.leaçil), tan.tõ pe_ t.a.
Com.luãa
1-t.ipnJLtl:te .i..nt.tl.tulda. peta. 'J>M.tM.lÍI UTb n(' 3.H4,de 1t..09.u.,
ifWUI.t~ !'el.:a Co1i.U4ão de Obú..l:to do 11Í.a.flttlho ~~~~ 14-.0~.&7, c.~
Jo '.~~:et.n.toiL 6o.l. o 0.11:.. Ama.uh..l Jli.&c.ttl!.á Uuci.»1en.to.

O Govtll.llá bll.ui.tei.~to, et1111pA.i'ndt1 a obJt..lgaçiiq que
ihc eouc.~Ju:e, Ol'l.!wula do e.&lo..tlf:Zdo tia M.t.l,go 19,nl,.l 5, .Cel..~u • b
e n, 6, .C.t~l"..d ]!, da Con.J.t.é..tu.iç.iie~ da O::.gan:C.raçiio In.te.JUHtclon~!
tio TJtnúeCfto, a.plH!:I>etl.ta. 4.6 lllt':nc..l.onadrt.& Con~o~enç.Õt.& e
Recomenda.
ç.Õe.& at:ah!panlutda• do' Jte4pec..U:vo.A 'M~tec.e4u, llD.J!tt que
.u.jtt.;
.luMet..::é.a~ ao Cong::.e.-&60 lla.c.i.onal. J. · Ce~m•c:nçiêCJ, pct4A
Jtn.;i.t.L_ett.
ç.êio tru. ua:o, .ineJd..a.t.i.nclo /fflctt:t)u.l!lt dúpe~:..U.lvtt qnc-; Ob~:L!)'I:t'. ''.\ /;:
.ts:.to,.&-n:e~b.~o" a e.&:.a tn.t.-4.tc.a:ção, r. a.,. Rec.op,~.IHiaçõe.&, 'trpena~
p«a c.anftc.c.imen.to. dct. l.e!J.iótade~I;.M, uão eabr.ndo Jt.a.ti.&.l.~r;~·.ii<•.

~·~·-·'rl

0 C'OII[I·~I':•Ua /Jtr('.ll>l!.'t( ê, .,.ofH!T..i~O pa,'/.a
AJ>·~{:~.
ou não "" .ter..to.A d11.,. Colltrt'.uçi'i<'..: nJl''('~('.~;.t...ufl1&, t!tt,(,, .~or. o.s. rpf.1/
vàA: te.J!« to r.lt~•e.'.Oio t.k pltomr.-veA: t.IL/t p.~o~:mtgaç.iii:i Ú~!« ~ve".t 911:0
a~
rlec..l.&Õc:& dtrqru~.te r·ocle~:. &ão de6.lnl..t..[vil&, c.u11Ú1r'u:é o .i"~Ú-~ 1 ,ro
11-'.t.i.cto <·1 da r..vr.t..t.i..t.~>.f.çiio· -Gh.n~:t .I:C"~.l.lt:a, ·-o.M :e~, -;,.i.!I.ÕII..--rooa, ~·e~ .'1;:!
.t.l.ó.lendM, 0.4 Cont•~nt;-.We.&, de.~>cl~ qUe- r.111 V.i!!Õit no ii~1b.l.ti:r .l.wt:.::..~•:•l
elOihtt, .or.r.6a.UMiio IÚt lt<":ua.'l'tt~iu ·~,.,, di.~opo.t.iç.õC•- .i.ena.ü
t.itã..s!
.tú.tlt.t q-ue li1U ÓOIIC:II 4Ütrt!..Uttlo 1 dli, lf,1!ttltdo t!OIII O f. Jl/ dO R!;.'{".i.J;tt
! da lei dr.. htllocl'l!t'ão «o CÕdl.ao C.ivÚ B.ta.&Ue.l~to.

t...,.

da

,..._

aoaa Der1c1antas.
O assu~to ...racau cuidadoso estudo na Consult.orla' .lJl
ddic.a_do MinbUjrh do Trabalho, quase aan!faatou
favodval •
sua rat1f1ca;lo pl!lo Governo brasileiro, concluindo, todavia, per
ciUf:- Sejlt alterada a 7L.,T • lnsar!ndo-~e ~ Título III, o tap!tul•
V, que tratu' da •proteçlo ao Trabalho da Pessoa Deficiente•.

_ 2.

No auao se"ntldo, ·quirito ii ratif1caçlo, f o pronunc1!.
aento da Coaisslo Tr1PIIrtite, e, assia taabéa, o das
Conf•d•r!.
çl5es que 1 integr~•·

l.

...

uc.larecida
A aatl!ria parece estar suticienteaente
nos pronunciaMentos,- aos quais cU•prirla. apenas acrescentar suge.!
tio no" sentido de que. a ratificaçlo se seguisse de .ãiiidas "pr"lt!
c:as tais que otereça111 ao deficiente, seja de que natureza, reais
condiçt~e$ da engajamento no 111ercado de tnbaJ,ho,
atendendo-se P.!
ra que n atividades a serMI exercidas se c.tunpatibiliZI!III coa
defici!ncia existente.

5.
Cumpre observar, no entanto, que a adoçlo dessas lllfld!
du deverti ser precedida; de astudos, e• conjunto co11 entidades
especializadas. e111pregados e eapregadores, 'em respeito ao est'atu!
do pelo art!g'o s, da Convençlo:
_

- •As organizaçeles representativas de eiiJ)regadoras
aplica
e e•pregados dev$rlo ser consultadas sobre a
çlo dessa po1!tica e, e• particular, sobre as •edldaS
que deve• ser adotadas para promover a cooperaçlo e a
coordenaçlo entre os orga'nl.sso'S pdbUcos e partic.ula
res que particlpl!ll nas atlvidades de reabllitaçlo prõ
fiss!onal. Deverlo, ta•b611, ser consultadas as organ!
nçtlies de e para der!cientes•.

LeMbre•os _qua, ao proc.la ..r 1?81 o Ano Internacional
Passou D"'ficientes, _a_ Aue~bl61as Gftral da Drgan!zaçlo
das
. -~~çCies Unidas _reco•endou udidas eficazes,_ visando ii plena pa~t!
c!paçlo dos defiCientes na vida social a no de~envolvi•ento
d..
naçl5es •
6.

da~_

7•

As posiçCias das soc.!edades aodernaa, e as leg!slaçl5e.s

que as aCOIIPinhaa, leva• c.ada vez aais ao reape!to da
conc.asalo
de lgualdede da oportunidades e de tuta•anto ao deficient'a • n'o
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sentido de que, -cumpxindo taoefas -compaUveis com_:$UO.:'I

condiçi5es

físicas e mentais, integrem-se na comunidade. Para isso,- visa!!.
dÕ à mencionada igualdade - , deve-se evitar o caril ter
estatal
protecionista, o que nos parece-até maneira Jfl&ls-çristll de enc!.
rar o problema, por contemplar mais a dignidade hu"ana do 9ue a
si11p1es solidariedade.
Tal enfoque, porém, inevitavelmente, leva lt necessi~,!
de de atualhaçl!io da legislaçllo brasileira, a rim -de doU-la
de
dispositivos efetivamente inspirados na idéia de igualdade, par~
lelamente ao repúdio !t marginalhaçl!io do deficiente.

e.

~ t .,
Nfl,~c;:w;-~o,.-dof!,<l,e~a_tea,, ~dO_!i 0 :?~_-nt_;~.!'__ .,_;omP2
nen.tes ~a co.m~•.a~o~ <JerF-. ~' ~ua~_ Bl:l.9rst.?e,s a f~rf~ ~-o ~~a~_!;~ ,e, · en
tregaran pare<;e;-e.a _e,a~~~o!l', f\~1'1 Cf-U?-!s man"ifestlU!I-ae favoravelmente ii
ratificação da Convençiio
159 e Çr~ç~ ·da ReéoMnd.àç~ó ii.9168
5V,1e. ~exapç111, ~~ pr_!3.1!'ep~e••

-n...

Com ·estas obsexv.açl!ies, somos pela ratificaçllo da
n~

159 e aprovaç§o da Recomendaçllo
~

n~

•lev~d:a

do do

Trabalho~

./~
<I'
. .
··:~oc

0

Br'."",ia·,·''."~~
"'i'" ••

..... ..

'
LfDIA 'PINHEfRO

l ·v(f·

'

l ..

i.

.

E ARA'OJO SJl - Corfsultoria Jurid1
o

·!l.-:..

v-

-"~}.

Con.

i.se.

''
'.

o parecer, S.M.J.

r ~E.&: te o riosso p~recer •."sub _c~~su:.::a h~ que a_ubme.t!!;
conaideração élo ExcelentbsiiiiCt S~or !11n.f,str,o d,e Est_!!

mos' I

'·
Ntlo seria demais lembrar que a Conven1;1lo de que ora
se trata, bem assim sua Recomendaç::lo, nll.o t!m sentido de proteçllo
condescendente ao dericlente, mBs tenciona assegurar-lhe condiçl5es
de concorrer com sua capacidade laboral para, a l?roduçllo de bens e
rlque:~:as. Nilo estaria o deficiente, no caso, a receber
comisera
çlo dos orgllos govername-ntais, mas ser-lhe-i·am 'oferecidas
condi
çl!ies de exer_cer atividades com fins produtivos.' 1 ·

vençllo

M:arço de 1988

.

;.._ - /

q.,_

~· c-.~---~ .. !-,.L
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-- sEBASTiKo ROCHA ÕE f.moEiaóS ,:. Cà:ífédE!raçio
. ' . .
..

Naci.2_

'

Sras.ília, 15 de abrli de 1937.

"7J;;;tv.ç;;;g·· .

• "Nacional

,.•.

Wagner AntOI\io Pimenta
MEiooiBRO DA COMISSAo OE DIREITO
00 TRABALHO
.

'''

n:itNANtiJ

BOCCOLINI - cOnfederação NacfofiAl

- Confederaçio
Aprovo o Parecer/COT n9 002, de 14. OS. 87
da Comissão ~é! e ·oTrei fo do Ti'abdho emi t!,
do pelo Dr. Wagner Antônio Pimenta, rel_!!
tor.
Encli!Uinhe-se ao Ministério dali

u

EoSON LEMOS DE LUCENA - Confederação
dos Trabalhadorel'l na Agricultura.

Relações

Ex.terioren para poBterio~mi.l!l~
a.~o·.- .•.
C.ongresso Nacional.'"'
/;~

Masc~scimento

• da

Indústria.

-~·~··

RAIMUNDO DE

LrMA

.--

NacÍ2_

Nacional

.-

E sxLVA - confederação Nacional

dos Trab~~olhadores no COmércio.

A11111uri
Vice""Presidente d11 ·comissão de
Direito do TrabAlho
COM:CSSXO 'l'RIPAR'l'ITE PARA EXAME DA CONVENCJ'iO NQ 159 E DA 1\ECOMENDAcJ\0
168 DA o.x.'l'.

é~~v.tncii:t~ n9 I S9 - qu.oi. d.a..t(i da. 11.e.a.bZÜta.ção pito6.i.U~!!_
na:t e empfte.go de pe.HoM dt.6ú:.i.e.nte..s:

PARECER FINAL
ASSUNTO - Reabilitação profiasi2;
nat ct emprego de
pea1104$ defi_cientes.
Atravês d& Portaria n9 3.365, de 30 de
outubro
de 1986, foi insti-tu!da a Comil!siio Triparti te, com o .objetivo de ex!.
Rlinar a Convenção n9 159 e a Recomenélação n9 168, refer1!!!ntas A ·"Re,!
bilitação Profissional e Empl:"e<;to de Pessoas Deficientes", tendo sido,
para cumprimento do diuposto_ nil. roferida Portaria, convo_e_ados
os
seus respectivos membros para iUI reuniões que-ae reaii.:tãrU -noii diais2l_da j~eiro, 17 de fevereiro e 10 da março do corrente-ano •.
Depois dct várias discussões a reapeito da- .atual
situação do dlil:ficiente f!i'ico ou inental nO para, cheqou-s• a cone!:!!:
~-ão,Por'-llnanimiélaéle absoluta, da necessidade de ser ratificada a CC!!:.
venÇão n9 159 'e ó!iiprovada a Recomendação n9 l6B, por parte do GOvctrno
br-il•iro.

Tll.dota.-.se de um Rt.la.tÕII..i.o pie.Lünina.lt pa.-,r.o: a.nãt..C:.se
da.
Convenção n9 159 a.dota.do:t no:t 69o;. Reu.niii:o da. Co_11._6e11.ênc.iA Intotll.n_!.
ei.ona.t do Tl!.a.ba.l.ho ltea.l..i.za.da. enr 2 O. O6 . 13.

Pa.11..te 1 - h64n.tçõe.s e c.o:mpo dt. a:plic.a.ç.ão,
O a.o\tigo

r· dü:

- "Pa.lt<t e6t.i..to.s de..sta. Conl!e.nção. ut.tt.nde.-.u:
PO:.t
"pu<~ o« ie6Úie./i.te~ -.tod!U. ã..s PotHoo:.s cu.ja..s pf}.6.6ibltida:du
rie
trbteti. e_ con.Sr.ll.llo;/1. Ylll e_mpll.ego a.dequa:do e d11. p11.og11.edilr. no me..smf} l:f
qu.em .su.b.s.ta.n.cia.!mente Jt.r.du:c:ido:r..s devido a. 11.111« de6ic.i:incia. de
~
Jt.ã.tell. 61-si_co ou menta.! dev.tdCU'Ien.te. _çompii.OVI1da.".
! "P411.« e&e.Uo4 duta C'ori:úençio, ·todo o J>a::Z.i
Ut!_
dtvit.ã. con:_.si_deJr.o:lr. que « 6ilutt.i.d«!lt. ~c._ '!-ea,_b.i.!itaç.~o pi!. o 6i~.s.i~

•.u ·
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DIÁRIO DO CONORESSO NAOOIW. (Seçio D)

drt. plt.Jr.M.i.t:iA- quf.

ullf emp1u.go a:df.qua.do t

«~

p't_.&.&-.,á_ df.[Lél.tn-Ú-

.t~~tlr.a ll.

eDn.&tJtut

plr.ogJr.:{da no liiUI'IO, C!. ~ut- -H. plúi!llcv<t, o:t4.6.úl

(I

Sexta~fe"ira

&Nt.l.go -46f'e·.t.eLI. I 41J V..a.ta.. da. ..<:9ua.!da.de de

·11

t:Jta:tam~e

.to c da. Ulldap.t«.çii.o pJtd.i&!-.lona..t;

a. .uí.te.gir.a.ç.líUou..:ltie.iri..'tigiuiç.ão du.u; J,e..uo«- na uc..i.l.dl'l.dt.•:
3 - "Todo Pa.lõ .Ntrtblto ap.Ue.Mi.

cu· d.l..&po.i::{.:Uuo4

rluta

Convr.nç.iio «.tJta:ui4 dt !llt.dii:t.i.a .:tdr.qua:daJ ii.s eondi.çõe.J>·- na.e.lonai.& e
dt 4C.OII.IÍO' C;OJII a: f.:O:pt!Lii:ne.lo:t (Coõ.tUl!IU, U.SD t h.ib.i...ttM} ltltC.i.OI14t.",

.todd4

a.6

4 - "A4 pltopo4.C:ç~u ciu.t4 Co1wtt.nção 4Miio a:p.Ueivti4
eltt:e.gtM..l.u dt peuocu dt6..i.dttttU".

«

A Convtnçíío .tJr.tr.ta., ba.õ..te«lltlt.tt, da. a.ttnç.io i
IU--U"It.
4t(.i.'Utlt.te, t.-U:abtttet.Kdo 111tdi.da4 dt .ua.&.iU.taç.io pu(..U4.iona:.t, P!.
u f14A.a.II.U11.-.the ptr.no a:e~o..u.o ao tllpittQO, llt.lo4 de
eanõtlr.vi-tt~,
a &ua. .l.ttU)I.ç..io oa Jr.ún.teglt«Çiio n4 .ue.l.e.d.:t.d~.

pA.DII'OVt.Kdo 4U.iln

Jt~gu.C411t.~IUI.U qut. piLotc.jal! 4 pt.-'Ao~t· d~6..l.e.i.c.lltt.. j,la.i~o

•..

0 objt.UIIO lld..i.OJt do i.t.9.i.t.l4dOII. b.u.4o.U.Úit.O 60.l O ilt. l!!,
.tt.gJta.Jt 4 ptA.So4· dt.6.ielu:.U na. Aoc.it.dlldt. c du~tfr.e. u 11U11'11U · opo!_
tun.l.de~.du dt. v.ld4 a qat. .todo bJt.u.U:~Lto ~ur.

f .f9 .~"Le.l Upl.c.i.4l d.Upoitã Aob.ll.t.-a d:44.l4tin.cla. ii
~(lt.n.ldfde., ã ..út6illc.lii_ê-_ã 4dot.e..scinc.l4 r. ..sobu 4 tCfucd.Çio dt.

de~.

f .f9' -wo .t~utbdÚâdoJt .ll.td!lptado em n.ova 6u.~tç.â0',_ pOIL mE_
~u'"o dt. dt.6.i.c..Linc.la. 6-Z~..ê.ca. cu me.ttta.i a.tutada pll.lo Õ.ll.giio c.cmpe{r.!!.
t~ da P11.e.u.l.dênc..l4 Soc.i.i.ít, ~tão ~r.11.Vi1tã: de pa.Jt.:Ldigma. pau 6.i:n4
dr.
e.qu.i.pMa.ç.ia 4a.ta.Jt.l4.t.".

A &UApt.n..6ão do ecn.tiLa..tc .d~ ..tJZ.a,ba,.t.ho

uma gaJr.ait_t.l«

li!!:._

Jt.a. o t.mp!r.l.gado a.po..sútado poli. invq.t..Cdez.

O BA..:t&lt nio utii d~ ~odo d~ApJt(wUo de. ~~~d.ldce..s U9W
pr.lo
eon.t'JtiJt.iu, ·o q-ã• ~uro.& i wir ~tt.IU!.u de. ltOitJilU que. bu&c.4 .ille..lu.i.Jt o&
upe.e.to..s e.ctuea:e.l.oll4.i4~ tlt4b«l.h.ú.ta:A e pll.t.v.lduc..iii_it._.lo& qa4.6~ . qat.
pVf.6e..it.:tllf.lltf. 4.l.lle/t.otllz:a.dU COIII dA ltf.!IIL44 lll.tt.IUt4c.lOit.a:ú·'dt. fU.Jtt.f

ou

"St.lldO idên.t.lca 4 6U.nç.iio, a. _t.c40 -t.ILaba.t.ho ~e .L,gu.at 11!_
tolt, pit1!.4.tado ao-mít.Smb·e.mpJte,ga.áoiL, na muma toca.Udade, eoMk.e4po!!.
dvtã, .i.,gua.t. ..sa.t~11..lC, .sem d.Ú:Unç.i~ à:it. 4Ú·;,-, niliottat.i.d«de-, ou. -.i.df!:.

~~~
~.!

M..U.go 415,
"' urpÀ.e.gadO' qu.1. 6clt apoun.ta.do. pM .lllva.U.du: tuii .&u!
pt.n&o o &t.u. c.ontl(ato de t11.aba..t.hc daJtlllll;t o p.h.a.z:c 6.l.:.:a.do
pr.la.t.
Ld4 da -p~tcv.idÜtel4 -soi..i:d- põ:tlta. a e_6e.toi:vaç.ão do b-e.ne.6.Ze,i'o".

I 19' -"R:e.eu.pe.lta.ndo o e.mplte,,ga.do a. c.apa.c.l.da.dt. de. .tltab~
l.hc e. ..stndo a. apO.Hiltado.ll.ia. -c.anettada, &e.Jt-.t.hi-ii a.uegultado o d:f
Jr.e..Uo d1. .inden:C.zi-.t.o polt ltUc.U.io do- c.ortt:ILato de .t!r.a.ba.thc,
no.s
~~Juro.s do.& lVr.t.isc& 417 t. 41t, . .sa.tvc ttll MPõtUe. de. .sr.Jr. e..t.r. ·pc!r.t,!!;_
dolt d1. u.Ub.ll..idlldr., qua.lldo. a. ,f.~tden..i:zação de.velti .&el!. paga. n« 6c1.
11« do a.Jt.t. 494".
tlaltalltt. mu.i.to .tempo pll.ll.va.tr.c.t.t} n.a jull..i..spiLudên<!ill .t!r.~
ba..t.lt.L&.ta. 4 .tue da e.Uji!Çio do c.on.tlta.to de. V..abatho pll.ove.n.i.t.ll.tt.
d~ a,po.5e.nta.dolt..ia. po-'1. .inva.Lidez: que &e pu.ton.,gaue pai!. tr.mpo 4r.r.p!
JUaJt. 4 elneo «no.&, O.s .te•po..s mcula11.am e. ·~rod.l.6.i.caçCe4 6Ma:"' .i.~t4t.ll:f
du. o:.o.tr ba..st. 1to lllt.t.l.:g~ 36, da Con.s~.tid!tçio do.J.. Le..i...s da Pltev.i.di,!!.
c..l.a._SO,c..l.4.t..
•AJt.t..lgo

ce.pclolltt.(.&;

~t.

~

"A apo.&l.lt.t4doltlã Poli. .illvll.t..C:dr.z Ae..tã· 11i11.11.t.i.da

f %9 - cada. ..sl.&.tt.lll4 dt. e.n.sln.o .tMii

.t.nc.a.pa.c..l.dade. do u.galt«do ptll.llllllleeee.l!.
6.i.c.an.do el.t. obll.iga.dc a ..subll!e..teiL-.6e
qu.e-'1. .tt.rnpo, 6011.1!.11 jiz.tgadc.t.- neeu.iiiu:o-.s
~x.i...s.dllc.i«,
or.r. ttão-, dt44«& c.ond.iç.ãú,
I 79 do llJI.t,l.go .H~ •
4

.:Ut..t. 177.

~s·,

obJt.lg4.toJt..ia'"t.ll..tt.,

..st.Jt.v.Lç.o4 di. u.s.U..tiKcl4 edaea.c.lo11.a..t, qut. ~Uu.galt~ll a.oA a..lu.no& ~.!

eu..sUa.do.s c.ond.Lçãu d1. r.6.Lc.anc.la. ueul.a.ll.";

tt«-6 cond.i.çCe..s de
ac.s uamu que, a
qu.«,{
pa.lta. a. \rúti6.i.c.aç.io
da.
cb&tivado o dl4pc&tollO

f 19 - llr.Jt.i~.leofd4 ·a Jteeupe.l!.a.ç.ii.o ·dit c.apac..ldade. de

V.:tte JtUAa.(.t!f.1!. _«.tgu/1.& uü.go4 da. Colt4o.Udo:tçoio
dll4
Lú4 do T11.a.ba.tho_qut- bu.&CIUI llUe.gul!.«lt OA dill.d..tCIA
.tJI.o:tblltllú.t44

tiL~

b4tho do a.pa..Se.lt.ta.dc, .t.t.ltic ob..suua.cla.J 4.5 no.tma4 .Stjlu.ilt.t'll.~ ,-

J -~e a .h.t.cupr.ltaçio oeo1L11.e1r. dr.n.tJto de 5 (ei.neol a.no.s
da data. do .i.n.Ze.LO- áa apo4-elttaãcltia., ou- d_e 3 (.tltê.sJ ano.s
c.on._.tttdoA dtt da..ta. do .t~wino do au:.:ZUa-dcr.nça. em o:.ujo p.rtaz:o
.Se
t.neontlta.v4, o be.lle6Ze.l.a .<!t.4J41ti: eon~a.do.s

da p~uo4 dt.M.é.i.~n.t~- •
«Jt.tlgo J61
f ~9' -~o..s UIUIU midlc.o..s àivl.ll.oio Ailt o.II..L~11..tttdo& no u:.!
Udo dt .l.ltvu.t.l.ga:ll. a. _c.4pac..ida.dr. ~Z4.i.C.It do elliPII.t,94d0-Pii:~r.d'4 6un.ção
qut. f.Xt.ltÇ4 OU Vl.lthll 4 t.XI.I!.Cf.II."J

a] hze.d.La.tame.ntt, pa.Jta. o Jr.gu!r.a.dc empltesa.do, que .te.rtii
c& d.Lite.Uo4 a4.1.r.gv.Jr.a.doJ pelo a.Jtt.ig.o .nS r. &et.IJ --Pa.~t.isr.a~c.s d~ Cc.!!_
.&o.t..Ldação da.& Le.LJ do í.rtaba!ho, 114-.tll.itdÕ ·Como doct.~me.nto pn!ta e.S_H
~.lm

o ee!t.UMe-ado de. c.ap«c.idàde 60illêc.Z'dc pelo 1NPS;

Q,)l;t..i.go lt.l
~St..ll.ii. ob.tlgll,.tÕJI..io o e.xa111e 111édi.c.o do urp.uga.do, poli.

.ta do

co~

u1p11.e,gado1t!'.

f 19' - "Pc.o:. oeulão da. adM.iuiic, o t:.:a'"t.
eo,;piLil.t.nd~Jtii .illve.&.tJ.:gaçio e.t.Znlea. t. n4<1 .toc.a.t.idadu

ob~r.lga.tÕJt.io
t.111

qat.

hO~

vrft, a.b1Lt.ugll.a.6.l.a".
f 29' -"fll de.eoMincla. da. .i.Jtvut.t.gaçio,.c..t.Zit.i~a. ou.
da
abA.ea9Jta.6ia, ou.tJI.o& ua.nru c.omp.teme.n.tllh.t-6 pode.Jr.ii.o .uJt. e.l..l.sido.5, a.
M.U~lo r~id.l.c..o, p.ill.~t- 4pwtliçoi'o· d4 c.i.pac.ictdde. ou a.P.Udão fl&.l.ea. e
ull.ta.t do e111pll.f.gado palta. .:t 6r.{~t-ção ij:uc. cfe.va: u:e.Jr.àll.!'.

b) ApÕ4 taK..to4- muu qu4n.toJ .t.i.ve~r.tm J..!do o4·a.nc.s de
duJtaçio do a.u:.:.Z.C..!o-doenç.« r. da. apo.&en.tado!t,[a, P.!!.
11.4 o4 u.gu.ll.adc.s__ ã que .tltt:t.ta o item 1!1_do
a._Jt;t.t,g_o __
59' e. pa,~~;a c t.mpltll.,gado dcm~&.t.t.cQ~'!
fi -"Se a. ll.r.c.u.peJtação oc.O'I!.II~-'r. .zpÕ4 o4· pe~~.Zodo.s
do
_;lte.m 1, ou não po.t tota..t.,r. o .6e,gu11.«dc- 6clt deC.t.aJtado apto
pa.Jta
o e.xuclc.lo de, ;t-ta._Qath~ d.il!".~.o.,~4Q...~qut ha.b-c:tua.tmente. e:.:e.!tc:.la, a
ap~untadoll..i.a,.4e11.ã miln"t.lifa:,: .J.em plt.eja'ti.o da"11o.Ua.,ao .tiLabatht!:;

f

39'

-"O examt 111id.l.eo. 4f.ll.i ll.r.llol1adc, de'· 4il.6 1.1111

nu a.t.iv.ida:du' c. opt;Jt.açãe..s luct.t~th.u c., &AuaLMelltlf,,
dUJttl..s cuCJ.6 •. A 461/.Ut.tafla 4 ui 41p~t.U& c e« da tloi...s aft. .. "•

11rAU

Ae.i4
1104

du~r.an.te 6 (4e..i.J I me.J.e.b CC ,!i
qcu. 6c.t vt.Jt.i.6.i.eitdt:t a. .tr.cupeJta.ç.ão da c.apac..i:dadr.;

p.l no .seu va.tolt .integJt«t,
Udo.s da da.ta

UI..

' &I e·a-. ·i~du.çio dt. 501 (c..l.nquen.ta pciL eell.to)
Mtolf.~ pO"If. '.i.§allt. pr.Jtlodc .sr.sul.it.tr.- «õ-- a.ll.ttltlM;

daq_ue.te
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I :n• - "0.5 ltt.c.U.•\.50.6 de itt.ab.UJ;.taçãa dt.Vt.itão .51'.1Í
c.a.da.s lago na 6a.se i.n.Lc.i.a.L da a.tend.i.o!!_t.n_.ta da ac..i.den.tado".

ap~

S 5'? -NO.s au.:tll.la.6 ll!a.tt.Jt.iaü, c.o111o pitõ.tuu, ~Jt..t!_
i.tt.S.tJtumen.ta.s de .t.tabal.ha e med.ica111eli.to.6 bl!.lll Ca111o o c.w.te..i.a
da .t.\an.spo.t.te da acLden.tltda .Sotten.te .seJt.iio deu.i.do.s cruando pii.Uc.JL.:f

.u..s,

.to.s poli. nec.u.si.dade do pll.ac.u.so de Jt.t.ab.i.l..i..ta.ç.ãc".
O.s de.ma..U. aJt.tig04 da. p!tUt.n.te. Convt.nçio 4ite.nr ltt.,!
pe.i..t.o ii& no.tma.s ge.ta.i.s da OIT pa.Jta ap.Ucaçio da Ganvel\Ç_!i:D
no
Pa.J;.s crue: a. 11.ati6icaJt.;
daZ não .tt.Jt.IIIO.l .tt.ê"Zãõ -nenkUJr co111en.ti!tl.o.
Con~oitlrt. .se. Vt.it.l&lc.a da-5 ln6oll.lllaç.ãu .6uplta, que. em
.6u.a quue .to.t.aU.dade, j"õ. u.t.ão .St.l\do- "apl.lcs.~diu., pc!t 6oJtç.a. de..s.tu
d.i4pa4.(..ti.vo4, nc.s pa.Jtece nece.s.s<út..ia CLIPia al..te.Jt.açãc na
Conóolid~
ç.io dai. Le.U. de Tltaba.l.ko p«.k.a .i.nõt.lt.i.Jt lió-Tl.tula 111, o c~apZ.tulo
! qu.l!. .tll.a.t4A.ã da "J>ita.te.çãc «.o T!ta&alko da l"UI>oà tl'e.6.ic;iente.~, P!!
u crue J.t.jW~~ o~t.ll.vada.ó na B1t44.U, a..s AOitlllltó
can.su.6".6.tanc.iada&
•• Convenção.

Inob:;tante a c;>;;istên.;ia das ncrmas que ampa'ru.rn •s
pe:u:oas deficientes, visando a sua reabiiitãcic ou re&daptaci-11
profissional, é notório que estas, c-om. raras exce-e-ões, na pr!:
ticl!o• são aplicadas •

.ll eviden~e Cl.~_e_ ~ _país necessita ~~~força de trab;!
lho das pessoas deficientes, porque sabe~os que depois de readaptadas ou reabilitadas pi-ofissionalmente, elas irio
contr!
buir para o desenvolvimento e·-a grandeza da pátria.
A ieabilitaçio e readaptação do trabalhador bras.!,
leiro são feit.ãs, at.ual111ente, de -modo precãr:io, e 6 aprovei._t~
mento das pessoas reabilitadas ou readapt.adas no llt.rcad_o
!ie
trabalho é insignificante.

Dar- a ne-cessidade da presente Convenção se:r ratif,!
cada pelo Governo brasileiro, que_ a 'Partir d;ste momento, ce!:_
taJJ.ente, verá a-mplia<Jo O$ seu~__c:_?ntatcs -com outros- países que
jiÍ a ratificaram.

Convém, por oportuno, lembrar que com a·
ratlfic!.
ção da Convencio, a legiSlaçãO .exis-teO.te, com algumas
-alter~
ções que so fizerem necessãrias, terá aplicação imediata- e a_!
cançarã também as pessoaS deficientes que estão locali~adas nas
:r;onas rurais.
Nestas con_dições, na qualidade de representante do
Ministério do Trabalho,cumpre-rne declarar que estou inteir_a~!!:
te de acordo com. a ratificação da Convenção n9 159 que, cen!.
mente, em muito irã C-ontribuir para o desenvolvimento do país,
o qual .;onta'rá com a força de trabal.hq de milhares de pessoas
que serão .engajadas no mercado de trabalho depois de terel!l S,!
do reabilitadas ou readaptadas _profissionalmente.

CONVENCJI:O N9 159

RATIFICACÃO PELO BRASIL
Trata-se de e:çaJD.ino.r os termos da Convenção n9 159
da Organi~ação Internacional do Trabalho, e-om o propósito
de
·se estudar a possibilidade de ser a mesma ratificada pelo
g~
verno brasilei'ro.
A referida Convenção cuida do problema

Morçode 1988

Bnsília, 10 de 111arco de 1987.

pertinente

"""'.,v:.,
DO.,.-,.z b. r"~ 'M~~
l.!a'T1a Olg'a~ine de Moraes_ Macedo

ã reabilitação profissional e o emprego de pessoas deficientes.
l! sabido que no Bruil temos um número

assustador
de pessoas invâlidas por acidente de trabalho, sem contar <::om
aquelas que já naScem portadoras de deficiência física ou me!!;
tal. O governo, juntamentc_com_a socíeda!ie, precisa tomar
me
'C!idas urgentes • viSando desenvolver, cfetivamente, um t.ratialh;de orientacio profissio"nal, formação profissional, colocação
emprego destinado às pessoas t!eficientes. t neccssârio, para
tal, que o país conte co~t pessou qualiíicaci.a5, e-om
forl'lação
adequada para proceder à readaptação e reabilitação dos
def_!.
cientes.

"e

Parece-nos quo o trabalho hi de ser dosOnvoiYido •
duas etapas:
Priac:ira11ente, proceder ã reabilitação fíSica
MDtal do. deficiente e,· c:onseqtl:entemente, prepará-lo para
d~
HDvolver u111 certo tipo de :atividade consentânea co11. as
su:as
possibilidades físicas- c 11entais.
E-. sesundÓ lugar, seria a integraçlo ou reinte,~:;r!
elo d,a pessoa deficiente na sociedad'e, desenvolvendo u• trab.!_
lho do conscientiuç,ão junto aos aetores públicos e
privados
do país, no s'entido da absorção d~ reâbiliiado no aercado
de
trabalho. Poder-se-ia, para .tal, oferecer incentivos
fiscais
ãa eapresas privadas, a oxeaplo do quo'.ocorreu coa a Lei
n'l
6.Zi7/75. ·

Assistente Jur!dic.o da. CJ/MTb/GM

~
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"CCC•~-nr<•

toi'< •

Bruftia,

J..m!

~n!
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.O.ORfCULTURA.

SIW. <L I . nl, '1".

!_.,_••.,,,,

m-om • ..,._.,.. • ,,_,.,..

csr

10.0>7.

o.u~no.

OJ>

de lliDf~O clç 1 9S7.

LYclia Pinheiro de Araújo Sá

Dll. Assistente Jurídico /CDT/Aneu.oTia pna Assul'lto~
Internacional~

Minis.têrio do Trabalho
~

Na qualidade de IIIC!IIbro <h Co•inio Tripl!
Úto- para e:.:a.1e da C~nvençio n9 1511 a a Rccc111endaçio n~ 16!, con
cern.antes i "ite&<bp~•çio Profhslonal ç o EIIIPre:o dç Pesso~s o~ri
cientla". ••nifçst~OI 1 nossa opinião nos sc-1ulntes tetlllos:
C,!!tendciiOs que as proposições conticlas na ciU•h Convençico (Arti101
1' 10 tt) apre-unta• contaxtura har•Õnica e• ral&çãco a le~ul:açio
brasileira. tantt> no que dh respeito is nor-as de direito do tr,!
balho c:ollO no 'l'f' tan;:ct i Previdiin~:is So~:id.
Alé• do ••h, é bportsntc dcstacu Dqul
disposições I:OIIIStitudcnlis que tntlllll espedfica•ente da lnte&ri!
çico das pessoas dcficientos na co... nidadc bru:Ucira.

CONYENCACI N'l t59
Olta~C!lece

CGII efeito. transcrctVellOs, abaixo, o
a Constituiç'iio da Rctpúbllca:

qua

"TTtulo _ tV • DA FAM!~IA DA EDIJCAÇ.~O E DA
CULTURA.

Arti:co

. Todos sab-.os que a legisl~çio pi1:ria a :respeito
.U aatõria é -por dcaab Va"sta, se• entrar· ea conflito coa aa
. .terainaç3o:l!i cOiltlàs aa COav-.~o, or-a exaaJ.Dadil-.

17~

f 4• - Lcti especial disporá sobro: a nsi!
tinda i •atornidado, i infi.ncla "e i. a<1,2
lucinc:La c sob're- a educaçãco de uceptil)aah:

Sex!4-feiro li
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01 DISJtO!I'I'.JVOS DA

J zt - Cada Jistc.a da ensino terá, obri•
Jatori . .el!ltG, urviçoa d<11 anistõnela adu
cional, qua asnture• aos alunos ncc:oss.l:
Udos C<ll!.diç3c$ de ofic:lincia ascol.,.r":

IMI!NDA C(Jif$TITtlCIONAL Nt 12

"'Artico tlniea - E ínoJurado aos ddide,!!;
aolhotl.a do sua eomliçlo 3oe1.al
~ci>I>Õaica ospadalacpto Mdianto:t:.

t•• ·,
t

- ctducaçio ospocial o ~:ratuita:
assbtÕIId&, r . .b111taç1o o reinnr-o

Ú -

çlo na vich aconÕ.ic;;a a JOChl do Pds:
UI - proibiçio da discriai11açlo inc:lusi-

.,. qua11to i adaissio ao trabalho ou
serviço pÜbUco o a salário•;

CO!!!!!!jiO

raaoa dlepoaitlvga, da nútteroa l a 9 d~natrM
a
preocupação 11111\dlal quanto i intesraçio do det'ictoi>to, noa contexto
1'-111aroa, oducac:lonal-eacola.. , prot'iaaignal o ""c:lal, nic
COIDC)
..,. peao, ..., c:o.o poeooa Ílt!l, produtiva o participantot da vida c:o
IIWiitá.. ta. :si"o oclfidaa quo objotlvam ollainar proc:onc:oitod,
conjÜ
~ aar eat'orgoa o tornar realidade priÍ.tic:a, a c:O..vivânc:ta ea- .:.or\d1çôai
dCI ia:ualdade de oportunidadea, U peDIIOU det'1c1entea.
lleO'Ion:otru
que g11 1o:Sea1a :p.-o:pgat"oo nio podota ao .. at!naldoa ...,,. a avldanta c:ola
bora.çiio dCI todoa, oapec:iaiae1ite doa o ..{liioa {IOYama~~antaia, du antÍ
dadoa oluaiataa oconôa.tcu e prot'isslc:nata, doo aaacx:ia.çÕaa
coa~
cial1zadU, clu eocolu o du t'M1Uu, No Bru1l, nota-oa a evidoii
te boa vontade o o 1ntoroaoct ll•ne ..alizado coa ccmcr"Otiza.. eo•u oc<li'

::;~.:-.1::t::t:~r::::::t::..: :.:~:~ ::="~=~

pnít~

..
::;:i!"ar
pNtend1da, b- c:o.o a o't'otiva tnto .. uaaçic do ó.-,:iioa, entidade, aa
aociaçÕoa o t'aahlaa, ao.ando t'o:rçu. Ku.tto J.W. ao to• 1'oito ou :p,;
toruUdo
_ t'uor. À realidade - t r a quo ..p:to Mia a1nda • nagoaNriÕ

.....

IV - poul.bilidada do ausso a adU!cios •
a lo&l'-.iCMiroJ. puôlicos'':
Hat...o•
~·

*

&

As da sondo - de· . .no! r a suac:iiíia - aproV.Sa, O ll9SIO paracoi: (&'YOI'IÍYel 1 . .tida q~ c:>r& '

subaatid_a,

Por tilti..,, viundll subsidiar a dip I!,!
latora dos trabalhos desta CDIIhsio, nt..os apru ... undo-lho ·,
• nexo, a valio1a pl.lbUeação editada pela Proeuradol'ia Coral
4o Govamo elo Dhtrito Podo:ral, c:ontenclo loh e Doç:rcttos Fodorah: o ut&cl.uab de iaten-110 da detic:iento bTuilol:ro.

.?:. c, L--=- d..._

(). ,..

SI!BASTIJ:O ROCHA DE ~l(lU!ll!ÍoS

a.pnaontnt<t

da

CNA

A lo&ialação bl'Ulloira ~- doiiiOrw'i ..ado p.-ocu:paçio coa o .:xoepc!!!
nal, o do1'ichnto ou invalido, podendo De daatacar, no tocante
aa
q\leatõaa tratado pela Convonçio 159, o floauhaento 1d.a Prev1dinc:1a

!.":~!;..~:P~~!:.i:~"!1:1l!.Z::t:;".!1::!~~:!io~o.,:-~~~do;
dooonvolvor a copacio!ade reaidod dg bono:N.clárlo doente, 1nviU4o
ou ..ntal..nto dOt'ic:ionto, vt.ando a •ua tntoaraçiio ou l'Ciint•s ..açio
no trabalho", abranaendo oa traball\adoroa urbanos a ......ata. T-bCÍ11
diva:r.u le1a oo:parau, c:oncodoll iaençõoo tr1butir1aa, C:Q<IO looentl
vo ,a :p.-oduçiio, coourc:laU~açiio o ou illlpo.. taçiio de ve!c:uloa, o.=qutn!:
rio e equi:panentoa oe:pec:ialo para dCit'iclontea. A [Ai Diratrtzlta
c
Jluaa da Edw:açiio Nac:ional, aupo .. to do siol:o111a aac:olal' brasileiro •
diepÕe 'que "A educação do excopclonaio devo, no que ro .. pooalvel ,an
quad ..a ..-ao no a~ate11a !".-.1 do aduc:açio, a t'l11. do into,g:ra-los na c:2
IIURidado.~ 'l'Mbeta p .. eve que "Toda 1n1c1aUva privada c:gnalderada
•
t~c:ionto ROlO& Consolhoa Eat!do.lalo do EdUc~iio, e ... lativa à educ~

::Cald:.:~::~:~!:; :C:!:o~:.:::~:O:U:l!:!.~!:::nto

e•P!

ORGANIZAÇÃO IN'nRNACIOKAL DO 'l'RABAUICI

COMVENç1io -
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~!:t=~~:~!:•~o~~=~..~~·~~~~~~~..:~.!oc=~~:n!" P=:.,~~~:!
to~

níto ..

le{lialativoa, Já que a loaiehçiio nacional aantii11 ainda

-1nontc~aonto

protec::ton1ota do

pOnto

"!!

do vlota o•tatal, niio
1
0

a

::n::::~1 ~:"i"~!::::;:•o:•..:~::!:..:;~"::· :p::!: ~=~~!~t: qu.:

contexto occ:ial, nio 0::0110 u. t'avorecldo pelo E111tado, ... c0110
MGro ativo, co-lflborador- prol do beta

c-.

_
O ec.n.nnio n• 1511, oriunj!o da Converôinc:ia Cleral da o~
niz&gao Internacional do 'trab&lho - OIT, reaU:uda - 11 d•
junho
• HS3 aua ••xaa,;aiaa_ nona n~uniio conj-u{lado c- a
lleco.cnda
t;~H nt 1158,-d.Õ i&ual o:rt&. . buac:- inte&rar plonMOnto o Mrtc:Joii
t. :ria1c:o ou .entel na Vld.a co.ur~1ti.r1a .,. aoral.
11: diricll di,..r "nÃo'l,. É al~nt. cOilJ)roa.todor
"aia", ~ de novo bl'Uiiloiro. a que a tio c11o . ._
ou

d1z•r

Rio'

.._ pa.!a'Hrlo".
O trab&lh!t- oonet1W1 IIIMriU oxpreuio da di&nldedo
4o tu.ea, --. &ratU'lc:ant-nto o intoara no earo:rço OC*IIO de cena
tru1r a aoc:1adade dando-lha. o ohv•do aantldo da_ vida. À 11:\i&ldad;
da opo .. tunidadoa vai junto a .cdt.acao tratonw dA dita ... ncaa, ..a
YOa qo.>e "a l&ualdada aona1ate ea tl'atar dctalr:u-J.-nto oa
doai
auaio", coao oontíioota o Mostre Rul, Nbt&:~~IÍa podo .... illopedldo
.i;
tornar-a• aujelto o;ta. hlatbrla.,Ob .. l&.W.-lo à C<lfldlgio do objoto.- 11:11
eotaa, alr:nttica ..ç ... devada-lo, ·
O probl- Uau.lu aapoot- lanolllll.tea .,.. ,. -.atUIIdoa
ou...ra. Do.l a_Jioo-nc!tu;ão do !QS&, Kojo cada YO& aala,
a_necoaal~o greac:e: aao oa autlladoa da auerra do lnteroan o :pa1
xoea, que nao podea, •• hipotaao alll'o""•o aor atlr.dc• n...., lata do
lixo d& vida. O nó a-órdto quo u aalll •vanç"ad.u c1v1l1•açÕOa.
nio
doot'h:o .."'!' onc: ..a--a• noa doeantadga d1 ... 1toa da .._ino ..-iaa". Pi-1nc:t
pal-nte,a -dlda que oo •1toa do pr"Odutlvlaao o da !'ecnolo&lo. pgaiõ
ao altar oa ldalos da ot'1c1íinc1a o do lucro,

,
. . ÚlU-

X.aao ponto, a oconb.ia ae duuaaniaa o ncua .... u
a
por-. . a ..rviço do ' - ' o t - a i que -eatá a ......iço d& oconôata
• toma-ao ••cravo da .Mctutna e do 11iotcaa.
Ko t'\lndo, ,;, a própria poaooa lu.•ana qu• proelaa se.. ..,.
CUpe ..ada. na aua dl&nldado a na OJU& tr.nac:odincla. E ob ..a de t.lol
nltudct nao poda envolver çonaa o •atado, ..., a .inteira cooauntdQde 0
c:oa todga oa actua orA:anl•n.

aai

Entretanto, ru-ao alator u. aérlo coapT'OIIIilliiO

polfti

:t:~~: cr.:~!d~.:~!: :b~~::7t~=~~:r:t!:..!·;;~~2~;~r:;:: ~!~~:~~
o ... ,. Loi ••• "), SÓ UMa IIOblllz.,.io pPal doa eapÍrltOII c:ondr,ulrQ
c ..la.. condlçio :pa..a qui aa -u~oroa lntoDÇõea não naurrque"' no v"
&10.
-

•
~~l!~n~, a rat!:N.caçiio, palo~•rull, .S.ua Ccnvonçio tornará

ri!.

c:eaaarlo laa Nvlaao na lll&1•laçao braalloira aobre o uaunto

COI\

..
.o, colocari o Brull ftiParoJhando no cani.rlc lllll'ldlal., c- o
conte eaopalho Wliva:r.al de r.apelto i ,dlanidado huaana, dando

crao;
.;;,

:::;:~~ ·~~i~!:::v::n:: !~..c:::~:t:;act!!:~O:ii~ .~

~da ~:!:!: :• d:,::.:.ao.:~::-;:~1:~:::!"delauto!!:!
111

1

...-nto-lal.

·

e-

•nU'oaEO, a le&lolai;io bruUein. ~· ser atual1zada, cpl-ntada e tornada &ceadvol à prát1c:a c..uoi. t 1-ntavol ~~P•nai
t-r-•• o cenhecido c:,.to.e nacional. de oxceAG de leia •
ainaua

:;::~n=b1~:::

peito do

::!!:.:..:::.: ::!:!:n~C:1:"::Cc: ac~

• apr'Od1Kado ~o de1'1c:1onte•l
"lato niõo ; aalÍI pervoraiio llo oiat-.t pl'OJH'ia
-nta o alate-. Coa o't'elto, nio ao poda aape ..ar q,.. - alate- CIO!!
oetitlvo, •• eacala IIUIIdial, alldlql.lll do aou lot .oUv. S0110nt<1
-quadro altomativo, ond• aa exp•c:tativu da lonaeo :pi-azo :puo:tea•~:apreao

~=t!!!.c::;l~c:!;;"l.io.::r:~::n:~o=~o; ~;• c~:"::!::~

ca:;,
hc.oa 1101oa • ..toionteo de trabalho .enoD oxi&ontoa e doo&aatantoa.
lrl'lquanto lato niio ac:ontec:o, • queatio do det'lc:tcnte
üi t'aco do -rg~-t ...t.alho continua dopandcnto do outru ln1c1!
Uvu. lfo &•ral ••t.- lnlclat1vu ee oncont.. _ no plano . Juddtco.
quando n rozwula o quando n pll,lna :por lestalaçiio protmc1onl.$tc. •
sio d1poa1tlvoo p p.-.tondu ou u=e~ ..IU' o ac:oa11o e u
operõlÇ'Õoa
do det'lc:lonto rio a1at•- pi'Odut1vo ou oat111.ula .. , por 11010• rt~~eala
ou ci'CI'dit!c:toa, a OfiiPro... que ab .. u .IIU&II pgrtaD a •••• llio-dc-obra
oapoelal.-

Há proposta& de dhc:lpUnaçio à adAÕ11111io ""
dor!
clonta na .oaprilaa pÚbUca e pr1v..S., que 1n•t1tu1 protoçÕC• ao t~
~h.Mor loaionade' M au.t.- .-a ~apÕoa aobro ro..r\Oa de
wae-
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e al"""' ... outraa ~aa1a incidvaa quoJ obJ'i&• a 'todoa oa
oaUbal..c!
ooent<>• • ..,teret~~ voa-a Mf'ieienteo (-1<1ontado&}.
t o Yelho IIICIC&nhll01 qullt dotlltzo.ina obriptorlcdD.dca
(pe~entuah llObre o. contin&ente de a.ão-do-obra da empre. . ou
c o,!

~:a •f!:~:t:~:~~·
oatranha

p::.: :e~.::~t=~~~ :.p:::::: ~~.c:;;uc::ã.. . ::

i~c.itu1çio brull~ira,

quc entretanto oi

r<~al."

tomar r<~alidado<. 11: c que
pl"OI)Õ. a i.,.utldado do Oportunlda4o, _ ...conde. trwtacrlçio o aatudo
cSo autor rotO" ... nclado no ltno -_,torlor.
· ·
~ .... o.rto ..n·udo-; tu;, no trat-_nto cSoata queatic. .. ._. pol;at~a aobrfl oa problo... pll"ala veraua probl•u oapodti
oa- ou do &niPO•· Pol'iia, ntnauoia o 111obll:l-, a tanto UM
q1.1antÕ
~ oxpeatauvaa do que oa abatáouloa, da . .trlaoa dl'"r... , .. j . .
paloolóalcoa, aej . . arqultotônicoa,
a Mr oat... nt&doa,
-:r.o dllt alcance doata pretendida taualdado dtl oporotunidadoa.
COilaldar.-ao pala a n.coaaldado do auperaçicl
de
U. &M a.poctoa que . .ta o:o:talr1 paNo u

'"'nh•

r.:::-~=~~:~!::n;:::.:!:c!::!~

3 - f elaro que O. Eatado nà do eat1111.1lar. aa
c.p.,.... QUCf ao d1aponn.. a' OOleborar.----cOfiiO; do reato, •• :ru ,.,. >li
rloa palaea contanl:o que, ~ ..bé• eontÍ'ole- honeet.ooin_to a ae~_lo_dadi!
de. .• colõoraçio, lnel~.U~lve •!raváa d~ Lo&lal,...io ca.pl-ntio.r c~
ple~~ontf,J' ql.l<l Gndureça a p\lfliçao doa cril>ea eontr" « cçon~U
pop~
~ar , onalobando-ao noatea, de •odo oapeclal, a ll&lvora,...ao
doa di
nholroa pÚbUcoa doatlnadoa, - _:roraa de aubd.di,oa <>u 1aençõe-a,
A
aoluçio de llliaoiriaa .o injuatiçae aoclala, A 1JOPUn~dade do crlrwc ae.!
pro t'ol convi te a rctpet:l-lo
_
4 - ao não .oredtt&n~OII ,... aravi~o do t.2
.... cu\tao oatMOs perdendo teMPo 11t c0411p0otura, •o•o aaa.lnandc tra

~nto·M

d~~t .!:"~": :n:!:~::•c:=~~~·l:Wq~o

plen..ento .
d:-r'Jcoaond,...ão UI&, da OIT, •:mC.ndendo sue o Brasil d,.va ratlf"lear, .i
aaala. rsa qualidade de p.ala IH.obi"O da Oraant•,...ao Int•rnaclonal do
Trabalho. Ratl:Cica tio rolJvante e ~anitiÍria pl"'Vldinola.
Anipolla, lO d10 ....,..,

::.:;:!i: :!~1:· ~~· d/:;

d<r 1H7. _

t:lolontea r!alco-aotorea, o uaia ae~ dotadoa do rMPU ou, v1Ü
ele aceaao eandi••nt'ea. o tranaporte :Individual, aaa
oapGcialHntllt
011 oo1ot1voa aerota dotadoa do oatruturu' capaaea do aaee,curar
tunaioaalldadG noceaaárla. Oa equip~toa • .CeaaÕrloa dG · trabã
lho .,...~roa caraat:.r!aucu qvo per.ltM a~,~a utnl:l:,...io por parti
4oOI -noa deatroa, toa arto:ratoa de çolo, der corroçio ou de compon
~ia "~'~~"' .-1• agcraa!vda . . ot'erta <'!_preço. En:CiM, . _
propar'ã
oio/adequaçio par:. pÕ.,.itir viver e participar' aa poHou, oa hum'ã
no• q\le nio plenamente aptoa, oatli!Ad.OII no llraaU oa 10 ou l~
d'ã
popula.çio.

Há e-boi• o con;lunto di bo.rrolraa d~ OQtrU ~tu~'!.
ro1agloa• a aapcrctoa culturais e paiooloii1DO&• Eatao 11
&a4aa nio · t .... to àa v!tt... , por!Õ•, oapaolellllenC., aga q11e convivoiii
Cll)ll. olaa. Proconcd toa o e.-peroÓpt1coa que •aro• ai. rolaçÕGe
•2
ot.aJ.a o :rtmclo~ o'""" diao.r.t.lnanua, H&rctaantoe • ellanantoa do
clet:icianc..
.
O.r., nia há oa.o noaar que oãd blocos d<r
deaef"ioa
do arando oçroaaão. Foru rcrloçõoa d<r .-.diclaa que exip•
elevado
&NU do conoclÔncia 1ruUv1<$ual o pÚblica".
A, que n

Aa adequ,...õeo da lag:1alaçio pátria, para atender à CÕnveilçio aril.l!
aada nio dOipaMo• tanto de te.po, ~:~~~• da et"1c1êncie 11t rcraUno.
O

0

:!:~~o P=~~a!~::r!ti":o::a ~~=~~:1~~_::. d!·:~!'!i:~.!':~~~-

a
au. vioi<> a:iobal da questão, vindo '"'" ae&..,tda a pre.. nchlfl\lllnto
d..
lacunas et)ClatiOntoa o o ç•r:Co1çoll<unto doa cnopooitiv<>a
vigcnt<>a.
Do arande utU1dad_e S!!<'~ .ii .concreti•açio do una ccmeolld~iio
da

~~1:!~~: 9 ;:~:• ~:1 :::~t:~n !::~!!l~d:Uo ..:=~t~~::io, en~endl"!C.!l

prcrcia<> r<rlilllaltar que a Convencio aoooonte .. tornará ,..-a rcoolld~
da "" pafa, aet houver- Ull& conjug,...io de eat"orçoa entre o
aovorno,
aa onHdadoa elaaaiat .. a a iniciati-va prlv11~, de 110do a obte-r
•

11:

pr~ttendida 1ntoa:raçio, acima d ... trorlt!tiras da demasoata, Cortamcn
te eorio produtiva modtdaa do poder pÚblfca_, do 1ncent.1vos ti:lca!S
tribut;.r-ioe e tinancelroa, para que deticlentoa, 011 plltrcentuala con
a{choa, eejUI aprovoltodoa na lndúatrla, no c_Ofl!êrcto e nae at1vidã
daa p...ataclonaill e atôí 010amo na adoçi<> .do Prtorldadea dotcro~"I
nad.. prot"iaaÕae, dlt cmtclr- social, COIRO_ O. cOIAÓroio do lOteria& ;
a1Mllarce.. As <rntldodcta cl.aasi:l:taa, notadamont<r oa Slml1cat011 pode•
• detvon colaborar er1ando depart....ntoa oapec1al1•ado• o valorlz:an
do 011 det"i<>letntGo, no quadro social, anquando u Aaaooi,...õoa ee.poc!
t"lcu, do tina oducaclono.la, cul turala ou t"ll&rJtrÔpicoa, ae ccnat1
tu-a• "'~~ ..iutantlcaa baluartoa de promoção a tntocraçio doa_ do:rteteii
toa e portanto, de,_ rocaber especial at~~tnção. O ampreaariado cer:
twaanto ao :rará proa.m.te, buacando dar Oflproao o trabalho .oa. de:ri
olentae., coa a propor<:ionalldad" ':"a.lol:' poad.vlltl.
·

•• torn.o

Ante 'e•au Cl;OtUiidoraçõoa, a oonc1uai0
qu11t
patGntG é q.a a Ccnven~io 151 da 01'11:anh:,...ã0
tftternac1.2

::.d:.~a~~:.:n~!T~o!o:U!n-::1::

!: :~u::.~.~==~·.::nde ~;

oaptrtto orlatio ela popul,...io e c0nnbatane1a.Pe •'!plraçiio
va, cujoa obJatlvoa traao~a reata bonGt1o1oa cDIIVni ~_arloa..

• :ravor d.a ratitio_..io,urna voz.

'IU'I'I
1 - A convenção ropre.. itt&_ a:lJi!.t:rtcativo ~
vanço na 1eaUlaç"i<>, o"outro lado o encontro doe ~árioa pa{aea
OCJ!
pi'OIIiaaadoa, •011aria IIJ)Cporr1ênela, t'ecuraoa o eat'orç<>e vttala para
o oncu1nlwunto da aoluçio dO: problo .... '

,._._ ""-te

COl!VE1fClO
'l'RABJ.UlO

15'! :E: REC0!1EJ!D!.Clo
CO.t.'l'.).

Coao R4opruantll%lte de COntadereçâo lfeeionel d11
na CcMictaio Trlp&rtlto .batitu:lde pll1e Portarie 3~~
de :50-10.19<36, para e:.: .... de Con"J'Oll4io 1~ o Recolltllld.eçõea 168
da O;rs!P1izaÇio Intor:a.acionei dÓ Trabe1bo (O.I.i'.), ta..,.oa PBA;:;
to •• tod.e• ,. nuntõea b,rld,., o diacu.ti111os coa ac,.oe e~e
Dbeiroa, OXIlUet:l.voiiOD.te, oll tÔI'Iroll di. C0n""fonçio 159 e • opor'tJ!.
i11dede .,- conveniÕzl,éie pa:re O Pa!s d·e aprO""I'IÍ-le e ~o-iâ-la ••
Itaeao ... ia.
Antee de eiJ.ti:-ar no mérito di. que11tio próprii!IIIÇ.
ta dita, soaterlfllloe doo retselter 111 i.Jçortâno1a de 110 ter waa
beae aÓlida pore, oÔbro el11 1 cona"h:uir ua prcgr•e de eçiO e tr-.1.
balho·
YM~i•trie

illes;illPOII. Clera, conoi<re e aut'ielento, abranse e treto de toda
, ae't<~Íria per-tinente.
Co. beall no dih ConTenção 159, -poderio aer õa;;.· ·
twhd•• Leb e Di.-poaiti~ quti parllitam prOa..,.:r • adequação
d111a JIICI•IIIell ,j,a neceaaidad.ee o "llO&aibf.lidad.ea do Pab. A Con"tençio d:l.acipli.nerá esta adequação illo;>edi:Ddo que crataa Leia ao -1
t:l.pliquem imltilmente e 1111 npit .. cOBIO 'eoonteew e ac=tece
et' aso:.;-•· Exiete'!'l várha Leiil, Dec:rotos I;,io, l'ortariaa, cto.,
elebo1'edea"dent:ro ou :raro dO "Ano I:D.torne.c:ionel d.o ~tioie:D.te",
que ebord.a• e t1'ah!!l do fteiiiUit.tO - 8 que~~;tidoda Á St'~O aoa 1'1
"l1Ue1id.ade e utllid.c!.e aiO queationéveia e au.a o;~llcab:l.lidede, l'!.
durid.:l."ia.a - pOQc.u •ia •• qua oatBo ,.. visor e Q.UG aatio sei..do
.Ptiudea.
Aprov.-:fa , CG.Il""fançio lo/1· e omvl.-:fo liD C<lngroaea,
a o=-tituição de "ume co.. ioaão cOIIf!OIIl;a da Jux-iane, téCD.1ooa
e11 .-;illin.iatraçiio, eaaiatomiea aooieia e eobrotud01, de ,..,.,aolis
qp.e Rf;AU1F.tl'l'E entelld1111. do ~eu.nto "R0•biliteçio" inc1~sivo tendo
trabelhedo roel110nto Oll Unid(ll'lea de Rctebiliteção de Datieiantae,
é b deacJedo;
"

colot!

Tanto o. cdnvonçio c-o a 'RecOIIIIInd.ll<;io
oo:n
tê111. propo".tçõeta qua, •• qu..O "totaUdadct, Já aatão aendo. ÇUcadaa:por :roro;aa doa dlapoalt1voa loJaia c:ltadoe. Aloia .dlaao, aa nol'lllaa e
pl'Opoataa o:rcrr-tcldu, quando Inovad~raa da cor'to procedllllfntoa,
!.
1éa da nio coUdiroll Cllill a lo11iaiaçiio vlcanc., ve• ao anaontro
da
atual po1!ttc• aooial braaUalr~·, ro1at1va ao det'ioionto tlaioo.
Ccloca~~o-noEI

CQI1lSSlo 'l'RIPAR'l'I'I'E PARA EXAME DA

1§8 DA QRGWZM/JO IXTfRlUÇIOifAJ. DO

.-&uv/;. ~-&•.:-:.r:!~!~:-;~=~ç;!~

Cõ. oatud.oa ba11 orientados tOilO& a certe~a
de que., n b:ro.,. teapo, aoré elaborado ua pi'Ótooolo ooçleto
eÔbre o o&IIUilto.
~
r:. no. . l! •;miniio_ pol!l, julp;_..O"lr-•u& p Con~o lffi

!Ire

Pl' ""Mnt1g

IÍR1,m19TRICQEª. tiraatee aqgola• n.tci'CIII.tea • palo>n-ea ~sa
claa·ea o.aatel-haao deTiob!llu:to tradu~icl.,. pe:.;oa· o pOl."tupea a
oa clotinio;"õa• .1Í aatabolaaidae pela O.I.'l'.
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~oa

• UMrd.td• ele, ;tlll'fl . .lhor oompree.a•io, triiiiUiiireT.r

•lsazw d.bpN!.t;:f.....,o d~ o.,.;,..,onqio 1~, rozft.!O cOe•DtÍirio" -.
zoupeito. Üllill•
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.illd!Yiduo dtlfioicte, uillldo toda • 1111 CIPIO.id.cl• relttn.t••
CIIPI:r. <li., PCI:L' 1! 11~, p~r 111;1 lllbOii11iÕ:nc1jj, ou. 11 b . . - --

••J•

• l'or

•~to,bil.1taçio Ce~~~preliuib;1•

todo o Pl'OC"IIo, d•acl.• o tl'at.-eDto d1

lJ.GL1. - DJ!J'J1!I(;9AA E CAMPO

PJ;

.AClO

~1. - Pare 011 eteito• d.o pnnute Cmlfta!.o el!.telll4e-lle por "PII.!.
11011 cletJ.I:Iielltl"? tode o pea1011 OU.;IP poaaibilid..S•• de
Obtel' • CIOilhrYP" 1n1 eçreso lldequlldo~d• prosrM:tr no
"Mimo, tique• INblltDDGbl.Jaent• X'Odu.dd .. , d8'Yido

8 úa

deticiêDCill ele oar.t•r t:bico_ ou. ..:nt•lo dev1d _ _t._ :t'!. _

cODUoi4a.

GDtiXId.IIIOI

:lDo~eciteate

:J. - '!ode l'1ill n..bro IPlioll'. . . di11poli1;iM1 d.GIIte CCID'I'II:I.\0
Mdiatl'ttl Mdid .. etn"'prl.ld . .
pril8 • 4• 10Ô1'do

àa

CODdiçÕ. . DIOiOQif.ll pl"Ó-

ooa • pr8tic, DaOiCQlll.

"'· - Aa d1apoa1Ç.Õ" do ;tra•oate CoaTfl:l.io •erio 1plioá-1a 11
toda• " 01tesorie1 de 5!!!110!!• detici!!ltu.

Kllll• h • .t.ter.r • aio Mr o 'lliiO .te cletlll!çõ. . oornt. . -qu-tõ Íl il•bvra cuJo dpif'lo.to •• .22m. -.&la!.!. 4ifere, clequeh •• CllltelhiDO.
l'w- ~•~:~plot •pen~m~.~~ ~lwa•.

~ -- PBilfCiPIOS DE POLíTICA DE immmAÇ}.Q ~QlUL
E .DE EKPREGO- P.AltA PESSOAS DEPIC~

(Bio Yálidea aqui es CIOrl'Ot;õeir ·rdtas quanto à ~·
bilitação Proti11111ionai• o 'Peaaoaa: D111HCienteis".

I!n'~o •• oortusu•• é, aar;ualo -~· do

Bolll:llla:
-• •••.utiltdo ou. par•lit1elniwtilia8Cio. ll!ld:"Wuo l.ooa,ibilito(lo 411 tzoal;talh8r por doenqa rlaic11 ou. - b l , -.tit.,çio
011 Pltl'aliab".

ll"'.o •• pode rlt.b111tar uir. 1tld.hidao :bn'ÍilWo
aua detialêoob (qu.ado :bw.Íilido) ol• o.r8tel' eztn.- t e lP'""•, :aio ~o c!!uteWI.Jde r.!li:l!!ttt a . .r Ql'Oftihh·
.loa :l:r.lido. IIÓ H.t11 lpoiiQI.t.tol'b OQ pezurio t1 •bri.sn P.WO
iAv.lido.. (a,~!tulo ~~ fllab-s.ç.;... n, Arti&o 323 (j. Ld !Ir...!
leire t...M• d•r!De • iln'elides).
por

lQão

1té o fiDÍil do ~t~r;uh!im"to, a;~Ó• o raelf\Írego.
·
.
.l d.eaoai.D~tç.ão "Relbi.lit~tÇ-io• • • u.l.cll ntll
"Iod.a lll'nillir" qu• 1t1 rat•re. 1 111te p1'0Gell0o Co.o tiXIIIIplo
o1t.-o• GDtrl 011tro1 1 oS Arliso• 2li81 211-9, ;,14, ;,28 • outro11.

"1"

P.t.

2. - :h:l'e oe er•i.toa do prenat:e Com.Yellio, tolo

n..bro

~r·

ooaaid.erer QQe e ri!aeU.bde de• :n1bi.liteqio po tt.ai.oael, ' • 411 ~1t1r QUe • P"loe d.eficie:rr.te obt;eDh• •
eepreao adeqaedo , que pe:nü.t• o pro sre••o JlO . ., _ e que •• 'P_.,• dewte !IOdo, • 1Dtesra'iio Gil :n1Dte~io 4 . .te - • o • ne 5ooi. .ade (Iai Brelile:lre, a.pi~lo nu, JrtiCO 192).

-fl'VI -

Do aoÔrdo ocnl:"

-CODdiqÕo• • prática~~~ o

11.111

"?O••!

bilidad.ea naoionaia, cada P.!a tktlllbro a!;)Ucará e revia~á ·periódiceaante o pol:Ític• •Õbro Reabili.taçiõ --Profisaia.i.lil- õ -sâbre
o oçroso de pe11aou de1'ioiontes •
ComentÍrias
O. diapoa.itivo11 oont:idoa no Jrtj,go 2, aio ia
diapone....ia porque·o 'Pl'OSZOO.aao o doaanToln..nto do técnicesDO'I'M no trabalho, pode~ão f'aci.litsr ou difi.cult.ar e ezecuçio
do 4ot:e%Winad.aa tttre:t••· Jla;J-. Tbto, por 0%0111PlOI oa roconteop%'0groiiiiOa na iaion~ioa, que' proporcionor1111 inÚmord pO&aib.!
lidtll!ea do empregos a d:otioientes &!coa.
Arti!O '

lliet•

OMQ. t•~• h.

o;ru. ..ser. •read..,b-

oiap. prore ..:l.ca'at• • •penone lDTálUe• 1101' npreeeõee h'H1
l•:lne ( . . ~")e •• .veRá •re,bf.liteqio !Q"'t'illioael•

• •pa••o• defio.ie.D.t••

:n~~;teotiT-n:.

Pela ~- O.I.'1'., toi detl-med1 1 DO-leture • • deftJIJ.ç.io d• qu.tro pl'1Doipd.l r,.., qu - p;.. o PJ:"OC"ao slobeJ. 4• RIUDILn'.lQJO (:r..i Br.. ilrira, c~J>{
Wlo n n • .lrt:iso 192) •
.Ja 1'11'erid,•ior
- l!!guprnçiÕ - 1'... •• que ' e:Ucv.t:~~~to o tnt:~o iai.OO
011 - t • l cOJltor.e iDdicado ·PU"• o o•o• ~
OUND:lo tuHDtlll', JtO. poed..,.l, • cQecid.ade

r-•

-A re:roride politica 4• Reabilit:açio Prori. .i.t.
n 111 dosttn.-ao a saBesurer quo ~ H4idas adequlldas da ft.J.

bilitaçio p:rofilfsionol ao alcence do todea as cetesorbs de ~
eon de:f'ioi~os e • p1'0a0'9'er oportunidadoa de oap:reso para 11,1.
tsa peaaoal!! no -rcedo regu.ler d& trabalha.
Coment:írloa
SoM co.ontérioa •

não

aer

os r&t8Nlltea •

Beebi1itaejo Protiaaion.l. de Pll!aSO!!IJ Ddiêientea.

re.taate.
- l!!!!lueacio. - :lfeat:a r- " :hs o eD~~iao 4e di.Yera.. at:1vid.t
d•• 10b ooadiç.õe• diterentea • • anter1ore• (!:2,
.., pol' a••plor •a.1all1' DI -te4o • .-ler
ooa • • prót•••1 I'DIIia8l" 11a 1D41.,Lto.o coa bo"i,
Pll:r8•1• di:t'Ciitl, • Glaft'ni- • n.io tlaqaer-

<o- R. .d.,pt.çio - li•bit\181" no<l'eai(IQtl o :JIOC1GDtG • IU!'Ol'hl' •
t:olal'U' o ••torço t!aioo oa .ent1l 11 qu.e ,lá
•• de•ab.J.tv.•r•l a1101:1t!tX' ter-r.. 'lUtl: aiJ ..
••ro~o•, :oor per!odoe c.ad• " ' •eioNa; •:eC!!.
til' tll:r8t'11 o~ oondiçêi" ·~•oilil ooao ;l'01'
ua•ploJ o u•• 1111 to:rr_... ••!Moi•~

J. ~f'erida pot!ties- será ban~o no prind:pio
de igu.oldade • opo:rtwúdedos entre oo tr•balhedoriJa do:ricientea

e oa trabalhadoras n. geral. Deverá aor :reapeited• • igg.s14ede
de oportunidade e trato P!!X'O os t:rabelhedorea "Dol"'loia" e trsbolhadoreo- daricienteo-. As medidlllll. podtivea eapociaia desti..!I:J
4 . . a obter a igu.aldedo M'eti"'• do oyortunidades de troto· entro
oa trabalhsd.oroa do:ticiii!Dtea • oa deaai• trebalhadorea • nio 411'0'orio aer eonaider.da11 diacrillinatórieiJ coa re.-poito a eataa 111
tia...

edeptld .. , l!áY.ia ••peoiata~ eto.
-- R!gplpnçH !!!! fta"I>N'SP - Corolário de todo o PI'OOU•o eh
•
:n11bÍ.l1t(l98o ~enaiTI. (tottll)
qa• oo.pMIDile t . .bÓa o re.JMJ'Ot:tt,
e COfttz'Ot. do ped.odo de ~
eill e • -trol.ll do prw•~-

Pi:Ml• eoont•oer qv.• o ra•bi.li"eu!o aio- "·" •

DIOIUeriiiMDtll re1~repolo - ela '!lodlrá n r llll

tllr.)re•ir.J.o oa

P1'01'1ll•ioDd. li'blrel que i' .... • qercer Dn'..,.Dte ne pl'Oti,!

· •io -

••r -.:rnr.:..to.

• eeoaôlllo•• -

·

Por n~t~iU.tavio

-a.~ de ....w. ...

ea.t:IDd•-•

tlllio•• -.te1a:.,

a t'iD.IUdede

...s..u,

·~• .;.

-.eel·d•

, .... -

... •

DoveriO

aer cowrultedoa

as ~anis 0çõoa D-

pro11e~~.t15Ú"Y.. 411 nprepd.o:Na (ore:lllli•8<::Õt!:• patronais) ·e de
.~lla;õea da trabslhadoroa (ors..Disac;õea· operáriu) .so"hn
a aPU.O.Oiõ da ntH'ida pol:l.tia.a •• •• particular, •Ôbn ..
-""... tille dna. eer .totad... pll1'a proaoftr • oooparaçio • •
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11

coordenação entre oa orgsniamos pÚblicos o privedo.s ;ue par'ti
cipem 4,e atividedea de reebilitação pro:fissional. DoTorio aor
Consultados tomb~ID s11 organizsctÕea reprl!lsents-i:ives c~atitu:l.daa
por pessoas dei'iei.ent111a ou que 11e ocupell del1111!1.

~X0H'1159

RA1'rPieAÇXo PSLO DM.Sl:r.

BXAME DAS POSS%D%r.I0ADES

Coment~rios

:BáBicpente niO há- o qu8 ·aoDÍenta:r • .Acred.Üe..:
mos que, em uma segunde taBe, quando ao eStudarem. Loia aabro
o assunto> pOderãõ ·ser GBtudadOs o regulementedoa divereoa
Ítspectoa contidos no artigo 5, coiu que pouivolmente aeré
:feita em uma Begullda fase desta Coaiaaão.

A C:OMn:DERAÇJ;o NACIONAL DOS 'l'RJI.BI.LHA!X)II!:S RA

DI'005'rRIA, exaain&ndo a Con'Nnçio n9 159, dlt. 0:a:!l"4flizaçio l:ntCirft:!

.sã

cióMl

Tz-UI•iho, ,.. ..ru.~naz: •~.~a opinião qUC~nto a z-at.if"iC;!

çio ou l1io pozo pa:te 4o Gowmo bnlilAoiZ'O.
p:r:a..nte ~wnçiÕ cria pa:a:a o Pai'• a obZ"!

A

.,atozo1ellaã tia nadaptaçio, :r:a.®caçio • a nllb111taçio 44z

P.ARTE III - MEII:r:D,A.S A lctVEr,.)f.ACION.AL PARA O m::gmmLVI.ME!nÇ l)E'
SERVICOS nE
l'ROFIBSIONAL E m;; EHP§EOO
PARA PESSO.AS D:WICIBMES..
.

REA!n:rtr.MC!o

.oa• 1nv(l1daz,
ni~.sa• "~~'

pa~• pc;~•~1b111taz-

sentidO de obtez:

pauo.o~z ui~

a •nu

P•!

opo:a:t.!!_

'"".!

a.S.qu.ado • pro'l:a:c;di:a: no

lllllpl:ti!J'O

- · •vitCin<So. UliM, a a&X'<J.inaliuçio

do

tzoabalha<Soz:, o>Qrt«40Z" .dei

Mticiincia tfzJ.ca.

o
'l'odo Pais Membro, de aeÔrdo com e I.egialeção
Nseion!ll, e outros mét.odon ditados peltrll oond.i~ea e prétio8a
nacioneis, devorá edotar medidas pare que se posap a)'lioar oa
Artigos 2 • 3, 4 o 5 do preaMI.te Convenio.

o

q~~e

BJ:&IiÍ nio rati.Uoou. a.in<!a •••• COnvençio,

nio entenduoaz, u.aa ve:e q,.,_ a política <Se r.adaptaçio

aos inte:r:az ..s elos t.r.abllluo4or.•.
~uinamSo

tal ta. . i lu.l tia legillaçio bl:!,

Clilooi:a:a, .,.._. vedt:Lca:a: q: ... nio hl nenhu.aa IMidida

.As Autoridades Co!llpetentea deverão adotar udids:s para pro_porcion11r o ev11li8r oa a111rviços da orientação e
.tormaçÕo profissicilieia, ooLocsçÕo, e11JP1'060
":JUtras medid.U
e!ins, psrs que 88 _pessoas de!'icientea posssm. obter .e eonaorvar
um emprego, belll coao posap progredir no me11mo. Se~re quo ~or
poss! vol · e. adequado, aerão. utilizado• os serviços exi11tentes
destinodos aos t:t'"~elhlldores 'em gerel 9 CO!!l &11 adaptações quo ••
!'oçsra necessâries.

o·

d!,

z.nvolvitla pela Pr>evJ.4êincia sociCil, l1io atenâ latliltato:a:i...,ntoa

••~cltico

na1 do

t~:abalhado:a:

' •nto no

•=•do

prof1 .. 12

braz.it.1z:o, bea coao facilita.:a: ..u

aproveitA

4e trabalho •
Se vedt.ie&niOCI u

fic .... nte

ohjetlvo

COM

a f'OIMinta:a: a ~.ab1Utaçio • a readçtaçio

COM ~laçio

nonnas el<hto!nt.l

ao tnhalhado:a:, constante do

llGPS,

asp-ec,!,

•rt•

U.

,. o artit,JO 475, 4a' c.L-1:'., conatau.a• que oz "':"111101i nio atenda•
os pnoeii!<>• 4a

~vençio

•~•

a:a:a zob o

oil que toda •

leg1!

laçllo bzouileira pe:a:tinentlo 1ohn o assunto, -lgn4o t.odol
llio•!le-obzoa. <ral aU-.çio po&i n

Serão adotlldea medida• parl!l proJ'II!?Ver e inatillleção e desenvolvimento de aervi.çoa de reebÚiteçii:Ô protiellioI:.el pera pessoas dCf'icienteB, lli!IIS. zonas· rurais e/ou nas eoanut1,.
dades isoledss. (Subseçãô J:I, '.Arti&o 320·e Psrêgr!I!'O (fllioo).

c.L.T. que, <Se oe~ta

t_,

depaendcl:r do art. 475

dbpenzaz: o trabalh4dor quando ••t. volta 4a pnov1.4inc1a aacLd.
Do•t-a toJ:U., • COnvençio virl inoo;p~al:" Z1:![

ni.Ucativoz av4flçoz na le9izl..lçio nllC-ional,
Çrii'W:i~t"o do dittichnte t:!aico

'l'odo Pa!s Membro deverá se ea.rorçar psra sOB!,
glll'~r a tormaçiC-_e e ~~sp~n~bii!d~-e de _e8sesso~s té~ieos ••
lllaterie de reebilitsçao, bem eomo do outras l'fiSI!O!IS qualit'ieedss e que 8e Oeu!lelll de orient11çii:o pro.titJ8ionsl, .tormt~çio Proii;!_
sional, eoloosçãó e OlD.J:lrligo de pessoaa det'ioieÍltes.

qo.1ando

dCitoa:a:.in11.1:

o

no M:rcaolo 4• tnhllho.

A nadu.caçio o a nadaptaçiio

profissional

-<Uau tan.S.ntea ao &pJ:'OftitaMnt.o 11a capacitla<Se z-od~
al 'do trabalhador, Parei~~nte ine&pllS po1: ~ça ,;u, acidente,
ta• pg:a:

pu-o to:ml·lo d•-to at!vo na pi'Odu.çio.
~

zu.a. z-atit.ic&çio iri ccmcormz- ,.

ol)jet.iva no aperfeiço..anto das trabalha4o:r:a• bl:u11a1ros

Artirso to. n. 12. 13. 14. te;. 16 e· 12.

dlt.

inceati~a ao ·~gado%- bnz.ilairo a

pliarl ·os contato• ela Bra1ll
can._t.~1t0 ~ u

OOM

-i:a:a
11

4!1

outros pa!sez • nio 6-ia nenhu.

di1P.,s1çÕfa lCI'JUCI 111te:mu,

· ..
-· . ' ..
-co. •ua ratitic&Çio, nio haftrl neceza14a.S.

·-·"

Como e.atão.

da a<~~qu.ação 4a lolgi•laçio Vi<JOnt. ao• l!izposi tivo• da Coavançio.

Pelo exposto,
ve~nt... pela

q\111 u

-

4

C,lf,'r,l:: •anifelta-ICI' f"IIVOr,!

:a:atificaçlo da Connnçio n9 15,, tendo ••

vista

n=-andaçõea pnri.at.az n!'- alu41da eonftnçio ..,..

atoan~

intenanz

ao

DOIZOS

trabia:U...o(t:Ínz.

COIW~IÇIIO 11ti IA OUAIIIZA~M IITEIIIACtOIAt DO TtU.Al.IIO

A COIIFf.DEIIAÇAO IACIOIAL. DOS Tll:i\IALHAOOIES llo\ AGIICilLTUU
lnseH11f~1
- toiiTAII, ,.or seu repre.. llt&llh 111 C:..tuio Trtpartfte
,,,. Port&rh .t 3.3n. lle Jl-11-lf. •ut'reitl 11 se11 'Silto ~· wtst1

sowo • ratfncaclo o .,ucacia.

111 ..... ,, ••

C.11n•li• llt UIIT.

DIÁRIO DO CONG~ .NACIONAL (Seçiio D)

/1\arçd de 198~

,.

'

que dispõe sobl"'l'l a

!leabllltac~o

Profinion~J

•.-•

·;

},

q

(;•;;

-~-.

~

., • .,.,_

;._-. ~ ' . "'' ~

.

Cor~.ftdtrtçh

o direito constltucl~n;~l brn!Jeiro contin, _ltuillllltnte,
normas de proteçio aos defld_entes, consubst1nehdu na E11and1 Cons
tltuctonal n9 IZ, dct n de outubro de 1Q78, "ln verbl~~:
"M-t,igo

Ü~t.Lco.

E

tdru:o:~iio

Naeiontl

CONTAG
dn Trabtlhadorn

nt

Agrlcullijtt

,,W4-·0.0..IIOMI.U.COI!I'IoG·Ttl2l~l)'l!IX) o~~~~

IIIOCNÇO 'lU~

-

au dcl.l.c..C111.tU .o; •!:
4<1e.C.« e u~otÔ11lc.a e~ptc:f

<U.Hg<~.lu:do

l.holl..l.4 de ~"" c.cnd.l.eiio.
dmtn.tt Jltd.<an.ttr

-
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e E11J1i'eg:O de-c Penou

' COI!I'.IIW • !0.1$0

DI!A$lLI ' III' -

'

Tenda ett ~lsta o orlgiMl do documento t<!r si.do dah!
de IIATAL/BRASTt!A, rebatet>Os - l:iípia autiint.l.cL ·-

.fl~;~~do no traJt~porb!

eonfol"lllll foto_ta"pl~ ~nexa.

Upte.l.a.Ct s.or.<ttu.!:.ta;

---

Braslli.a (DF}, 17 de !MrÇO- do 1987.

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

til • p.to.Lb.lç.io de d.i.4c-t.tl'l4naeic .Lt~.o:lu..~-lvt qu411.to' i.- oiJmlÜ4o -<tÕ h<t_balkc OU <tO HJr.v.J.çg pi
b.tiú C;'" 'u.lM..Lu4;
·H' ~ pou.il!.Uidade. dt a.ccuo a td.I.&Zç,lu '1. u.
gJt.td<HLIIU pÜb.t.i;<:.U, it

-

'

As_ disposlcõn coutltudonals aciu tr1nser1tu siia auto
-execut.ivels 1 tornaR! lnconst.1tucfonals- e nili ilpli'civél$ 1\'u&hquer
norus legais e a tos d~ autoridades e df! particulares. que rtfl1tu
infrlngõnch ao tuto da Cu~1 "'lllnf•,

e..

As nor111u da COnvenção 159 ettio
perfeita conson1nch
co• os prlnclplos conHltuclona1s do..nouo Pais e co11 as
pos.lçõu
adotadn pelo Mov_lroento Sindical dos Tr~baThadoros Rurais, pelo quo
1 CONTAG e~prcsn c se:u parecer flvorivel,CSe,.'reSt-r'fclíeS,, i''ratlfl
tacio da convencia pelo Sruil.
DF), 10 de u.rço de 1.987.

~.

ÇOSOII lEMOf OE,LUCE!fo\

~o;

,..

..

CONf'I!:DERAÇlO NAC1ÔN'AL DOS TRAEIALHADORES filO COMtftCIO

COIIUIII!Jti.ClO

Uk!C:IIt DA

lf'io'

Na abol:'dllqem

114

COMYI!J!_

))1,

1!>9 I PA li.ECOMtNDAC1iO 119 l68, DA OIT.

deat~~;

motó:i.,, i p:echo dhtinqllir

a cer&neia f!lllio:, .,m nosSQ pab, niio
man

110

IIAC:lOIIAL DOS 'tUBALHADOll.tS

COHl!.li.CIO SOJ!I.I A lA'tiJ"ICAC1iO, l'ELO BRASIL,

O Movhleoto Sindlc&l dos Tra~alh&dores Flur~ls t111 uni ido uma luta Í:onstante' ~~~~ favor das pen~n atingidas p·or def1clinc1U congiilit~S oiJ .-dqulr'lda~. quer atrlv'ês de reivindicações
no
campo da Prevldi~cla Soda! Rural, quer peh insercio de cliusuln
usecuratõriu de trabalho compatível st11 dihrenç& de r'e111uneraçio,
e111 contratos coletlvos de tra~alho.

Brasllh

.. I

.........-- :

~;ide pro:P;i,;,;~nte

a.t'icicia dela, o que, alii11, niio é

Ull

114

'Jil<o

le9'i~1acio,

e

fllll aponaa deeee ll"t:or.

qrande, no ·Brallil, "' q=nti<!ada de loie <Jiltl n.iio ao ewopre,.,

-T;,.~e ~ai. rezo.ive~ pra~ndo a e4Ueaç5o e.upco:=1al.l
n<;>

5.~92,

dctt

n.o.a •.7l!,Wll

PrO:lot.o de

. cional. dn Eclucaçi,o Eapocial-CENESP,

Edueaçii~

~o

Eap.,cilll

e

Ioo1

M"!,

llll cent.ro

Minilltério d&. Edueacão,

quo

d0,..nvolve u. projeto prio:itál-to" <:Íe q=l1tii:ecio pioflne:Lon41."

'Ir, ao;>bre raab1lit..lç5o profinional - que

c:~~n~preende "'

r..,duc:aciio e a ralld11ptaciio pro.t'iaaional -, temo" a legislaçil.o da PreV!

COifVElfÇlO 159 :OA ORGAlliZAÇÃO IfttmWActOlf.U. DO 'l!RABALIIO

dirncia social\Requlamonto doa Beru>Úc:iPII da Previdência Social - DOCl:;!,
to n9 83.080, de" 24,01. 79), abJ:"anqando, inclusive, a ãrea .;ural,ba•t<oJ!

A CO!f1E:DE1W;Xo lUCIO!tAL DOS TR.AID.LUDÔR!:!I lfA AilrttctrLroii:A CO!f'!AG? pox- 11eu r~priÍSentanto na Codaeio ~1pax-t1to 1:not:1:fuids
pelo Portaria nt J,J65, de Jo-~o-86 1 lll.ll.ifnta .o oeu ponto do "''illt&
eobrn & -rst1fiea.Qio I ll.plicaçii:o, 1:10 lk'uil, da COllTGÇii:o 159 da
OIT, que die;põo 11o'bre 11. Rnb1litaçilo PrÕ:h1111ional • El]!rogo do
P<IIIIIOIIII Dafioiantello
-O diraito ooou,_titucional bn.eil,il'o contá; o.ttl.abumto,
normao de pt"Oteçi'o i!.oll deficieD.tu, aoc8Ublltl.llciadl!.ll na- !becda
Conlltituaione.l nO 12-,-dol7 de autubro"do 1978, MiD "'''X'bb•z
MA.rtiso tl:nico. :! aeuosur.e;do aos d,ef1111ont.11 "·

l.áx-io~:~;

IV- po~:~oib11idlldO do acoo11o a o.Uficioa o lograd_ot>roll plÍblioon,M
Ao diupOIIiçÕee conati tu·oionaill _aei!DQ tran11cr:1. te. o
eil:o
aut,...u:ecatsvei::~ e to;m_am_i_neonotituciol'l,!).j.~ e llio -apl.ieavdo qU&iquiU' normao loga:l.e e ato11 de autoridaden o de psrticulcr61
quo
x-ofli tam infrit~gênoia ao. texto da Carte. Kll.8llto.•
O Kovimnnto Sindical do11 ~aQ!Il.Md_oJ:>•• It:u_'/;'!!_1_11 tiiCI. lllflnt1do
uma lllh, COl'Hit.. nte am tavor dto.ll peu111o<~o atine;idae por def1oi3nciall
consinitaa ou a<l.qUiridaOJ, quor atro.dn de reinvidicaçÕell no CB.~:~po
da Pre"''idíinoi& 3ogial Rural, que'l" pala in.ucrçio d11 oláu.ou.lon .,..
ne=at6rilut de t;.:-aball:tg COl!lpi!.\:1 vo1 ""'"' diferao.o;4. de r<III!U.:lll:t"O.Ção,
UI gontratoo coleti vo11 do trabalho;,
A~ norma e da Conv11~iio, 159 o.otio "'"' pufai ta CO/laonâneia

110111 oo principioa oon.,t1tucionto.1e do :aoaoo p!l!a e e11m 11.11 po~1çÕeo
a.doto.d.e.n pelo Wovimecto Sindica.l do111 Trab$'Uuldoreo Rllra10J 0 pelo qua
a C<ll'l'~lG expreo.sa o oeu ;parecer :tavor-avel, 11em reotriçÕo~, 1 ratificaç;'o da eonveçio pelo Bra~:~n.
llt'o.oili&, lO de março de 1997.

:m30lt.

Llllils

DE LtrC!:!f.l

.!IÕ

na aua conceitllaç-iio, coaÕ ~a ~<Údll~ qlla ;dotil.- p~

g temoa, no BraeU, tlllllbõm,numero•O• eutabel.,cill\9ntoa

dedicado• ii. acii.o "III favor 411 adllÇaçiio-;. do apJ:ovoitzt.mento aoc:i•l
d<~Ei<:!i.,nte•,

como inctitueoa, aacociaçõea,

eon~elho:!l,

doa

.. te., muitos

d,! _

las celebrizados pelo qrando o.d'or.;o da11envolvido nll.quala ôlireç!o.

Nlo poclemoc lqnorar que 1111 c•rêneills,

••lha-O.

ri• do oua oo~içii:o 11oci.e;l • oa01:1Õmiea. ••Polli.e;J.aento
.,ecUmtot
I - oduoa.çio oepociial .- sratUl'f11f
II - aaeUtêcaia, rnabilitagiio o reiiiiiOrçii:o 115 Tida
eoct~Smioll. o oooilll do :ra!o 1
III - proibiçÍ:Ío do dillcrilllitl~Çtio inOlUIIiVO qUIIIoilto 1
~eaiii:o ao trabalbo ou o.o earviço J)db~ioo • a aa-

__./í .-i -Lc,J&..~,e,....._

~ -~o~iti~o 'nlio

ra " con11ecuçio datqllelln r"abilitaçio.

aqt.~i,

~

do

lic!almonte liqadas aoa problemall soeio;.oc:onõmicoa de erdent geral,o qllCI
af'aat.a, deBde logo, a11 illlaÕe• a :espeito de_ enfrentamento da
como priorid&do nacionDl. Na

~rdllde,

tento, .o aGIIIllltO 11emente po;,eri

ter· o

qlleselo

sem emb<>.rgo da. leqislaçiio

axi!.

tr.it-amcnto 9"\lt! merece, na

<!atO!

ra d4 soluçiio de qu.,11tÕe11 aoci-Dl-111 " econõmica11 de carâter estrlltural ,
obetaculi~am

qu"

a melhoria do contexto nacional.
Sob esse enfoque, crento.• que a ratificação d.o. Conve::

cio 159 e da Re<::OI!\Cndnçào

16~,

Em p~imeiro

teria é ainda
naia

e~parsa

incorpor&"~

d.o. ()IT! <i positiva parn o Brasil.

lllgat,

como·nt>:o~a

legislação nobre a

c incoJI'.pleta,aqueles inserumentos

~

intc~nac12_

a eln avancotJ significativos, porque contêm

dispoll,!.

ç8es ainda n.io previst.ll~ na le.l. p'6.triã c- l'O<lem concorre-r, devido
eua o-ri'J(!3 1nternaeional, para
a~flllni:o. Nesee

últimO

\UIII

atcnçif.o d01 )'l.o,·o tipQ em

sentido, ~ ra.Hficac:iÕ conooiretia para o

fe1ço•mento do trat_o _da matéria. no Uu.aU, niio sõ

o!l.

a

dirc~<io

ao

apet:

nível de leqilll!!._

çiio, cooo também a nivol <le ex<!!cuc:So de !l".cc!.idas pert1nentns.
E01 soqundo luqar, niio hav.,ria qualquer C0!11J?ronetime.!l
to ou cont:adiçli.o relativamente â loq.alação exi:;t.g=nte, ei11 que a PJ:.§.
+

-~-

p.;ia Convenção, no itefl\ l da Parte l e nO .nrtlgo 6 c:Jn Parte 3,_s_Ubord~
na a 11ua aPUcaçiio ,h cond1çõos e ii _príitica
vemos~a

-=ttaV~-~

fo:m:. •

nncion!>.~:'l.

ratifie;acii.o espocialment.e eooo um

C~ ~.inaU"mie,;tO

de

~~~t~lllo

'

lltaio~ eontro~à • .-elativ.Rme~~ot::"e i
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MtirJ.a 4e r.adapt.açl.o

to i,

ac~~e..c:.a 'liMO

. .ntoa o.k
tnr~te

~t'bat.on.l.

a INIPJ:'e'IO 4e

pe·•-• invll.l.du.I!.

a raettLcaçio, pelo lll:'aa:Ll, d.aaaaa doia

~ani ..eio l'nt.e~cicmal <lo

'l'z'Ualbo,

PJ:OPi~.l.aJ:i

111;, ncdidms .eficuea ll n:Lv.t nac:ion.1l e
intern,e:l:on,.l, .~ fl~n <ta alc:a,.jar a. -t•l da "'J>•nrtlei.n..,çã'o plo:""'"' dll• pea
•o.u dnCi.cientc.s n:a Viela social • no' dca•nolvi..s~tG; aaai,.,. co~~~:~ da ",i:;ui._;
cladn";

I

Con..idcund::'l que 011.· pro:;ra:aao• rcafatriU!os coriuua ev.iclcnca: a convcniinci.A du
11c :uCotare11 nov11s uonua inlcrnacionds aobl'a o a.aaliato, que 1cvea ~• cnn
d.dera.çiio, p:incipalMat•, a neculldllde de uacçu:r.ar, tantG nna zonas ri
rai•' eoQO rl.'la u.:b.llnas, a i~:Uatditdc de oportunidaclq c de tr~t..DQnco p11.ri
pc!lln:lS i"'Tt.:'ldo:rnS de I)'Ua) '}UI:r tipo dlt üc:f:[ciinciA fto QUI: a e rafel:et
a,
eJ~!>rcgo • a il'lt.e-;:r.n~ia na cq::IWii.dadc;

no eDtr<ant.a.ento dia qu.atio.
lf& ooliv!.ac:lo 41< ~ oa oht:a~ntoa

._ta

4o aa&utlto, nlo

C~UI.I!.to l l&gblaçlo, . . . t:.ublll 'llluto i. a.C.t1v& ado;Jio 4e ~

4:ldaa prlticaa, vi.Elo natw:'U..nte dapoia, ...aa f'avori,.b l
IQaçlo, pelo Cofi!Jni ..O

lfao~l.

Q!an.~a

<Soa doia

~·~ntoa

aonaceataz' que tert-Ja lntenaaa

c.mnÓ.elo a 4& ~n.taçlo,d..,..

HJ:

ratif,!

-~

~ ..ne.nt.e

ouv14u .. ozpnJ.uçàea

r!.

Caa-

CO!Il d~ttl ele vinte do jUDho de mil nDveccntoa e oi~anta. a tris, a prue.rte Convenção sobro Rc.,hiliuçio !t ~rcno (Penou DefiC:ia~c.a), 198ll

actau.,

ck 1.1a1

ArtigO 1

da Ol'l'C-

l. P11.r~ efcltÓa da !>J:'C'II~nte Con'>enõft'G, entenrlc-H por ·.,f'C!IIIi!OII defiocicnu, .. '2
"" o indtv,.luo cuj:u. po:<:~ibili•hde~ tle '>lot.:.r c co:u~cz:va'C' 11:11 clllpl'C1<l ndcq•]lldG ~
de p:<>;r"u:li'".n.? Ç~CtliK' rl.quc:ll ""b~t:.ncilll~~~tnrc r~d~~· da:vUÓ a~, ;dcE:tcH:nc:i:'l
de ~m:·.,r ...... ~uJ.::.n ou oPn::\1. <le"i·l".,..l)tt r .. t-nnh ..,..{rha.
.
2. l'a,:r:~ •íeitos da prc••ntc Coo.ven-;io, todo o l'a.!s »&.brD". dcv•rá o;:onai.t4nr
qua a findidacla da rcabilitaç'io rrofis.donal ê a olc pcl'll~tir qu• a pe111o& ;n,..
ficie'Ote obtenb4 e conserva \III ~WJ~rc:;ta adequado c progrida. no IIC&WJ- PI'OIIOVD~o
sa aasin, -!! intt~taçilo ou a r-einttr;ra4io ll<tli'ao. pcaaoa na sociedade.

FVNDo\QÃO PARA O LIVItO DO CEGO NO BRASIL
-IJr.oro_.•r..rto,~--·Mt..!·
-.,..., "''UUPIIIU"-

Dc;>qh tfc b:ovaT decidido que cans ;»:01Qfttaa davarãn ter a fonu <III: Yençio,
·
·

oa . _

~-U.t.lvaa Goa U.tlalhadorea a doa ~··

az:a.t:u.a-nP., lo .se .u'l:O
~
a.~ .se Lilla a Silva

De;>oia d"' h:avcr <lec:idido a.dotar d.ivorua prGj>Ostas rclativ.aa :o roabilit.n'i.i"'
profh:donal <!U<I'It.i'o q\Ul conadtui o 'IV.Itrto ponto 1111 ordCI:ll do dia ela ,..u
aiíio, c
·
·
-·

lnte=ac!ionau.

a faur ..,_.,.• • • na'IU"la H'ji\UI4a r ... ,CIIlMI!or.S. accu:dcl -

«a

ci~~mtea dcvc-d., J1Cl"'.~itir _a _'1'dn;io

ialltt:;!

paaaoa

Morço'de1988

Cobo.--

--UOI'A'IILO-IIa.\lll.

:s. Todo o pa,b »cabn> a.plicar11. •• dhpoaiçÕta dcata. co~vi13ç:Ãcl acraviia d• 11!
didaa a.dc!lu:>.d.u i1- condições do pais 11 de .ac~trdo co:. •• praxu: nacionais.
lo. /ta dispoaiç<i'c.G <UI pre.aentc Convenção ·ae~:io aPt"tcávcia a 'p•asoas· p~trUdo
ru de todos o• tipos de dcficiincia..

074/41.

I«•Ã• Senhora
Dra. Lidh Pinhd.ro •h i.l'a.:ijo _s~
la aãoa.

l'o\Rl'E. l i . PRINClPlOS DA POL!TTCI> DE IU:oUILlTAÇÃ() PJI.()FISSI()HAL
E !MPREOO P.lll'.A PESSOAS DEPlCIE!ttES.

Artiso 2
De aeordo t::m:o -• conclic;õu."pbxc • poniboUi.da.clea. n.~ciono.l.s, c:~da 1'11.'1:11 u. ..
bro for.a1.1bri, a.pUca'C'i c revharM periodica.~~~ante a P<;'litic.~~ nacional 1nbn a
reabilitação profhaion.al e o ~r,<r-ao dila PC,IIIIoaa d•bciGD.tcs.
l'raoc:upado co• a pouaibilidade da não flOder coaparacar i reurd.ã.o
elo
07 de ab!il, 'luando acriii &'f)rcsoDtada, !!. rcdo.çiio finAl do P!
racct: da C:cud.aaac T>:f.pa.rtitc aobre a Convfl.nçao ~"' 15!1 c a il.eco ••ndação -n,..·t68, aa cu-.~rorilumto a ainha [''I:OIIICISIIia p.asso is suas
•i~ts a tt:adução do n.oonci~»llado inacrv11anto falto a rcviato
pola
J'u:adação para o Livro do CO:f.O na lrAail~
-

•li•

Artiso 3
: Eua. noli:ti~• <lev~. _te; po:r finatidadt- ;àrnncir • ll:.ll'iacitbch ele IIIOdi<laa da
rtulbiUcaÇ:io Jirotf..asicma1 adequll.dllll, ao .alcance elas JUtaaona portadoraa d'!l 'ual~
quer ripa dt~: deficiôncb o pr-.l!r oport11nidaclas da CIIIPtO;o p&r.a a.a p&II-OiiS d!
ficicnte• no -rc11oto rGaühr de trabdho, •

l:aparnnda teu: atandido sati&fatori•••r~.tc, a.r;\"~deço a. a:cntilasa
c~»• que fui d:tatJ.nçui.do aa &\"sti.f:tcnnta rcuabo d~t dia. 1(),

Art.ia.o. 4

Continuatul.o sclll'r• aa sau inteiro di apor, subscrlll.vo-aa,

pol{tico. deYCTÍÍ ter c.,_ buc o pdnci'Pio "" ~:;ulltcla.dt< de ~tport"!!idn
dca ent.:e 011 crabslh:odorus dcficionc-a:. • cu: t.r.oboalh.\rtorllll - r,tlral. Dctvora aer
réapaitDd" a iguddndc de oportunidade:.• c de tra.t~mM~to. P.•r:a •• ,_cn.balhlldOI:all •
traba.lhl'rlorca dcfitictttea • .lt.a -.lidaR positivas r.•!"(tciqia que tullll3 a ,fiuali.d.!l.
de do alcllniar a it,u.d<lade rt~al de oportUDidlldcD ''!.idll .tr4,Sa.anto enue os traio.!.
lhadorcz; tlefici.cntl:ll e os dt~~~~b tra.balhacloua,.IUIQ dcver:ao 1cr viat.U c;OliO di!,
eriminatôrl4" CM n:laçio a catee Últi..oa.
E111.11

\

". .I
'/

Âfl t~rr.:snisaçÕdó•reprcc~ta.~vu de ~ncador<!• 1: d! CIIIJ>TO~dos dcvcri... 1&1:'
eona-ult"das sot.r~ n apli.caçao dct11sa ttol:a.tic.~ e._e:~~ parucular, !obre,~· 1111dJ.d.u:
que dcv~:. :wr ll.dGt•da.~o ;>ar& j>l'ONover a ~craçao c & coo!:'de!!•'?o entre oa !r::;;;~mi.e>:,cu: l'!Í~licos (! pm:ticolarc.a qui! partici!'ea nas ativitl;odc:• de rcnbiUu:;11o
prnfi:rs.ion:.l. Deverão. taml:>ê:a, ser ecm•ult:adaa as on;o.ni.:a;:õail dl'c e: pnl'll. dc!ieicato;u:.•

l'.All.TE Itr. MEDII!JiS A ~IVEL õU.CJ?:IIIL 1'/Jtt. O DISF.NVOLVT.·tD."'ro

COK'I'EIIÇÃO SOBiU: lli:AIILlTAÇÃO
PJ:Ol"ISSI~

DE

lt llll'lmCO D.t PESSOJ'.$ DEFlCll:NTI!:S

SJ:ftVI~OS DF. !t!:A!IIL11A':X0 J'"'...O.""''SSlO:IIoL E ~J

.P.Uth PESSOAS DE-"'l.CtzStES

Canvccadm C!ll C'.-ncbra pelo Conadbo de Adr:linhtraç:~ do' Es~ritêirio lntanucional do Trablll]lo co rcaliz.:11la ncsail cidAde - 1 d_e_ junho de ~933 a sua aa~~Üi:u noaa reuniiiiõi
·
--- T.mdo t-do ccmh<!ci,..,nco o.l~aa nonuoa :[ncernaci.ond.a axi at~a• a contid11.a "=•
Rcco:Milt<lação aohrc • !labilito.·iÃO a ~a11bil.ita-;.o Proti.uiou"ic d:aa l'caaoa.a
•llbficiencaa.· 19.55, 1t .,.... ll.ecol'lelldaç'o 11obrc o D,uenvolvi,.<mto doa
Recur~oa llu!lllllno'a, 1975;
· ·
TooMnd~ CO:t':tCo;:i:'K"nto !~_Q!l_lt. dco_acl_~-" a,do~io da R4co:i:ll'lln~::a:s;iP _.Obre. na.biU.ta<;ll<J ct lleabílítl'lj;ll~ Pro!bdo=b d_aa_ l'el:íO:t.ll ::lelicientcc; 125~~ ~ ioro:~::z
rçiatr:ulol pro;:raacoS ·li~uf.UeaHvói na .C:~<iCTisio. das nctCca-tic!.;cléi _c::z
•'ltárh Jc raitlol:lii:aiio: 'n9 __,::zlc.:mcc' a· Ôr:t&niz~tÇio doi aci>,içoa dei - rcnbi-.
Ut11',;1i'o n, lc~hh~.'1'D e rui dll!ltc::II'Jrmho dos !'n!aoa ~bbróe 011 rola~co i,C
quutÕ<lo: a!n'an~idns por ClfiU lle.:O:.C:,<i:..:.io;

Cllo:IIMc'C'nndo 'l'"' ~ {laacl'lbta:b C..ar.d do:< tta-;ÕC011 tini.da11 r-roch::anu 1931 o An.t>
lntcrnndornil d. . !'ou.;.::a11 Ddi.ei~t•~. __ ecm o tc~n·"Pnrt.i.dna~iio ·rlcm• c
l!:ualda.•ta" li q11c lllll rr03~:w:t dC' ,r..;,;'o :~unq"i.al r•l.Íit:lv..,·;;.. · peJiC!11.11 defi·

Arti30

6

-- Too3ca .,, l':lhca :-1<1::to~o:1 0 :atrafts d" ~<Uil tc;iatoçio n11c:l.on.:tl a ele IJUti'OI_P~
cl'di......,ntoa o;uc r.1tllj:a::~ d<: .llt<ll'do coa as C':(III.CU çoca e pr.ans .11acionais • dcv<l~&e
adot:u· u l'lt'dhl:.s <zuc 11c: torne::~ n•cc:•airills i':t.ra ·,.ptic:ar oa .\rtÍ.JOI 2, 3, ~ c. 5
e a i)n:~c:u~ C....Vcn:M.

·--

--.

--

-·

'

o

..

•

•

•

As. a~t.orida.d~l · ~~~t~. dc.v~!:icl ~ptâf ~di.rt~ <JaJiit~cta~ ~ P1:11j!;orci.-M
e a "Yaliar os aorviçoa de oricnt~~r;.:oo a [órrMçao protiaaionat, colocaç.ao, ~
po e o;.utros, a fim de que: a a pc:aaoa.a dcficf.cuc .. pf?aaci:l obtQÍ' • c.c:m"!_rva.r - ii!!.
pre;o C: Pl'03re.dir llo - • - : ·~ que aoja posa{vel • •dequado, •.o.ra.o \:lt~lisa~
dos oa .lcr.,f.Çoe exi.atcntea para oa tra....lbadores - · ;•ral •. e01111 u ada,ptaçou 11!,
c.,l-l:ãriu.
·
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conr.eJ&NCi.\ ltlTl:RNAClONAL Do TRAMUIO
Será<>' allo't,\<l.!IS riedidas )'flr.ii pYOrnhVe:t' o eStahUeCi""'n~o c -de-'l:!riVolviniento de
~erviço~ de rccbilit'llçio :r>rothsion;t) c di! !!mpreco J>llr.ll peuoar: defici<!:ntcr: nu
zoDil:=. rvra,i~ c nas <'-"lllllni<larie; isol.:r.du.

Tód"cis oS p,aiseSJ r.\elabroi: dl!ver.io esforçu-:se-parn gO:untif a Toma;:ii"c> e
"
dbponibilid:.d,. <le anenorC-ll ltfll 1111tcriã (I~ reabilitaçiio, OOm eo:w de J't:~J:aal
q•J:a\ific:n,da. ']uc_~e ocupe: d:r. odcnt.o'.<ão profinsional, do treinamento profiasioa:a.l,. <!~ coloc:.ç:~o e do empre~~:o de pc~r:ons: deficienu.s.

As r:u:iHe:r.,.ões fonui:~ rfa presente Ccuivençi\o serlio cOmuriic"•idliíi, :im.ia 'a d~-
vldo rcgit:tro, no Diretor Ger.lll elo I=critÕrjg J.,~C;mll.eional <lo Trabalbo.
Attir,o .11
1, "Ests eo.:. ... enÇ.3o •pen:." t:rari ob:rin:lçiié's p2ra os.Páüa~ l1cuibroll d"' Or~nni
J:aç::io In~acio11al do Trabalho cujas ratific:~çÕcr. tcnb:l:ll Jido ra~istrcd:~r: pelo
Diretor ~ril!l·

'

3. A partll:

Hclll>ro_, do:r;e

A Confcr?oda Ge:fal" dá Or;tanizaÇio Internacionlll do Trabãlbo":

Convc;u;..ada e. Ccntbi::J pe1o Conselho de Admin.htl'ação do Eccrit'õrio IntcrDadoiu;:l
da 7~:abalbo e reunida lles~• eidade ca l ele._ junllo _Ç_<~; l!l83 n: lllll
s.c:a~ési.a
notu~ reunião;
·

l'ARn;- I'IP. DlSJ'OSJÇÕES· 7IWI.lS

2: Int~nr.i: c;a vir.or do:~:<:- CI(!Sea ~pó• a. dai.• em qu~ as i-at.iB.CíiÇõês~d;-·
l'aÍGes Membros t1>nli:u. sido. rtgl,at.radu pda Dirctor C.rol,

'-

'
~ÇÃO SODRE RlWIILITMiO l'ROFl~SIONAL .
E El1PR'&GO DE 'PESSOAs DtFrcl'EHttS
'

c!Ob

deue -ntQ, sau.J",Dn>lençio entrari- oilii.-Vli,Oi~ri C:lldA l'a:Í:JI_
após a data;,,. que tenh:J sido rcgbt:tail:~ ,. su" iad.ficaçic.,

11111.lii!.S

A;rtiao 12
· 1. Todo_s Dt I>.ti.sC,~ t:e,.,braJ~ quOI:J"ati!íque.,. e=ita Cõnvlin~;Õo paderiio denundãla, apÕ11 uno pcrio:lo <lc iliz anos, a partlr da cbt11 cm· que :1 Convençiio tenh.:~ entrado""' vigot, mo:dillntc um cl.:~cu:~~ento cnvbdo ao llirctor Cc.rnl d:1 Ors-~niz~o;iio
Iatel'n:u:ion-ll oJo fi>lbill~o,_p;J~~-o _clevid_~ J,:e;;istro. E~sa dtllúnch pass:..r.i ••viaor:ar · "o:DCntc ":li ll."\D a:ootõ a _ol.•t• 'FI qu~ tcnbn •idto re:;istra•J;o.
2. Todo o l'.:~I:: Ml!::ob-.:o que tenha -r.~tifi<:.ndo .es:t.,, ConvCn~io-i. cju~;-no !>nio
de u:. :tno ,.,.õs C">"pirllC!o o pcrloclo etc de:~:. o.nos m'll:'leion'1do nb pJr:i~rafo :Interior,
nio ttl<k'>:<~ fcittt u~o do direito de denúncia ;>revi!Ôto mu~tc a:tti:;o. ficar.;: vincul:r.do, por· U\• nove>-periodo da de~: anoa a Poclcl'ii d ...nuru:.i-~r ellt;t Co::~ven~io
flin:tl de C.'1d:r jlcriodo dc dei an':>a, nna eo:ndiçiM::9 pz:avbtatõ muote Ar-tíJo,.
Arii~o l3

Tendo tomado cohllecimlinto c!ss nonl&$ internaeionaig existt:n_tcf,_ contidas n:1. Jtc
comendaçio sol•xe 11: habilitação e f<>abiliuçio profiuional elos, ddicicntes 7
1955;
To11111ndo conlle~ll'·"nto. ·<Je q11.e, dude a lldoçib da Reco..endaç.-0 se>br.. a Í\abili.tit.çã(O
e reabilitação profissionain do• Ae~cientea, 15155,.-fol'am registndo• pro a;rc-&sos 'i!:ci!icativos Da COJIIPE:eenNI>O dÍIII ueccssidades - 11111cliria de re,~~bili
taçio, D<> .:r.).c:~nc~ c org=iaaçio elo• ~:erviços de rcabilitaç:io, na leaisloliiõ
e no cliii~Cnho 4os Pai.J:es Kcllbr041 UL rcl.l<ç:io i~ questões abTangidas pela flt"
COIJien<laç~;
Considerondo guc a A~:<9bl;in C:aral· d411 lhzçÕe11- trnldn5 }'roclaaou o- orx:t de l!lSl Ano lntc1"JiaciOnlll eles Pes1<oas Deficientes, o te1100 ''I'azticipaç".iio l'lCllll e
lsualdade" o: que llll l'rozr,.,... de: JLç.iio :»undial relativo às J>CSEÕ!Õlõ oleficienra~
davcria J>en>itir a sdoçao de .edidas eriea:u•• 11 uivel na1:ion~>l c intt:rnadoF'~h D !_U. _de :~le.:r.nçar t i DCtaS de "porLicip_3Çil> ph•na" das pCSSO:!S deficiC1!_
tll!l, nl vida social e DO- dç&cnvo1vi..mto, ania "'?""' da "iaualdnde"í
Considerando que (110 prQgrecsoo resistrados tÓ"I:n:nl cwiden~ a conveni;;ncb
da
1e adctlll"elll nov.:~r: J>O;r;JQu inte:macionuir: ~obre o aa•unco,· qne lcvc:~~c em çonsider.o.çio, princip:o1111!.nt&. a neçC$aidadc de ausaurar, tanto nll zcmu rui-ais
com nu tn::bana:; 0 a i~ldade de oportun{l1!1dcs e de tratatoento pal:"a pc$tLou
por\adOTU ele quaÍqucr tipo de deficiência. r10 qUI< ~c refere a u~\"ego e -.
~ncearnÇOO oa C:D!IIunidacle:
Depoh de b..ver decidido aelot_ar di'-'CriiU propo11tas rl:lativas ã rcabUiuçiio !)ro
fi=siona.l, qucs~iío que cOnstitui o quarto ,ponto da ordca do a~a _d'll rcvniii.cu.f:
Depois de b.t.vcr deçictido que e.tas. proposta;t dcver:Õo ter a forraa dC I#U lreeo.Mnl
W.ção qut: Colll)'l<:<tc • Con..,.nç"iio sobre a Rcal:iilitaç'ã"o l'n>fi.uion.i1 e o ~re,Õ
(PCII.soU l:ldici~ntes} 1983, a a llccomo:m<lo.ç'Do subre • ll.:r.bilitllção c Raebilit.a
ç:iio l'ro!i1donal elas l"essolts: De!identcs. l9SS (oiÚIIIP.ro 99),
., ado-t&, na dat;~~ da viate de junho <le .!1 no\:lecentos e uittnf.a e _trê~, a
prel.,.tl!
lteco.cna:rçiKI (Iuc pojjcrâ ser dtt><t. COliO ltecn-odaç.'io 1obt-• a laabilitaç.Ão Pró.fi.r
siond e ~~o (l'.ell#c:>a• lhl~icientea}, J983;

1. O Dirotol" Geral da Orpnizaiito .Inic'htllciÕ:l.lll do Tr01balho not!.fis_ari. $ t()'"'
do" o,s Pch~K Ucmbroz_ da_Or~iz~~cçao, o registro d11 todas a"s" rat.iticaçoe1, declac oleuúndns qUo: lhe foi'cll' "cor.runiclldns _por pa!acs ..c~tirol.

!1 "taçÕet~

I

;!. Ao notificar os l'::~ÍaeJ !JC!IIbro.- da or:r:oniz:.:~Çio do re:;istro- dÃ illl&•riula r•tifi~oçio quç lhe tenha :~ido ~OI'IIunicad• o Dirotor informar:i toclo!l o• rafqs &:11b"to1
aob:re a da~a Cl! que a prc11ente eonven-.io entr;n-ã CA vi~or.
-

Art:i];O lA
.O "nirctor C~r.:tl d11 Oo;-,~.aniz:açio Itii.:mãcional, do Ttaba'J.bo eDVbrii no !l"acrctâ·
rio Clr.ll'.:r.l da:: Nõto;Õr.::_tlnidalõ,_"p~!_~~!~~cos dc_rç::b_~r~ 1 ~,._,.cord? "'"""·-! _Art~go
102 .da C.:tr.t~ di!!$: ""-;oca Urlidas, _uaa _in!Drmaçao Ccni<)>leta ele. t.od•• •li rlltl.:h.caçoes,
· el•cl7r11çi5"cs e ato• de dcnüncia ·r.,p:si:ra,1os, de acordo cO...- o$ Ar'ti;;os -:~ntcrioru.

A.rti;o l5
Sc"'!)re IJII-e o ee>n~idcre necusãdó, o Conscll1o Mminllr;-b:-3t.1V·o- dO !licrftõrio
Iatcrnacinn.:~l elo Trll~Jhe> •:rro:,c.ntn:;, nil'Co:~f.eriinCia, un~ rl!:l:atõriC. soh~c a n~1{
caç.ã,.. de-r.t:r. C!!n~ençã') e dcvcr."i_ conliclcr.::<r sobre ::. convcninnc~ de inelvhn~
ordl!l:l d.,,di.'L d.a Confcrênei11, a 9uestio da a11.1 revisio totil p.u p:rrl:1izl. '

A.rd·~o

16

1. Ao apli~r u ~ir.podçâes •ledll.- }t(tcolltc.<ndllçio; a~i:im com:.- 111 d4 1\econ.mdaç;,.
11ob:rc .11 b;d•iliuçio_ e t•cobilitaçiio profic&ionail' elo~ dc!idcntos, I!I-5S, os PÚ"ell
Meabrow ck\lcri.:ra ccrnr:io)enr q.u.e r. s:q>res.são '':rest:OI! dcíicienrcn ~e ref':r~< a toM
'O indivíduo cujas poo.sibilid.ader: de obter c n.:.nt.ur Ui. CIIIJ>rcgo .adequ.,clo_c de pro-:
sredir no llll!lliO .. tcj~ nohatanci.alru:nta rcdu.::idu: devido • ,.a deficienci"'de 11!.
râter fi1ico ou -ntal devid:uHnta cogprovudà.
z; /ID aj.Jic...r est.a RceOJrot:nd.aç'io, usi;. como a ltf:coaenclaÇão sobre bebilitação •
rclll>.ilitaç:Do profissional dos dcfici!"'tes, 19550 01 l'aia~ts·Mc.t.roa ~cv<:~riam ccr.a!
d 11 rar que "' fiualidada_ da reabUitaçso profh•i.onal, aetundo .ae dcf:Lna na sagtfltdi'
Recoacndaçic," ;é a de-pcn.itir que tD& pCI'IIDa defie~en~s cbt:cnba e ~s<!rvc ':=' -:;
prego ade'lwrd~~o e prop-ida 'PO - - pra.ove~~oclo~J:e, asna, • inueraçao 011. 1:tt1ntc osração dessa pesa ai< aa aoci-d.adc.
3. Todp o 1'-.is Membro doveria aplieu •• dhposiçÕec ik<1ta Raco-ii~'ão atr,~~VÚ.
da aadi.U.. lprOJ>ri•das is coocliçÕn elo pa'ia e ele acordo eo.· • p"taxe naci~l.
li • .u o.edidu de rC;Ubilitaçiio profillion..l d11vaciaa sar, eÓlÕcádi..-- alcáncc à
todas as pcnoos jlefici.cntc$.
s. ~o plloejo.r I! pre1Ur serviço• de reabpÚaçiio pi:ofiiSiooal c da. ~r•ao Ü
pessou dcficicnte:s, daveri'llll nCT utiliudos sctcprC gu~ t«<=si"v&l e l!tllll as adapz:a•
ções naeecc<irias, o~ ~<erviços Cldstcntes de odl:\ntaçao c foriM~ão -profisaional,c;_
locação, emp«:go e Otitros d~stinados aos b".wb•lloeclores CID geral.
6. A 'resbilitr~ç:iio profilisional devcri.11 O!Olllliçar o 10111.i~ cede poltÍvcl. Coa _ ... ~a
finalidade, 011; sistcca~ ds 11.11i.atincia 11U1itiiria e outro• orça!listLIOS rtsponJsVFJü'
pela reabiliUoçio .:édieo: o: 11o~i.al dcvcrl._1t11. c.ooperar de Dlne~-r• re&.ular COII "' 5J:
s:iio• r11Sl'OD8i1-eia pela :.:eabilitaçio profiasion.X.

~ _l. fio Clu;:o_ óo Con~cr&Ch adot:IT um.l"nov:r Convençio" qi>oi i~llqufõnuma rcvis~o_ tOI:ô<l oç P'lrc~al <ln ;>:'et:J<m~c e 3 mcncú1 _que a nov;> Con\'l!:!.liD co_,-l[<;!nila dispo:~
IS:L.'ôQC!' t:ll~

a}
'b}

co:•tr,.r:..o ; __

.:r. xnt7ie:o.çiic;-, P~r un rai,. ~ro. d:or. n~,, (;:)::r1an-;.ã'l i"')Jlie-l:-:r.. ip~o)ure,
n~ dtn~ndt:L l..Uo!:.cta dn pretscMe Co:wcno;.1d noo_ob:ttõtnU• 1111 di.l:';>_<>::l<;oc' c::on
tld.u .nn Atdto 12, :ICIIIJ'IJ"a que a:11.1 novõ'L Conve~;;:r.o tenha cr~tr.:.do CD v4or; ..,.,

n_;">:rrt~r d_~ d.uo cm.qvc entre e:-a visor a novH COn;!enç.io. a )>Tetscnit Convcl'l
delxar>t de v~t:or:~r, !"ara e!cito' ~e ratificmç.:~.o t•cl<u: P3ÍI'cto Hcnbros..-

ÇIIO,

2." Est.::< Convcnç:io- continuari""' vi.&or entrct.anto 'nã "un íor11a e-C.;..tciidontua~,. :>·1:::< o" l'aisu l1ci:nhros 'jUe a tcnb.a11 tatificaclo ê nilo r~~:tiri')uc.. a Convençao rcv:.."a•la.

7. Ali pu"sO.aE deficientell dcverimD de:::h-t~t::o.r de i$lJilld.Lidc d~ optrtiun;idlllln • OLIII
tra~amento quanto .ao aces!i:o, ID:Irrutcnç"io e prOII(Iç~ aa "'"' ~re-aõ qW~acllpft
. .~
ponívcl, corrcspon~o ii 1ua cscollon 11 ii-. •uue aptidõ~• in<lividusic.
8. Na ~~·ut:J<;Üo__-ds :.::dst~cia is peo;ilo~il d~f;.Lcicntat• no que r.-e·l.'cf"T<il.l .....l
litaçio pro!inaio-nal " e10preto, deveria II"CT rcspcj.uulo ,ó pri11c:Ípiu da' ÍpalWtela ojcortunidadea "" <l~ tratar.oe!_'lto pat"IL t:tilb:tlllllclC>xes e trabalbndoras..
!1. AS 1nf'dida1 positivas. Cllpccinil!, dectin.:~d.Lll:l a d~nnçar •·igualcliada e_(ative.l!.
oportunid11du c d_c trat»llll:ll.lo entre_·- tr•ba1hadore~ dcfieicutar._ a 011 üau{_a ti'•
b~lhndorrtr:, não llcVflrimil UI:" cons.ideradu disi:dxi.JUit.:ôr.ias: a11 ielaç'ii'o ;~~ aat:ea
- t111105,
10. Do\1er.i.aa .ur adatanlu llllldidaa para pra.raer oPortunlMIJM 'dei ~ , _ pa
•oas. defic:ientaa ... ua
d4t alll'ft&D • ~· . .u~ \o~l•adoru• • a-al..

G!

..Vt.i::~o
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DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçó<>JI)

11. EltU 'wcdid.:JJ~ 0 a1;;m d.l1 !!.u~ 1io JH:nC:ion.;ul~a na p11rto VII <L:l Rac:cmK!'nÍlaçio

"""'

1tabHitosiW c llcili>il:t~açao l'roíiuoional <la"

ri-a inc:luiT:

I'""""'"

D<:.J:idcnt::e.s, l!lSS,

do:.v~

-

&) ~didu ap"C"opriidu para criar oportun!d.~d(ls ele e>~>prego no nierc:ndo c:o~~~pc:titiv~
d.e tral,albo, incluÍ<Ioa os inc11ntivo:s ec:onÕI':Iic:o~ para motivou o~ C:IDj)ref:.v.iiore~ a

pX'O)lorc:ionar !or=Ç'ií.;>ll ~ub~equcntC! e!liPre&o das pCIDOIII defioic:nte&, I!.S9Íc co
- a a<laptsr, dentro de limite:; ru.oâ\•ei:&, os lugares de trnl.>lllho, a el<trutuii
ção da' tarrlaa, &I !err.~m.::atn:s, a ll>aQ.I>~a'iiria c a orgnnizaçãi> d<.> .tlabalho ;:.u·~
fa.c.ilitar tl>l for=çao c: GIIJ>ri!RO;

go_vern~mcnlal ndHq\>ndn pnr~ utabcletc(lr diverr.o~ tipo:; de empr<l(l.O prot:ctido paro u pe:u01111 deiicicmtos que" nio teoham .:~euno aos <:lllprl!goJ: no merc:r.~:.
eorq>c:titivo de trabalho;

b) aju<la

c} fOU>ente>_<la_ eoopcr~ção_entrl! o!li::iila$ protl';:i~os c oíie).~~ de _E.rÓd~çiio, no <JU"
se relere a orç:anl~DÇIIO e a~rencia, a íi111 <lc U>elhorar s ~l.tuaçuo de _emprego di':
aeus tr.,bdh:>dorec ddicicntcs c.!. 11e~r~· que •<da ponÍ\'el, aju_d~l:os a prc.;:to~ar-se pttn o t~:;aba1hn em condiçoe:: non~~:~i~t;
·
, . : 1-\
d) -.juda sovenlamcnt.l!l adequad.t: ã fo..,>aaç:Õo profini011a!, i ori~n_t,.ção· prJi;~~:i. o-'~·
ual, !o c"'Ercgo protegido_ c aos ae:r:viçoc de coloeaçao ruiminl.Stl·ados po~-~"
Dii<BÇOCII a.ao tOVI!'I:flan>enta:U i
fomentO do Cltllbclecbu=nto_ e 4o deu:nvo_lvimcnto 4c e~Xtperativ_os da ..e pan• pe!.
•ou deficiente• .u qu•i•• quando apropl:iado, eatnria:~~ •bertae aoc trabalh~
rn em gl!rd;
f) ajuda sovern=cntal ap~:opriada, c:ou. o_ o~jc:tivo de promo~er a crias;:iio-_~ o . d~
•envolvimento de pequenas empre1aa c ohcinaft de prnduça~;~ ou _cooperat1vas, ou
de outro tipo (event:uallllll!nt" abertos aoz demais t:ral>aU•adorel _em Geral), por
penou deficieoLeo ou p4ra peuou ~eficiente.c,_ aempre·qul! tah empí"cl"as
e
ofio:.inu a e ;.jus tem a_ non:J&S mínim.al preeatabelecidas;

•>

dilllin.:lÇ:io, se n!ceni~io. por_e~.i.,ili::; ,;... barreira~ e._ebstio:.ulo~ de,_ox-d<!ID f!,
sic:~ ou arquitetonica, ou 'rCl,:ac:~.onado• coe a connm~cnçao, que d1!icultP>
o
transporte, o a.c.euo a a livre !l<>Viw;n:;;~ç:Ío no~ lo_r.ah_de fo~ç.ao e e:nJIT~I:O
de pcnoH dcficicotc•; nos novo• edihcio.s c 1onalo!;'Qf:l plibhcas
di!'Veo.am
se:.: aplicadas normas •de>qu11du;
11) fQ~~ento, sea~prc que poni'vel C apropri.ndo, de_meioll de t.rao.spo~:t•
.,!eq~.>Ydo~
co.- destino e a pc.rtir. do local da ~eol.>ilitaçu e do loc:a,1 de trnbalbo,
fol"ml' 111 nec:e:ssidadcs.dai'J>CISO.U dd'idc:ntes;
··
i) .f011euto dn divul.s~tsii:c:> de i:n~nrnaçií.o .iobrC! tl!c::np1~• de e~c"tl:\'0$ de inteuraç:io
ber. succ:di4a d.e pc.s~oas deficientell no emprcr,o;
- ·

a>

j) innç:io da cob:rançn de :impo::tol< internos e de .outro;:_ _enca~go~ i"ntc:rnos
de _
qualquer naiureu., no. momento de e!etu.:.r a importaçno 06 'po!<teriol'!llcnrc &ol>rC!
os artiBos, lDlltedais e cquip.amentos I!S>pC'·ctficos. re<:ju~orid.:>ll p!!los centro:o: de
reabilit11.çio, o!iciwu:, r:mprca;•dor'll.s e J'Cnnns de(ici(.-nte•, e_a~brf' o~ nparr7
lho& au:<.iliarc~ e instrwaento.s Clpccl:fl"ct>~ que u pllR"OU deÍ1Cl.l'l'ltes nccr.~fl..
tampara obtel: ou eon~crvar o ctnprn;e>;
'
k) est:nbc:lcci11ento de emprego• de tempo pan::i.a1, inc:lu!daJ< outr.1i di1poa!_çÕCs cl~'>
t.r:.b.:.lho, de acordo coro • cnpadclade de eada penoa cle.fidc~~e que nae~ pou:&,
t""'porii.ria ou d~finl.tivam~otl!, ocupai: um =prl!uo de tCIDJ>O intur.rolj
l) e11tudo1 e pnquiu11 sob~e a ponive1 •plicaçiio·dos seus· res,i1~!d6; &obre 05
diveraos tipoz: de dcficiê"ncio, a fim de esti=la:r a participaç"" das pcii.G<>DS
dcfici~ntc:s n3 vida de trabalho normal;
'
.) aju.da gove~:namcntal apropriad• coa> o objetivo de eliminar as po~aibilidode:o:
de explanção dc:nt:.:o· do Erei~:ulml'nto profinllionnl c nos empret;or; protB&ido5
par"' !acilitar ,, t.-andç11o para o l!lercnaa rcs,ular de empres,o;
U. Na clllboração d<i,prozrllllJQII. par& a inte~raçiO" ou reiote~raçiío du
peno~
de!icie:ntu na vida atiVa a na sociedade, dcverilJIII acr lavados .,..., eOll;i<lct":>:Ç~O
t:odoa '!• tipo; de trein......ato; ent:ca prOJiillll41 devc!inm ,inclu~r, qu3ndo "'"'S"~"a
Eio e apropriadãl. .Rtivid.ldu de prapauçao e !o~:maç11o_ pro!ic.uonal. tor~jli<O ~
linlar fonoação para ol atividadul de vid• diliria, · cunoli ,<la alfabétiz.açao e Ío!,
-çio' 1!01 outl:H ir'ua ligadas ii: reaM.litaçin profia ..ional.
.
. ,
13. Para px-~miir"a intesraÇâO ou reintcgiã.çio daa·pesfloaa deficict>t.cu:•O:.:S.viôa.
ativ• oon>~~l n, por c:onsezuinta, na aoc:iedade dev.:r-al!-i.a ter .,.. conta a n..,cl!s&_f
•ade d.,. adotar ,..didu capceid.r: d11 a_poio, incluindo o .(ornecimomto ole apar<!lho:o;
auxilh.re5, de innrull>tmtoa "' dl' ~nX"Viçoa pessoah pcn011ucatl~& a !!11 ::_., pc;rmitir
lfUC: pcuoac dcUo:.icc,tca c:on•i~'" "' con~e,.,r:m um a::apx-õ·1,1J-adcquado e poa•ltlll. pre>:>r~
ür prof'iosionaliH!n.tn.
-· --· _
llo. Aa ll<!didu do l'll.,.hilitaçio profiadonnl dcatia•du a pllilaoa:; - ddicientila
,.'WC!da>1 Rcor uexaminodon po1tedoneut" a :Ciia de ..,.li~
raaultadoa;,

•.-

~.o: -::~=i::d~=~~=!~~=: ~::!!~:l~~!· o!:~r~~~~:. z:n;~~~:= c:-: ::~

d.cipa<j'ãD da. c:omunidnde', e111, particular· da rtprênntantaa das: Ol:SJ>Di:uç{à• de (,j'
..-aadorel, de trab.dQ,adores e de peno.,; deUcicDtea.
, 16. A pardcip,i,!rão da c:olmn.idade na or~;aaizaçio de w~iços de x-ellb:t:l.itaçio pro

f!:~;~P::·P~~:~:a ~i!!:~:t!e:~~~:r::~~a~!!i~=~~i=~;;:.,~•

-didu

~-

a) in!oX"JEI&r a• pu.aoas de.ficic:nt:c• e, quando neccs'a;:ri.O, •u.a~ f~li .. , aobre 011'

seus direi toa e opartllnidadus no e.ampo do tll]"lreao;
., auperar o~ preeon.-hoJ:, a infon~~&Ção. dctUJ:Eada ·.,as .ti: rude• destaVoriv_e.i.&
pa;:a r> e.praao. • i.:ntearaçio c a i"ai:ntagraçao de' ,-.•• oAa de.fici-U.• na ao ti.!

.....

17. OJ: d:irisc:ntqi Cu~~ da eõ.inidade, incluindo as própria" penou defielentes a IIUU "orr.:mi~l[Õel, deved- col~:~bo:ra:r com oo; ..rv:l.çol pÚblicos compe e.ntaa ea DIJ>téria da aaude, bc.n>_eatal:' •oeial, ftcluc:oçiío, trablllho o out.ro& acrv:i~ pÜblicoa pel:tincntea, na ideatiíi.taçÜc. da11 neceaaidadea dru• pcuo., d10íid.en

: : .d:l!;i7'~~=e..:

~ti~::::t!r.. :~iç.::-s::.:it~o;:~:~~·.

sejam inclui:dall

pa:i

'11. -o:. sc:rvi~oa de 'téabilitaçio profiJ:cio:mal a cuopre~o- pira-·pciSoaa dlliicicn _:
CM
ae~: int.eQr.-cioa ao da-olvi.r.nto o:oaunic.rio • raccba:r·. •• po•af vat, apÕio ficanceil:'O, -eari.al a tic:nic:o,

,..,..,d_

~rço de '1988

Úl. llcwcria r~<conbec:er-sc, ofici.aÚacnte, o :mCdto das orr,Jm{:'lsçÕes volunLãrillll

M>

que tivfts~cm al:i:ançado o;u=o;"o 11ignifi~~;vo "" <=-,::iuç3<> d"' &c..,;.yos..de rc.Wilit.;o.
ç'.iio protiJ>iional e na inteç;r~tÇâo ou x-eintesrs~:iío de, pc:sao.a~ dc!'ic:ientec na vi~
at.iva da ccnwn:idaohr..
I~.

w.Bl_LlTAÇhO PROFI_SSIONAL NAS_ ZONAS RUllil.lS

.20.~ De.vt:ri..u! ser cmprct,ado9 c:lforços.. CSt!C"Cillil para que os J<er'viço11 da rl!abili
taç.io j>ro1iuiona1 foss..,. mnplhulo:: pal:a que as pesooas deficientes que
vivciii
-nas 2-onas rutais. e cm comunid10dcn .afas.tadn:; pudca='n. bcne(ic:i3r-ce 4eh:;, no - •
.a graU e c6ndições· que nas -z:oil.u Urbim3S.· O desenV"c>1Vimcnto de1111es o;ervi.ço• ~
ve:ria fa1e:r parte iate~&Dte da politica nacional di! desenvolvimento nJ:ral.

21, Co.. esse objetivo

devcxi~~r~ ne~:

t0111•d.u·.edid.aa pau:

a) dc:dsnar oc r:C!rvl.çon e:ICi.stentea de renbilitaç.ão profir.sional em zclnag rul'da
ou, quonclo e~tcs nit> exi::t:m, oa &l!:.r\'i~os nu zona& u:rb11nas, ço'"" centl'O>O lkt
:fo=açiio. de penoal de re•bili~aç:iio em zoaa& rox-:ü.a; ·
b) c:riar unidadcO mÕVc:i: de habiliuçíio e :re11bi1ito!TÕo pro_fir:donais quc .aten<l:u penoa~ defic:i(.'l\tca du zona= rU:.:aic "c atu~11 como centros de divulc•çio de
il:>fo:nna<j'Õei sobre oportuni dadcs de t:rcin:unezito ru"ral e de crupre&o p~ra
pea
aoaa dcficicntea;
c:) foZ1l>llr; Cllpecialistas cw descnvOlvl~~ocntC iul'al e de~envolvhr.:nto c:.o~itãrio •
em técnicaa de rubilit.l!ç:iiio proUsaionol;
d) ccmccdo:r C..P:r~timoa Ou ~·ubv~nyõ'ê'S' e !ad:ihu ·(err"aii>aõt.i.s C ln3i.iu:iib
P•l'ã
ajudar as pccsoas deficientes r<=sidcotc~ n&S· c:on;unidndcs rurniz: a Clltabclcea.r
e' o~~d~~>inisc:r:ar L'<>Operativas ou & rr.ob:::ll•..r por conta prÕprin e111 J•equr.na~: indÜo.
tdas íamilinrc~ ou em ai:ivid:ukla ~g.rícoljis, artcsan"i.S ·ou outras: · •
. i!!) incorporai a a~<~uC::nei-a iis pen:ooa~ ·d~ficic:nte:: n_!l', ativid:!!Íles de dC!I\1·~~~-;•ó.:.
IIIUOtO rural e;~~il<tentcs ou plnnejad.a& 0 destinadas a popu1nçao eu> &eral~

f>

f;o~o:Üitar o ac:es11o das pii ..Oas deficientes a residêi>d.ttc
ciu ra:r.oiveis de seu emp:.:eg,o.

~Úu.adU·a· distia

-

. V. POJtMAÇÃO DE PESSOAL
2.2~ .Além dos coll.llultorcD e espec:ialista:s eapacitadoc pl:'Ofisaioaab•ente eu re:a
bilitação. rodas ~demais peasoas que 101. aeupllll d• reabilitação proHasion.al õãl
J>ll&aoa& de.ficientes c do deaenvolv:lmc:ato de oport1midades de r.mprego deve:.:id 1:'*.
c:ebo:.r .fo:nMçio ou ,orientaçiio cm tNt.C:z:ias de rea:biljta'"!r<io p:.:ofinional.
-

23.

As f:eS::oD d•di.:.adu ii: o:.:irn:~taçiio profínional. i fori:teçiío pr<)f"issio11ill e
UJil c:onbecimento ~tuficie:nte 4a
de:ficiência e di:'. le"IIS efeitos limitadores, ani111 como c:oahc:eimento dos r:crviço.:
auxiliares dispcni:vei~> para facilitar • iat.,sração daR pu::o.:.s dcfid.eot:u aa "i
d• social e eoonÕJOiça aciva. Dcver"i:>m ser pre>por<:ionadas OJ'Ortunidacles •
..,,...
pes.,oas para que a tual i :tem. o" &cus conl>a<:iaaent:oa e amplie DI sua l!;q>eriênda aRre,
O 108:iUIIto,
21i, A fonação 0 U qUaiifi.c:açÕes ·e a ra'aiUneraç'ão· do t'i'fS:So.d dl!diçado i ru1d:H
taç.lio c trc:i~nto profiuionai= dns penos~>' defieientcs, dllvc.ri.am ser
,eis: ii: do pesso.d de: foi:n>açio profinibnal geral, <lllt! assume obrifl,aç:Õc:s e n• "'"
pqncabilidadcs ailDiluec; u oportunidade>~ d~~:: cnt"rcira cleveri.!IB sor C:Om;">ariveia
pan amboJ: DE gruJlOil de eapoc:blictas:, c <:011\•iria :inc:cnti~.:.r Da transíerÕndaa •
de: p(lssoal en.trC" os serviços de form:~ç:iio profis:sional geral c os se:rviçoa ck raa
bilita~ão profiuional.
"is. O penoal de reabilitação pronuiuaal, o dnt; oficinD~ proteç;iclo• o
•:s~
oJ::Icinas de produção, dçvcria ruccbcr ~ a~t.undo a C:OllVI!n:i.ên.cia, l:onr:" 2Dl:tl! ola ...
ÍODI>OÇÃn zl!r&l, .for;naç:õio 1!Z1 dircção ÓC oficiosa e t:êc:niçDS dto" '>TOàUÇ80 f! ~ ciali~çio.
- .
..

ã eoloc:açao de trabalb11dorc:s cu seral, deveriAD ter

C0111p&r=:

26. Ha ll<'!didD ea que não 11ej• pouive1 cliapor de peacoal •ufici.ent~~:: com fo~
~io plena, deveri:;ult ser •dotadas -didas J>ara c:ontrncar e fon>a:r pC>J;soal auxJ.liu
de reabilitaç.io profissional. Niio se de\'er1a rccorre"s a ease penvsl .ãu;~:lliar c:o

ao -i.o perm=cute de ·aubatituir pn1aonl coa boa formaçio. Semp:re que: posaív..l "';"
deve~:i"'" 1er adotadoc JH:CotniSDao5 para proui!Wil: a .formação do pe~aod auxiliu:.
a l i • de int:c:sri-lo no peuoal com foTIIaçio· plena.
Ú, Se~~~prn qua oportuno, deveria aer fomen.t::ada a çrlação de cent:rol x-açioaaf.s c
aubrc:ui.onaic para a fonaaçio de penoal de re•bllit:ação profiasional.
28, O puiloal .de: ori~taç'ãp .. :Eon~açio. de p:r"fbs!onais • coloc:a~ão i: ac,..P. nbaaento oo e~~C>;-ego du pe~:~~oas deficientes deve:ria ter 11&1 for...,çltO"_e a;.:ped;,...
cia adequadu p&ra avalfar oa problftllnll c as diiiculdade~; do.~. niativ_aç:ao qUe
O
1>ea•u~~: dcficieate~ po..a. •xperin>l:ntar e, do;ntro da au. c:.ompeCenc:ia. ocupe- ••
du necusidade• dftTivad:lll do.i ..saos.
29. Se~~prc que 6portuno d.,.vex-i.W. aer .t~dotê:l<ial Dicd.idaa ptLra inecnt'ivar a1
,..
J:D4D dcficic:ntelõ • :rfto:.eber uraa. ,fornoaç.ão Í;>rofisJ:iQT\o1 - · pu10oal de roabil.itlt
çio '• pro.:over o ac:u ac:c ..o no e.~~px-cgo no C:IIDJP<> da reabilitação.
30. A~ peasou de!'icientel a- as IQII.I or~:aniz•çÕr.s deveri.,. scx- c:on~ultada~< pa'
ra & e],,l>oJ:n~o, cx..,c~:~ç{io 11 avali~;:iu dal-i'TC..(;,rllllll$. de !<>~JD;o;io par.v.,o ~1oo.o1"
de!: ie.abilit~çio .. p~flnional.
·

=-

VI.

~I!UtÇÃO

DAS .ORCANIZAçlSJ;s··D&'

t:MP~C.\OORtS E

T!WlA~tA!lO~S .PAnA O ~ot.V1!~ DOS SERVlÇÓS m:·;~lLlT~ÇÃO l'JtOFlSSlONAL
34. AI< o-rganinç'i>l9 ok: ll!llprei.:~dorll$ e trlll>:.ll•ndon:s devi!=ria11 ad_otar Ulll:l poltt'i
ca destina~~ " p_rollltiYCI' ~ !ono:.o;iio 'o o Cliii.Pr<>;o;o adcq.iaf)o~ d:l!õ P.:,no:~s. deH.c~UJtc"i"
11.1Uai!O P" de h:uo~~ld;ade ~ ol Qllt>;o& tr'al~l~a~orcll •.

JlO

.\l •. AI: o:r:gani:aaçõa11 de ~rogadoras e u-•aJ.hndoi::e~, j1111to_ com-., po:.uoa~~.
lfid.cntn e 1ut>a orgaab:açõea davaii- Poder contrlbuix-• para a foTIII>.la;'ão -(td
pc~litic•• J:Cl3tivn• ã ox-a~nilt"açio e den:nvc.lviP>Onto. dos al!r...içoll"'de ~:cabilita
sj'ão pr'ofialional, aaai• c01110 ·na raalin;io !lo puqubas e e$tudos a na daboração: d.!: projetas de loi sobre a IUtirla.

33:. 'Sealp~ qui:! ~osd"vel e adcqQII.di;J: oa representante• ,h,. orc:mi:r::açõe~ de p:.:r&ádo:.:c:a, de trabalhad()7;C.8 c das pea:<D"f defic:ient:ec deveriam .fi&urllr
•atri'
os Jll;!lli>1·os dos concell>oc e c:o.isaÕe• dos centrDil de x-olll>ilitaçio e .foTIQiç'io pai
fis•i.o'nal para pcafi<NIS defid.eo.te:s, lfiJI! adot- ".teeiaÕca •obre aaaUII.tos .... _..;
• n l • t;enieo•,_ riaa!Uio COil&quir <IUI! o• proar- d• raabiUt"'Çio p:refiuie-

Mzlrçode 1988

D111RJo 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçâo U) ...

aal; o;ez:respoudtllll u
~. s-.."~ quo

neeeaBida4u aos divun•• aetona

e~&.lc:oa.

:~ato,

l'onai..,..l e adequado os C!Oipr<OA&d"r"-s e ,os. reprftsen~ant<'""

&.a

çao dg

a

securae~.a

e hiaieue,

~~~

t~:nb.alho "'~ ncc:e~:cidades

na e,.tu:·eaa~ dcveri. . coopel'U, CCIIII Oa< cepeci-.J.ier.a:s c:cn:n:cponden ~
tu• DO ul:udo du posaibilidadc:s- de reabilitaçio profi.uiond e de tr.,ndcri:ociu ·das pec,;ou defiçi,.tca q,pngadlll' :• :IIIIP~'<~IIIa ,pn• EMOtrM t&n:lfu;, :PU•
~ de prapordonar C!mpl;cto • outra= po..oas de:fieicntes.
. 35. S~o: que po=:r.'ivel e adeq:uado, :n ~~:~~rprCs:~~~~: doi'l'cd~iil''tcr •in'eO:nti.Y...J~
m:iar ou a IIWI.ter 11eus prôpz:io11 ae.'l;<l'i:Oos de ·n.Wil_ica~ão profi11aiotul, com_
a
bclusão de divcro:C>S tipoa''d'" ~~:~~~pl'tiaos protclildo•, cnt catteic• eolabod'y'io co::o
;:.:~!~~~i~::!~iuçiCI
._;.j~ .•~<te~< o~ r~ii:o,. lo~ • r;li~JI.On~.uhi

trahalho, a

adnpta~au

dos mi>toclos c a ort;;;u'liz.a S-

·pecs.,ais e ,. mellloria <hr.s

c:oudiçÕc~:

~•b*lhadot'ou

CONV E'NCM NQ 160

RECOMENDACJI:O NQ 170

n<Ófi..io.aal, •

)6, s.::.pre que plli<,·:Í:val c: ad.-quado. u. ·~:q;çgea ,dtLca.i>r,•p;.i<n:·eJ · devel::La.,

~ •edidu pai'a:

•rsTAT!STICAS DO -TRABALHO"

·

a) UIJCIII<orv o11 seus mCDihraa •obre o• •erviço~ de 1:eabilitaçiío profiu:ional qul·
podo::i- •cr colo~•·· i ,!li,poaição 00.. t~'l.lil'dd:i:CS .dcfic::ic:utu; •. ·

:o.,:e~~~~~~~~r .~i!~~t~;~:-rti:~." ~~·i!fu.:J~~~~.~~Z'1; di~td~

b)

-çi>es: IJC;ibz;e as cono!liçõ'es de csb&J.Qo
tu dcvetr

~

:r;-qubit.o•,..,qu& ... pe. .ou

Ue,fi,d~

.-

preenche:~:~'

c) u•es;o:.;u o~; 1<eu1 memb1:011 sobre u
uscnd~b.

t.arc!:u

<~~dap~Õts$ ..q"* P!Dderin lflt!'t .#eti.uuiu nllf.
éles~:~~pcnl•.,dtu~ por trabnll!MdOl'l'.$ dcíic.ic:nto& ou nos
prec:nchi:dos _pqlu p,n..,..,. deli:d.britoWtõ

• lltll::eJII

:requisitO$ que dl!vem

~:c:r

f)~aco<;=~lh"!

os •ew:-~'tO•.,qua _l~ e..,~nJ.I! aft, pon~~~!'~ ~perc'IBsÕ_cs <!•s
•dl.llcaçoer; dos .... n:l;ao,. de. pratluç.~<Oo il~~< Jlll>l:lo qw. o• tn:h.,l.bado'i.,. 'dcf.idt:ntes Nio :r.ej:am inadv~tid811eate dedoca,dos.•
37, SeJII:!n que aeja pa~si'!cl e •deqlltlclo ~ o-r;.uizac:Õc• 4". tr.abal!wdcu;:es. deve.
~ to11:1r ~~~~odidu pu·a:
a) ~tar. pmti.d.p~ão ao. n-lbillhaclonl.1l.i~i..:~~te•_riP!. debat•~. ni"vtl de
. ofic:~.na .,. no• coslllbaa de ~rua ou qualqger outro OJ'i:.ao que represr:nte ato
b:abalhador'es;
·

•) fonNlar naJ:Talla pari: a rcabilitaçio profinianal e px-pteçâo do:~ tral.u:JÜaado ~ 'Iuc fiqUC!lll de-ficiente• por cau•• da doeaç11. ôd addcntl:!, 1a0tiv•do 0\1 não
pelo trabalho que ,de.anopenb:r- c .f,udr incluir ta,i~, no1:111as !IC>:. cant::atoa_ col~

tivas, retullll!ICI'Itos, laudos:' arbitnb ou

t~utro~ iristrul!len't!l~ ~&!:lju .. at:~T

e) afi::recr.r auc:-un<.>ria ..saLTe I& •edldu lildot•da$ a n!vel de oficina que:

a:::ct.,.

::P~~:~l~:d~;:~;~:~l~~~:~.:!:~!·f~:. ::rr~~o:e c:,;;~~i!~~~ : :1c=:~::I~~

çio• 'de l'I'?J:lMS de t:.::abaUoa

-

prohlcra.u: do:o :rcabilita~o pro!i~cioiiãi-0 de on;jircco de
vcuou
olcíicicnt~ n:~$ ruwdCi_n& <lo..: O'tl\'Uiit;mo• R~ndiet4s..e infol'DLII:r Utls NCII:b:rm:,.,.oo
cli.antl" pllblic:açÕcs c ::cmin;'irios 11abrr. or. prablc:a>;~:l< c passibilidades d.~ n,ai>'i"
liuçíiio Pl'Oficcional 't! r.DÇ>rcao das p,;o:.11n:u ddich:ntaa.
-

f)'lcvMI.t.ar

11$

VII. COR:rru:nm:çto Dr.s l'ESSOJos-Diriém.""fts t:·s.uxs-oRctiNruçnr:s
l'ARA O ~VUil:NTO JJO"' SSRVlçOS DI: RI:AliiLlTAÇÃO I'ROFISS:ib:fid.
" · Alê11 da particlp11.çãct du peno111 'defid.ci::ot'õa; il.~usreP'rc.$en~antc& e 11ues orpni:r.açCie. llA:il atividadc11 de J:!•biliuç.io ~odo'!ilda.s noa pa_r~gJ:~oa __1.5, 17 ,_ 30,
:~~~edidu a..dC!tadM pata conacç.ui~ • 't•orddpaçio das pe:nal$ deficientes e de suas oJ;;IIfli:r.o,iõêie• no dcnqvcl~nt:.o do& wervi ~
so• de reabilitação profisaional' deverl- incluir:
·
32 e 33 d11 presente Rec:omcndaçao. u

a) ineentivaa ãs pe:noaa defic:ien.tes e ia auaa Ol:ganh:asõiiíiP.uii.' q..;~··i•r'tfdj)e.Ut na
4ue.nvolvilllentb du a.ti.vidadc,t eamuqitâciu.~di~as .i :ru'bilitas.Jo.pli_Of'iuio
na1 d~ P~"•oo~ de:Cleienua, foment•mdo Ul'im 'o aeU t:!lllpreso e a s\14 in~iraçãõ
ou reint:r:graçiio na s.ocieo!acl_a~ .

•) "!sbtênc:b apropri•Q da sovemo para p::01110vi!.r o dCisCIIlvolvi•... ll~o de O:::za~
aizaçau «>n.-tituídu par pt:..oM deficiente• ou qu&' ri'.i:fédi<;íúi;rin"â'""i(u" 'P:d
•oas c ueeauro:r a· participoçiio dntas no-1< nrviço-1< de riUd>i.litação pro!iuii='
Dal e de CDp:r:t:iOO, incluinda IMdiclu dc::itinodu â Olc'rcd::l:' ;11 'i>e•:~blilo'-'cld~i-é!'~ ·
te•, proBTa=ts de trcin.a~ento que lhcc penai 1:11111 dehmler aua prÕprla c:au~;a;
e) apoio

ROVcnuu~rcntlll' a~equado

1

t~aaal! o:~:,eapizo("oc-. 'Piira

,danntK>lver pTOj:.:ra;:;âs d-c-

=·~=~i~c:~c!~COi que 'rOfiito, uu i.ap p~itiva 4.u, ~pmá4ades da,ll ~.P~·

VIII_.·

ltEABILl~O PROFI~SION.AL 001-D PI.II.1E
l'REV!ll2NCIA SOÇ:U.l,-

Dos

pflÕÇir.Mt.s DE

3t. Aa !IP1i e&r 'ai di•paliçõe-s da.-ta Racio.-ofodaçiio Os l'~íu,a 1-leilb:ran d:.,.,cTia:-0 'i,;,~
'lrar-ac nu UiaposiçÕ!!S do artia,o 35 do' ConvcnçÃQ cobre ·a l'r<ovidê:nc::i:a flt.dn1
:'"
bo:rma .u'ni..-...), 1952; do' arti11,o '26 da..com.enyiG sób~ o~ •Uxi"1io~;' c& c:.aso ·cn. oCltkntc• de t.u!>ll.!ho'c cnícrmidadc~: profbufonoiE 196~, c do artica 13 d" t:unvcnç:iiv
lob:re OS a~iliall itlva;li.Je.;o, vt:1hiet: 'C liObre\oi'Vf!n~~lll·o 1967'> i-la IIOCdÍdll CID qúc nio
ac CI~contrelll ji vinc;ul acla~: pcb ~tificYçiía clellta~< iruotrUM:ntoiO .•
' ·AO. Sl:lnp'tl' que 11ejn possiveJ. ~ IO<lequada, ~~,; pio!ir~ 'C!U previdomeiD. -.;.,ci;:il •le
~~~c.-&ura!," praar- _dt: trcin ...... nLO.! <~;t>loc.ooção c ~&O _(incluimla u _çr.:p_ri
10 pJ;OtCgldO) <'!de t.:o::rviços det rcllbilitaç"o profiniaual para pr.sr.oas clc!1dcnto~
eoa ineluniio cl<!: 1<1'MiiçoG de a&ser.~oria e111 :ow~;untóa ele' rcabiliu~;jip_, ou com::ç.ibuit •
~ra uua o:q:,anl:.zuç'iía, deaenvolvi~nto to !1.nanciCilOCntn.
·
' ·
· -

,.ri,..

61. E."ses PTQ&r:&maS e:c'vcri:llm, ai'rida, 'pl'miC'T i_ticcnti'l.·ds- pata •== pisaoiou-ll~fid.!n
c.a que pracur(la L'tllprcgo, e mt:did.u que:: facilitem •. tranaferê:iu:i" aradud pnn• õ
Mrcao:la COmu:ol de t:ral>aU1o.
·

IX. COORDENJ.Çíici'
ser adot;;ulns :rncdi!f.as p•r.n &ll!antfr,. Uc,ntro dO ~o ... nvel,t 0 c:oorden.!
das pohhcaz e p:ror;,Ta,..ll d.t :reabilitaçu": p:r:o.!:l.c:~:ionn_l c:om .c. poh;~::i.c;:a~·e p:rc

;.,42.

c-

Dever_!.~

c:r:-

•

de de11envo1Vimcntn aoo:J.al o ec<onÕi{lico (inclu;:mlo a pi.:uqul~·,. ci cnLÍHc:.!l. C
novas tccnalor,ian.) que 4fC\..11111 •. -.lnoini•t:L"açiO" do ,l!!;'Jibdbo• t•olítica e- 11 pro:oc>-

~ão &l!l:'ah do 'oll[ltl:go; • fon~~~ção'proÜ•donnl,.o~o inÍ.etçraçio "ocial~ .a ·PI'I!Vi<i'i:~:~:,.
a,d~l •. n_coopctr;;~ti~... • .........lri~t. n:r•l:t :11111,...-.al! iMÜN.I'~.M o ut~:~,

.L_

•>

.,""

""• 'tr~l>alhado~u ,'fru~poruo
J.oõuos;
.t.oo I'J'Gflniiu 1.ihroJ.•:

____ ..... __

tiçia . .,.n~•4 !.t:~!~~~'c:"'!:!~:i'a~J.!"r ~ ..... M 1 ~ ,..t.li
·~· ....~-~~

-~t'.:::!·::'i:E~~~~~~~.~.ry:~-i:..a_

de

tro~ob:..lho.

478

Sexta::.felr~

11
Oli llÍnl de· qualifi.,ao;io~

Co:lte:r;lineia IntornaeiM«J, do 'trabalha

4.1)

JleCOMZJdaÇ!I:O J. 70

Donrio an c.oçilada• palo- •ao111' Ulla - • por· ano·

DDoQIIondaçio •obre· aatat:Útio.- do t%-.;..balho

e.tat!shCao ctint{l!Uilli' dalt 't.S:U do -~~~~riO POl' t~~~~p·o ii 'horao

1 Ccmt•~•~ob -Geral da Orp.td.ugià Int.rnaoion&l. d~ 'lra-

ao:nlllia da trabalho, q_UIIlldo t'or o cuo.

blllho~

I) .:raau ..tad:a-ticu aewríiõ •ltr

GtiDOb:t'!l P•lo Cou•lho d• A4mini•tJ:•~Ü 4• :Rap;r-

claod.ti,o~u

noi- M&IIJ:Ii!o o raao de .-t!Yidad•

ac11.11~o•

t:içiolnt&J11110iollll'l d" T:t'a'&alha • oOliÇ&pda n&qud& cidade . .

••zo 0 pço d• '1.d-.!... , ooçq;:o

Ou.

T da ,iU:Iho de 1985 ea 8UII 1epta~t1JU: .priDI&ira rewui'o~

h

Coii.Yoo-.!.a •

l&tlanbtcapdo a .tH~cuo:l.da,dt de utatút1oae confiánia do
tnlbp.bo noa paÍ•ea de:uDTolTidoa a . . de~anYOl'riiDnto, eÇeai.aa-bte

W.ataa à

O'o.

pliiDihOaç;ro • ãC.i.ipã:üwaontO do Pi-~"'Sre.í;
7

ao aocial • oconôaioo, U. oo.a.U

~açõ.a t:t'&b&l.h10tlllll

J!pÓII 'tor.daeidido !Jdotar otinraee: propo!l'tn relative:G

..n.ió dll ,~ ·• tlobro- aata~aticoa do aaJ..tÍr1oa • hoÍ'ae do-

çupo de

'CIWpiiÇIÕ. . - w

ltÍ'ril

qual.U'ioaçio, toa&Dho do ••taboloo1Mnto a Ú'&a po~o ••
' 5.;.1)

Coa_ o fito 4• a~r a Mc.oaido.dea a lar~«~~ pl'ai:O

de- anállno · porall.l10l'iudu • d!' dado• de. :retorillcia, dn'llriio

aer c-pilldaa· utat!aticaa da eatrutora -,- 4Ía:trtbu:1ç'i0 ~d&iii~
•lll!Úio•, H po..tn1

à_--

Po'1.o· -·

e, " poaa!YIIl, po:to

a cada oil:lo-o

Ullll - · ·

&I10'11.

2)

Eaau .oatat!atieu d•'Nião propOi-oiO'RU-z

a)

d'ld110; aobre Oa ~oa • .. ho:raa da tr&bolho (hora.
clua:t:r~cado•

Vabt.lho, 19)8 (nt 6J), q,ueatão- qUê COllatüU:i ·o quinto-pottto d

iltot:lvamento trabalhlldu ou boJ:u ra.uneradaa),

e!'l1u do.dia da reunião, •

pala· Mnoa Por HJ:o, 61'UlJO da i4edeo, ocl1paçio ou·«rupo do O'Oil--

"póa ter dtcididc que tw pro_poe:taa · d~y•rão toll8r

â toma

.4• uat. r•aomond&ção qu& ,co~~plo-IIIIDh a ~...tm~.esta_ttiu-

,.dota, co11 d111t1 da 'f:l,nta • 01-noo ·~ ~ de ail, no1'eooJ:~
tit 'oi t<mta e oinoo 1 a prennte J!OComendaçiío, q,ue po48ni ao r

Mncionuda coao a hOQIItndação acbra ..taF{aticu de t1abalho,

:rh~U!oreçio per por!odoa de

tu,p.- não tzo,.balhDCJ.o a

lU'IGo •

Ç&-

tificaçõoa}, • du hOrao da trabalho (horas ~tatiyao.ent& traba-

t#tadaticaa da população &oonOIIiC:M.nte ativa, do

Ulpr&6(1,

lleYorão aar D~hdaa poJ:o •ono•

UIIO.

voz por en-o

oot.t!.ticaa dont!waa da populaçiio ooonomiCIIIIIente atJ.1'a, dooçreso, do doat~roso, ao ooo~r, '• q\I.J.IIdo po•a!'"l,do oublllll-

z....

t.l.} .PIIra aWndor d atc&all'1da4ao a loll.!o prazo, •• ~té~
POrll.llnOril:-lldu

lt

4o dadca o!O rdaftao:la~ dOYO-

I'io -..z.- iiiiiiPú.Saa ~l.o *lleo uu. ,..s a oad.a dos anoa ..tat!a-.
ti'o... da •M=~a e diot:ribu:l.çio 4a populaç-ão ooW~aa.l.CI-onta

J:aau aat,.tlatt.ou. do'Y'Irã'o·-r olaPttioadu pelo ••-

•ll!ltundo o

,.~o,·

.o çilpo 4o idada, o: pupo do ocupaçõoa ou

oo Jli'P.f:o da qll&li1'ica"io• o zt~~~~o 1111 at11'id.,t:e ocOli,Õid..oa, a
.l:roa poçârica • a a1 tuação na ooupaçi:o (~oao -pr&Cfo!lor,
pllnoa 'l\1' tz:aball:ja por oont1, prÓp1'ia, analariado, trabalbaior dc.latico nio reau.uaradc

ou. ...b:t'o

de

-.a clloporativa do

e ca çu,poa de id.ada.
l.oneo prt~zo, d.oT&rio

w....

Z)

aetat!•ue~ .. danrão proporci.ol:lar dodoa &obra o

da

aão-do~obra claoaificadca por

~.-oa da o.t11'iclad.a ooonSaico..

:bdicalll doo. pHço• ao oO.QIIa14or.

1.1.)

proo;-oa ao

Dlll'lllr' aor calolli&d:o a p:o.blío..Sõ tia lad.:ioo ..ral. loo
c~or

que ov.bra fic4o• o1 bena da oo.--

:relacio~

lotatút:Lou doa •aliÚ'ioo • 4U hon8 do t:zabalho

Dawarilo Mr OOIIpi:r.ilu oatat:Catio,.,

lárioo ' da Md:la

toda • popul&Vio.

»nuio nr publiCado" ... npando ÍII41M8 .SO.

2)

ao oOIZWIIidor Jlar&

#IJPOO

pno;-~n

tçprlut:ea da bens da oOUUIIO, ta.ta

00110 lll.i:Mntoa, beilidd a ' - • roupa • caJ.v..So, hab:L11~io, cro.'lldtiÍnl. a lu, • ou.Wu cr.Wcodao 111p1!1oat1Ya.

a. ~· lacuna d.- ~9011 110 o-~-u.or danr'- "~" oa:tn.leloli 1 puh11oadoo 0 . . . . -ror po111Íftl 0 'IIII& l'llla por -'ia, . . .

»ro4ntou•h
J,l)

~~~

Dado ooa ççoo ~fioatiToa. U 'l!.(IJ!Ql.açio C'Q relaoi~o C<*

I!IÜ'I'II:o

2)

o

6.1) l'ara atelllhr i.a noce.. idodea •

n!nl. a a cpapoaição &o OWito

atiyidade econ&aica,

anál:J.11011

~eQ~;dos, CPIIIO

oatat!atJ.cae dlinrio 110r cl.lltlei:t1cadu •et;Wldo

o aexo-,e, quandO: pooa:!vd, JICI1' ~poa do :f.d.adu • por J'aaell !lo

:ria ,de

z:o-

l._"9âo a_dittt.entca c~aotor!~ttiaaa i.çortantao doa opõrir.toa a

..r ooçil&daa ..tat!atiou do .eua-to da Po-4o-obz:o pelo Mtw•

pre.so via!nl.,
2)

Hpndo o W::vu da pnboa a •• ~ao do traballlo. (horaa &ht:lT-nto tzaitalhadu• 011 ho:rao 'niiiWI.IIr-.!.u.) • olua:i:r:lcadoa -

do d••••preso o llo auhoaprop.
l..l)

dlllloa &obra a diatl'ibuição doa opol'á~ioa • &apupdoa

o)

I- :rotat!atiooa b'lllioaa do traballlo

elo.

•"cl1a do ,,._

411 b.oz. . do 1::r&bolho (bOraa o1'oth-.11to tr&-

·~adaa ou hol'.. Z'IIJJWiaradàa) pelo

••AO•

1a11

'N:I por

-.no.

ti .,,__,,

oatat!atic.. "'•v•rio ••r olaaai1'J.cadoo pelo - ·
aoo 1$11paclo o r.a 1111 ,at:tTidado ooonÔOI1oa 0 ;per aaxo e, " poaÚnl, ft&Wldo o taaazlh11 do eata~o:L.~to 11 • área POBT.tÍfift

dadõ11 -po:n~.enorizadoa .obro a oOIIpolliçio daii ~ãnzioa -

(ta!.- ODaO salário b-dmco, aup:l.e.iae.11t'o ·po:r' bor1111 extraor4imiriaa 1

lllado.a eu hPrsa rUIWlO:radao) 1

1985í

aoa

tii!IM~ do ~atSbGÍacJ.aonto e iro.e. 'goosrifi.oa;
b)

oaa do trabalho, 19135,

tOD

paçÕea ..cu. n.Ívaia da q,ual:lticação, rcoe d~---atividoda ocon&d:ca,

e, ......, .,-.lftl1 r'r ~ 4o .1d....o a CJ'UPO da IHI\Qit.ÇÕ. .

~lo • - ·a o..Sc tona

"'na, ·

g. 01 p.10a u:tili.hdoo ,u• oaloular oa Úlllio•• daa pnr:o•
M OOIIDUid.dor 4.-nl'io ,SII" hl'iatN pilO MDO. -

••• anoa • reaJuotad.oe oocla 1'1111

'{UI

't&S • o.b,

IIII! ob11rvar. . al.t:.:raçfta

a1P1fioa.u-.,.. ua fl'a4l'Õea 411 oOiialmo.
lO.

pZ'119o'O

t.O

Oo pzoçoa u.t1li•-.!.ca para oalll\tlU' ca ':Cati.ooa 11:08
oo12111midor oknrão ••r· raprennt&ti'Yo• doa OII'UIIJICIIII-

d~a I!Âita ~ oo.p:ra doa

pupo• 4a ~io .iaMnll..aOO'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo D)

l'lorçode 1988
(por apaplo, o• nola<;~ão aoa pontoa .ta

à pl14P.a

...

,.,nda • á J1&t'llni:U •

a:utoa a ra1141aentGiil 4u Ulddade~ :t..S.li...

r•ft•tro ctrH:rá ae:r Sld'.i.;i.~t.amant.e pam.nor1:t:D4o pa:ra perd-

tir

11,1) , :Dn.r;o 4•r ooÇU.adU pelo ~o- a oU. 4aa uoa

aa.b.t!.Uou doa .-uoa 4u Unidadh ,:t-.Úiu. . ou .ntiio doa

2)

011,

aat:~ 4oa l'all41aentoa du :t..!uu.

..... aa"Ut!at;l.a .. .wnrão aal' oc.pila4aa·IÂ f'oma a

..,. p'roJo:ntione.,alltre Olltl'U
:t..S.U~•

:tn:romag~aa

a. •o,pia:lio
o)

tillo~ po~IDGrindoa aoln'i -:tuto.r

&:1.11-trG!t

I(QDIJo p~.:Í't'êl, «dn p0%auor.1ad01 aobn seu 1'11n-

pn,O, u otpil:l.•o•

"•FDt1o ...~~..~vela 'proudboiar

~~· ·~" ·~ autoa a, ~~ JU';IIIÍYel, . - . reD-

'bt..t!a~iou 41 110i4utaa dti V~b.USO a da azttant14.taa

n..,.riio i.u o~u eetai:útiop «e' tMiidi:Jltu
.it~tatútio• «t~nrio

•n

P!IJ' l'IIMOa •e at.hia.ta .o'on&d.oa e,

olaaeifioad~ pelo
.Da

U-

Mdi.!a.'do po..:!nl 0

HIQDdo u oaraotn:Útic~· a1sn1fioat11'. . 4oa trabalb~o:ru ~~

aalui.to. ltab oi*O ••xo, srapo• de iwe • ocupeção ou Cl'UPIJ
le ooupaçõea ou. al-.aia ,4e qual1ficaçíio) •

«c• •lltabd.e~iunth;

la MUda do Jloaa!ft1. 4nerão ••r o01!91l.adaa ••~•~

túUclliD ••

·~~ea

nllaltaatea do trabalho pelo. Mace . .

2) ~au eat,t!atj,ou ~ftliio ile~. clueUioe«.a .P*lo •aoa

·:rao•_ 4e_ at1'1'1dacle eoon8aica "• · aa -dida do po.-!,1'11, "sua~

lo u cu~ter!.'t.J.oiUI ~t1cat1'YU ~Oll eatabeleciaOnto. • doa
tr~OTID U8almadc8

(tda

Ca,o I!,«<COo,IP'\IJI08 48 :l.datlto ~

ins-

17. 'oa KP'broa dna:rio eatabttlf;oer n olaalll.ificaçõ. . . ._
11o

;.b~ 'to naoicmal e, lla IIICI4:1.da I! o poas:l-

por

to.toa. oo o'l'sanioac• ill:tereaaad.oa,
18.

Oa

~bX'oe dll'fttiio lldotu .. •d:ldu pcaa:Íriaa pa-

.-a.to à pnaonta bcom~ndlçiíi:o a·pa:rur d~ dit•re.ú.te• tonta; •
oraan!aaoa.

~o· elaborar ou reVi~tar a• OOl30iito3 0 det:ln1çõeo

19.1)

eatat!e~ooa prniatu Jlll

e

praoa.nta BIIOOIIIIIII.d&~ão, 011 ~broa

tnln'Ü ln'ar . . OO!I.ta ·U :r•o-ll.daçõea 1nti%21&C':lona.i• aobro

••tatfat:t.oaa do tnbalho; •atab•:t.eo-1d,.... aob o-a ~O:lo• da ·
OX'pll:baçilo Int•:rnaoiOlUil. o!lo '!Tabalho 0

•

aa iao.-en<laiÕea pu·-

t:I.Dintea di ou.t:J:aa or&anit:~~ÇÔII! 11lte:rnaciouiá c~ta.ntn.
2)

Quendo tore. n'rth.d.u aa nor-a • di:rttt;ino int.r-

aaoicmaia •obn eatat:C1t:lou 'do t:r-ab~

/

011 ~o

tor.- ..ta-

Dnerio .ee.r ooç11àd_u utat;Í~t1ou d~a conn:l.toe

caçiiaçia di-- .tãi.o •otat::!flt:lOIUI ea

.20.

O• ._&roa poderio pedir aae:tat;llcia 4a.ltepal:t:J.ç!lo-.:tt:tte:r:r••.l.lll~

oa cdnali toa,

• publ1ooçio'dae eatatÍqtiou praT.lataa pela 00qotllnçio"4e t:ata..
tí•t1111U1 do '!a'abllho, 1!:185, e na p~eent• hOCIIlG'Ildaçilo.

11e t:rÇGllio ,Pel.o •IÍ~ uu. fta po~ ano.

«••~:rio .-:r

Q

oonf'Ol'll.i!l:I.Ja o.- a preaet:tte ~o01tende9io.

dlt.i!l:l9Õ•u • 'lilatodo~~· atil:l.sadoa p.:ra a ool.e'ta, ooapilaQio

:r.tat:!otloaa d• oO.Q1'll to.- do traballlo

Zll•aa ••tat::!itiou

a oliioc, ran.ar' w •tualisar oa OOIIoa:ltce 0 'l!d'ini;ii'•e • cl.aa-. dt:loaçii'aa vtil.isadoa.

aoc1o11Ql do. "J:rabalho .ao a labor are• ou

!Wipagiio ÕU. çupo d8 oeu;Paçõ.. ·ou. :a:!'Y81~ o.t. q,u.J.;J.tJ.oaçãio).

2)

«•

lii;Laoidu 011tr.. ':IIOJ'UIIo o• •~• ~o :reT111ar •! •• !o :r

wa pãr .._o.

14.1)

Jl'rUnaDtel (ooao oa dOill aerv:lço.a do ep~'ÜJ~c.ia eoo-:lal • oa ••r1'1çOill

Mtodolo,sia u.t.ilisadoa na óoJ.eta, oQDPi~iíi:c • publio-11çio du

C. Uatmlho pelo MJlCMI uu •ru por ano.

l.).l)

a.

MUiad!u a,l'lrapr.114u

;por 4iterant.•

ftMll.tOQ.tl'a 4o Vablllho

tnu

ab.iniatX'a~•ce

ra bar-o-1!11nr .. eatat!at:laaa do trabalho ooçiledP cut a•prl.-

t011 • ayantWllaanta oluaaa u' :ranolialntoa•.

2)

:r...

q10 1'~11tq • oacrdiiiii:X' a ,çllo&Qão da"aa olii.Dific.açõ..

\l!Matoa oluat:tiaadoa por YO~ • ori11oria, olnPa da aa•

U.l)

UD.idadea

pagM 4o trabalho).

Nus MÜroar •

I)

eob%e

o ao..eo, CCIIl tinal:ld.Sa• ••tat!at:lcu • coa u ..U-·

''

e) 41ti4oa po:nMI!.of'ia..i:oa .cliH ,.. ~oaição, aapnoto

p

pe•quiau d• opin.iíio uo:loll&ia
pe••ou~

tu de nprc~ga IIJil'OPr.llld:aa pua afll aao oon,fihDC1&l, •~ r•~

ott u·:t..biaa, coJifo~ O·O..OI

~~ ar;upoa 4a :1.4.0 • 01dru 'oiU'utn!lltio,,.. :-!pifioat:iYU

-

Oll 1:1naoa de ••:tabelao:i..,:~toa ou U~p::t:eaUJ

0~1111 d•

t)

.ao.tX'u de aatabaleCU~entoa: cu açr1aaaJ

a oçaci«'ede ptl'a lnAl' a cabo aoÍriea oont!mua 1 oo--

111U.U.. ou

aobn u Wl14111!aa

«•

, . •i•tua ooordilll.ad:o _pua l ..'t'lU" a cabo u ,peoquieaa

ll)
&Dmto.l,

c.

"leçio

&

b)

,..toa·4u :r..!ll.. a, u ...u.«a do ';pollfllt:.... l, '4ot~ :raadiuntoa

... ~lbd•• :t•UJ.a:raa

, . ·n«.l.atro ooçlato • atuall.zeAo d• aatalntloo-:Uuntoa

oa eçr..ao-, pr.Ta fina d1 p•aqu.ia!la d• opin1iíi:o -ou aa:~~aoa1 •••e

<lo. u~).

~t!auou .t.

a)

Sex!.l-(elro 11

cla.iairioedu pelo

-~

... por .r.-o ·d• aUrtdecle aoons.1oa.

:letat:íatic•• da pJodu.U'ril!ad•

conveliçio l.i;o

.?$• . nn.riio•a.:r

IJIIrh:l.çoa«u prot;rua1v•ente eat.at!ati-

au da p:r041U:t1Yid~e.

'!uu o,.raoteríauou de't'llrtl;o aer cOçi-

~u

de IIOILI:irtl a p

ob.rq~e•

:rMoa, blport!Pltea de ati\'ioàde

eonwm;ãO>~ aobrl :tatlt.i!aticaa do ~abalho
~ Contad11.o1a G•ral

Con~oeeda ... QoDÕbra pelo Cot1aelho da ~at~açãodla Rapar-

•oonôll1oa.

n.

da Or,san:lzeç'iíi:o Il!.ta~ou.l do !rra-

·'ballio,

~ii&

I21tra-41at:rutlu'a eatat::!•tica

16, . l'ara fim, de .oc1eta•,; ooçilao;;c, de aatat:!atio•• &o

trahlho' ..

~-to

à

pai-t. I b

~l'flli.mÍ:e ReÕOII~rid~;·;o.- o~..

•abroe dllftrilio aportl:lço•X' prll.c:reae:t.W.i.•Dta
2& ••taúat:t.Oa qcicnal. ç:rop:d.Ja.

~ .. '111fr...aatrutu.t'~ c1t'fllfii~

u,u;

.l,Drl'a-ootrutu-

oa pX'1Do1paia

ocapJ"eQdlrl

·~toa

:tntarn.o.c:lcna1 do 'l'rabalbo • oansro.sada :n.aqitelo. c1dede ••

.i d•- JW:!ho

de 19'85 ea lU& aep~aéaiJia pr.imtti:r-a .ri'WI1~c~

.ApÓi._ter dlllo.idido edoter dheraaa'proPo•taiJ :rõl.1i:t1vaa à

nn.io 4à ~ ~. aob:re eatat.:!a.tJ.oaa de ealár:loa a horU di

~0 1 l9J8
.4& ~ do tia

(At

~J) 1 .'luiatic. qua O~l:t.Ut:l,tw, O qu;i.Ato p011t0

4a :reuai~J •

_47~

480

DTÁRIITOO~CONGRESSO

sexta-- feira 11

pubUc.::oçiio a, ..a

:to~tt...-~~ ..
.«o~ 1

oca data de n»te • o:ln.co

.«•. ~unho

c1ona4o COILOa.~ 110bl:'e' Zetatí.IJtiCis .,., Tnbal.bo, 19851

:ru.io utilisadllll (t!tlil.o~- .- liúmaroil da r.ti:rênc-:1a,-·

..u..

"'ll4tlou do 'trabalho, que, n4UJ1dO

~llllh'U~~tt~nte pua abarcru u

nocnzr•o~, til

aenmp~,

110110

«)

tra.blllho (.bCir. .

trabalb.:I.Q 011 ·horu re.mer.aea) a, "
t.~~po • Ji.dru nol'IU.1e h

nrttnen-

cano 4& liio-«•-ollr&J
!n41caa

.a)

. . .to. 4p ~ •• tM1l1u.a, oa. an~ão s . .1:Qa 4u

h)

"l' ano-.a!DJao!~

:tnteznac:l.onal. olo 1!nbalho lo&a

"" publicada• peloa ..rn.çoa naoionaia compstsnt....

11)
II.

Eatat:!at::Lcu 'b.Úicu do tntbalho

..,...rio asr ocapila4u satatútiou cont:Cn-u..a da pOlNlaçio
oOII.W!IIidorJ

lloODOIIicu:enta at1Ya 1 do ap:reftCI, ·o!o daaeçra,so,

tiBÍliU •·· •• :von!nl, ·nn41lunta• l u -11id.dadea- tilllillarel:
. - entiio-nli41MD1;:.n

1111

11'tigo 7

•>

«O

deao:d.-

Q.US pC!SÚvelf •

'b'abalh01

:t)

p:r-~oa

da~. u

aer slabOJ:"adu a atullliz.du- o!a -..:~eira· a ren.et:l.n.

a)

eon,.t~a • dbt1'.1bu1çio do- 1al.ÚiõUj

«•

diapoç.çõea

alteraçõ" aian1t1oat1T')!~
b)

tli tu.· de n1ár1011 por

0011. "

çõ" po~orizadU- dU :rontaa, oõnoliilt~.;- did'ini;õBa • metod.o--

«tdo• de :r.hrlruH.a1

.t.ti~h

aa datu de alla publicaçici õi.r.

•

lo.ti"a utiiizedoa para c:-olstoi: • COIIIpilm:" aa ••taÚa1::1.oaa dsvariío:

Plil.1.•• po-oaori•n4u •

•1\1.• de s-hO• • alUa de boru de

1

Artico 5
S. o0111'onl:l.dad•

••tntua • 4iatr.ibuioio da Jlopulaçitt eo0n0111o-te

~tl.,., qM ~ aon"Yir piU'a

o..u lMl'Ícdoll- aa.:L• ~oentea daa di:rs~te~ cJ.~ ~

d:l.!\ulio.

-..uario

q111121d0 poeÚftl 1 ll'll.beJIQ)rtlft(t 'fii:ÍWl)

0

dat. .

"- «•' eatet!at:l.cna diapon:beia

li•~•• 11atiri. . 1

-.) popuJ.açiO ··oOaomici-.nt. IIUTã, ewn6'o,

o)

u

b-)

COr!Wnç:ia' 'Obri<JB-

.. • :naolher, o.-pil•r • publioar :repl.aUH~IItt •.t•t!•t1c:u

•(1

rd:s..::

caao d-o .. "

publicnçõae ilapl'saaoaJ ou deàortçõaa ooiraopond<i.li.tsa, no caao

.h'ü&O '1

Qu.al,Pl"- Jklabro q.ue :n.tUioar • ~MDte

b)

D.O

da 4ado.- d:l.:f'U-!14:1.doa poJ:"-Jiil:io eh ·out1'<111 coD.du.toa) 1

Diç!W.I!ÕH pnb

. . b01l'RJ' 0

paí-ticular•~

• U!tormaçiiO 4• rdo~cia .;.,.~~da aoa caoio& da

a)

da .U, .no.Teea!l-

ta • o1 t ata· e •Ginc~o, d& pl:'lle•nte ~ , qtt~ pod•:d. .&e r :men-

-:r:.

NACIONAL(Seçõo U)

•• Da . . uda

.b-ti&e
ola trabalhO a, na aa..:

lUa do po..Í'Hl 1 m!'llnddl..taa proicca4u per acithDtas da t:ru-

periinect•,

qua l'llt'Utoa ...., Yiaio &'lob-.1 do pÚII4

dd -tiaúl.i••l-

la•ii•• proYocadu. por ac:l.dantea

1111

do po.Ba!YOJ., do subeçraso "fi-IIÍnl, ola :u:nerira a

e

Jlrferüo a ar oa.p:l.lad" aatat!atiou. da eat1'Litura • Ll:l.atrtbui~

da população scocc.io..._anta IIUTa h

aac.ira a fl!lll :notli-

t•l!lll• naio,sJ.obal o!o- pala.
l.l'tico 9
l~
~o

,,_.bOiara.

011.

o011cai toa, dd'iniÇõaa • aa-

nrl•u.. a

toeolocia utiliaadoa na, oolata,

ta\!auou :aquert«U ••

~:Uaçio

nrttida !!-.

• wbUCiiiQio d... ãf!-_

pradri.te ~ ..

oa lkm-

.lln'al'io

·~ oaçiladu estat!atioaa oe~~t!mtaa

U.. o1to pllhoa 11 q . -'41u h

- t e trabalbdu

GU

horu

da. mi-

boru iS "b-aDIIlhO (hon,a st"d:I.Tg,..

~rad.aa)

que abarque. todaa aa

caU4orll!lll ia;poriantca da ope:dria • ap~oe, a todoa

011

brM:.tla"'riio ~•Ter . .~ocm.tll ._ Últi... J!OIKUI • U.retrb•a .,.,_

pri!Wipaia r-o• 4s atiridaae acon&.ioa, e de maneira a que :rs-

'hbalaoidaa •ob o• auapÍoio8 !Ja Orsan!a~iío :Inte:niiooio.nal do

:f'U.to..

UDa

visão a:lobill do pÚa.

...... ,

2Mbalho•

balho, qu.a abarqlll!lll u
•todol~a

utilizada. na ooleta,

aatatíoub .. raquurtdaa
--~ :r...,.r o_,ata

.

8111

~laçiio a .lJU.blicaçiio das

YU'tl.ld• ~ p:roioaanta ~-• d•n••J"-

iU oro(tGizaçõas :t"<rpr'laantativaa da •!llPresa-

lo:rea a 4a traball•ado.rec, qu.ocd'o n:iatiru~,

hnlr .. conta

,,.....,

lllll:lllt

CDIII

nec .. a:l.dadaa • u"8Ul'lllr

o objatiYO da

IJU9

colabotatiio.

4a 'pllb;L1car ou. cOIIUllicar d&4C8 qua, da
p:roa~~U,J>o=m.-

c.da :rMil1ar,

Uftll

u:t

oat.baiacillellto ou.

uq

eçrua.

~~m;~rêa:o

e boro do trab'Ol.b,o lhoraa •:t::•ti-

Tamante trabal.bad.a ou b.ora,J ruilinG:iál!aa) do ·-111110 Olllllpo. ·
Artia;o l2
DIIYarão
pare -dir

lUII

••:r calculedoa· índice•

dos preçoo ao eonsíimidor

Yarl.açiies registradaa oom

O

tranac\iiao do 1:ompo

noa preçoa de a:rt::l.&oa .repreaentati'(Olll doa padrÕ•• do conu\l.!llo
da- arupoa dgn:l.:ticativoa ou do conj'Wi.tb.da'po.PiiJ.aÇâci•

Qu;alqu.aJ;" Jômbro · llUCt l'atificar

fi pxoeaa:n~ ~om-re~. ~

enclllllbba~~~ttrliu.cionaJ.

~ pMÚftl, u

cOq:.:ll.ãdaa eatat!at'icU do ci.ti-fo dá lliãowda-

Quanl!o .:ror poaa!vaJ.. eaau eatãtTDtlCUd-.VerãO ..r OOiractu

m.naira o:u da outra,

.Artit:Q S

a

-,on'

obra nJ.o.t:Lva. aoo principoia :z'umo• da at:l.'d.d11de eoonâlll:l.ea.

o Yuarunto da inf'orma9ia r•Üativa " wii.l. 1Ul1dade

awtatíatJ.éa 1Dd1Y14ual 1 c0111a 0 por- ex0111J!lo, li.« pOa80a, \llllll uni-

...,.N••

.trtiso J.l.
-- DoJY'Gr!io

oGal o• o!adoa aobn o

IIUihl!lla diaponçiio """ p:niMIIti ~ :i:Bi)iOr"ft a -Obrigação

ocupaçõu ou. giu.poa do OCÇnçÕoa 1111por-

j;Útéa nOe p't'.Üie!Paia -l'ãiiÕIIi da ·irft\•idide -.-c-oziSm:1081111,Portcntea~

do Tiabaiho,

aatat!atiou pabl:f.owlu oa. eoçtlatu •

.LJ:tiao íl
-·~riO

io.iô'oca.

d.N

-.r· ci:.Cip1'Ia4oa ••tãt!iitiõu dÕO

t.m.uar.. ou,

Sõ.iitôi dú Uriida--

":part:1fl.en.t•~ doa pato. 4 . . :r..íuu a,
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d.!cia ampliou Gu. ai prop~ • ampliar e1ao ClllllpO •. outra• olhgo-

qQDOIO pO!IIIIÍVIIIio do. :r(lndi.entOIII d111111 \IJ:IidadCIII ;t'IIIJI.il.ia:riiiO OU

qi;õ doa F•n41lllllnto• aao :t..!ua,,

·~;1111:1 • t..-.ailho•

de \IJ:Iida.d•o

4ts a«:~~llirm. a /lUIII re:tli 'tCIII

1IIIA

q\1.111 abuquea tQdao •• .::.-

tiUI!lia:re~

pr.iviU!.uo ou. ':ram!Uao,

rioe da trabe.lhndonus, eetorao da •oo11omia. 1 J"jll!IOII de atividade
•conÔizion oU. IÍ:raaa caoarát1ca..

neio «J,obal do yaÍfl~

).

J.:pÕs

havt~r

•:t•tulllio con:=ultcr; iu o:r,s:aniznçÕII rep:esac-

t.tivns da em:presa4ol"as • <111 tl"abal.badQr'llls -i~t-•r•cr.,;ic::l,, t'JIUil-Dlva:rão aiir OOIEIJiiladaa aatat~111Uo::u 4111 levõoo pro'O'o-

1,

t~cit!•ntea

oMd por

dit t:rabalbo da

~~~~me:!. :r,.

a que rotl.i t:n:r. 11:1110

.Et~~•u eatat!•tioa• claveriio llblil:rca:r, ~rum

1'1.io Global do pa!a,

lo POIIIIIÍTtl 1 todo• 011 :ramo• d• •ti'l'.idad• ooonÕmJ.ca.
2.

ao

11e eit~ i. dat:J. da en-trada

l'la -d:l.da 4o poool.,.l, de'VIIIião 111111:r compilado• ut.t!a-

todo• o• :r-0:. cta ati'l'.ide.cta aoon&d.oa, e da m:md:r• •

.t.rüco lS

g,uaia a0e1 tou .cr• obria;açÕas &

, eon.....,ç~

Baaaa daclii~açõee te~~~l~a:r

Ko111b:ro

int:rodu1111:r 111111a11 l1.11.1.taçõea d.lve:rá 1mij.ou llll aou.a :ralatG-

llrtie:o 22 dn Conati tw.~Õo d& O:r,s:lll11zaçíic Inte:rnncicrnaJ. dG !l':r-

t::rllballlo de lla!ld:ra a ~ 1'41f"l1t• --. T.iaão aJ,obal do paÍa.

balbG, as particalarld•du a que H !u ntuiocia no pariara-

. . . . . . t.-t!•~cu dOTaiio llbll:r(lar, quam1o PO!'IÚ.,.l 1 todo• oa

:ro

2:

do JIUIIIIlb Ol;tiSO-

&tj.v.ldac!ll econ&.ioa.

UI. • ÃoldtoÇiio "-•• obripçÕ"

l!.t.ll. Çonvânç~ ·:rav1•e.·• 'CoftWnl;!iO.;.•Q&>Pe.f•'!'l'tõ!•J:i~u 41 !ll-

,.t..rt.ico 115

lÔrioll • borll8 d• tl"qbalh<~, 19J8.

'T.i:r~

1. · lrl&
~I,

COn.WI®~'?•.,:.int~

rtcs aob:ra 11 aplicaçiiio .da ~~ru;:ip çreaentadoa ea rt:rtu.de do

~:rio ••:r aoÇ11114 .. •atat!.,t.io. . •obn oODt"U toa do

4•

a.

%Ão d'ai to um sno çÚ• a data d_e aeu repatro,
Q.tiCI

~

vi4o:r :1.11i~ãl.

lhtlri:odo.s rolo n:rUeo 'ou artia:ca da parte li li reapai to doa

:Ntu te. _.. ;ri11ii0 ~oblll.. <lo, piiÍIIo

111,1111

UI.

duzi:r lilllitaçÕeã ulte:rio:rea do c1111.po do:t:~ico 41111' oet.at!etic. .

Uou ct• ~.:ra:tllada• p:r~VOOad•• por ac,identu da trolmlbo que
Ülll:rqWI•

pod~r.l, ,a cada acÕ, 11111 Ullla -<laol.a~çíi:c e:nC111llinluida
Direto:t-Ga~ RCIRIIl"t]~e:maoional.. do Tra'tlalho' no !ds que

que:r ll:am'b:ro

o!u o'tlrtpç,ÕIII• .aa:raia a '1.11111 •• :rat'ne a

qualque:r a . .b:ro p

ftl'IÍ ao•1 ta:r u

IT.
rat.11'1oa:r a p:reaent. 9n•enu .._

Gb:ri&llçÕ•• e.a.nad. . 11• ~ 011. 1'1Í:r1011 doa li;rt.i.GOD

la pa:rte II.
2.

do.!'rlbillllG,

...

I'Gi:ticru o U"t1#l ou. o• 111't1so• da par-t. Xl auju obr1cagõ. .

_,

.t.rUao. 20

J, ~quu• llli.bro' que t.1Ta:r :rau:fioa4o a c-~iQ; den•

ri podts:r ooufio.r .al:tUior.•at• ao llintor-G•r.J. .'da ~tio-xnter

rei.:tõrtoi ·•obre a Çtl1<t•giio -·!!III·~·
apre.-atlldo.-s ,.. 'Yirtuae do .X.Uco 22 da Ca~~•t1 tu:1giio <la O:rpw

"t"Ci-o

1.11.clUÍdaa ao•

ear P,'Uopo•1!1Õe•-4a ciinvi~no tocut1 a e••- JU.tOÍ:riaa,

.t.rt:l.~

1,

21

Qw&l.qul':r IC!Ia'tl:ro qw~ tiv•r :ratifioado alta Conitroçio por

dirá «IIIJJUZ1C!á-lo qUGdo d• upir1çio de :u. P•.l"Ío4o 41 dez anoa
a pa-ti:r da' data u

qlllll ti.,.r entrado inio.iallllnte aa vico:r, . ._.

diante c~cação enc~tb, p1tt11 re,si.-tro, ao D::l.roto:r-4e:rlll.

J; 1i.,....:r{fr lnt<lrnae1ota1

.t.rtieo .17
Qualq,IJII:r Jf'. .bro Jlo4er1Í iniai~rzh Ulll1 ta:r 1 cartas

oateaozl.. . d• tTabli,ltadon., ntor•• da eoonolli.1 1 :r. .cr• de at1-

qu.• U.,.:r •i<lo

~•4• '"BBla n'U1'1caQã0,

Il

que çlica ou •• prOP.ÕI a apl1-

lo pa:t'ti:r daqu.-1.1 110111Dto 1 ..ta~~ ... Vi-~..

cor·, pcl"il cada Jlgb:ro, d:olllll •••a apQ. a data -

de - . l.a&1•làçâo

.n::lco• da pçta

a nGPIIito c!GD'-'I.UUia nll:~t t1nha aolihldo . . ob:r.icaçÕo• .S.. Cor"
~i!) eçtooit':lo&Ddo a ~~~~~,tida •

1..

).

QuoliJMr -.uro que t:l"Hr :r,t.tifi.cado • Conven9io, d•.,....

aob·~: . . aatin..

·.t obrip:rá tu1.1c~t<l •qullllla kaab:toG da

lleab:roo.

IIIDC.-1MIUIII11tO~

rã sSecrl.UU •• . . .

Jli..giiio Izataruoioaal: 4111 'l'rab.l.bo, o

~

Orcanisa,.-5o"IIItlntllei011nl do 'r:rab&Ibo cuJu :rat11'1cao;õo• t1"TO-

:l, .~trari •• rlco:r doze •••• 'após a date •• que tJ..,._
:r-. -,ido nCietraa... pelo D:iretor-Ginl. .u ·:ratifioaçÕe• de do,b

MpiiiO.i:N.o~o 111 ntificaçio., :~:.... -ilounoaoi)oo te:riiiO- ro:rga

.•• J"ir.ti1'1<taçiio a partir da data ....., . . .

I. Elltl

riJ.a ,i_do l'IIIG:i.tr::ubo paio llintor...GanJ..

IIN.i~ d:o 'frab~o que ao•ita aa G'bripçõu d,l ~· ca~~

reJ..gio a·• 011 TÚ1.011 doo 111'~15C11 .«a JIU'tl- II que Dão tinl"

e prática

19

As i1t1t'1oaoÕIIIJJ :tcrl"'IU• di Jll'lltntlll ~nWnçio •eliQ·Inc-.LIIhadao~ pàrn r,p.n-o, •o ~:reter-Geral. 'de f11'91rU'ç;o Il'lt.:rndc1cmsl

Ao ratit'1car a Con..,.nqiq qualqu•:r »:•abro dlll'flll:rá e,._

4.

DiapooiçÕu .fiiud.•

Arti~;<~

I
atoi

I.W.

2.

~~no

após

~

do 'l:rllb&Ibo,

data . . que t1.,.r

.t. dlllliÚu.cia nãõ

te~ã e:te:l. to
'

~do ra&:~.at~,

~qu•r Ji(l'lll.b:ro qua t1n:r r~t1Í'1c.odo ...u. con.voiru;;ão . . .

1'io!adi acooômioa cru á:reaa ,pcçd!ioaa c àiiiiPG daa e1tat!aUc&11

qua, no p1uO da llllt ano apÚB a IXJ111'1&9ão,do por:í:)do 4111 4u an.,.

a 11'1:* 10 nhrl• o .artitco w "!:rtipl 'd•,;a:rto II a :r-aspei to .too

~c1011oüo no pa:r~:ra:to p:reced•nte,·nâ~ f1s1Íi- u.ao do 111nito 4e

twd• aori tw •
2~

-

da~1a rnT:j.•to no pro.a•nto a:rti6<J fioa:rã obrieorlo duan.t• Ull

obripQÕ.. -"<h ~ipo.

Qlialqllllli-·JI. .b!ro iUI l.illita:r o G. .po daa e•tat!sticall

oc.n1'or.idad,l CC. ~ pll'á-::rll:to l

di) Jll'!IIIIIIIJ1h

ll't1#' dCITIIII'lÍ :Jn-

tioa:r ... "11 prlaai:ro. ~latGrio' 10bn a: ÇUoação '":" Con..... nçiío-t
.,n"ntllllo . . Y.l.:rtUda do a:rtip 22 da .coiret1tu.1çíi'o da O:rp;nj..~n9~ IAtemao10D&l <lo. 'l';'.tlalho, 'o

ll a p

•

.:rtico au, 011 lll"tij!i:Oa- da p1:rU.

ç11oa a ;u:.tLtaçio, G;PrMIIUI40 11. :aaturua e aa 1110-

U~ 4a MIU, I 410l.UR

ao&

nla~ d'tlrf.ONI, . . . . . - -

IIOTO por!cdo dt d•• 111oo 1 e, a partir d1 lntíiO'~ pode:ni o.'lenunciuOitll Con'il!nç!o , q"\ondO da

~)t])i:raoio

de

c~da pa:r!octo de dez anoa,

n1111 ocrnd.içÕoe pHViatao no p:ro••nta artip.

J-

!.p.Õ• tor !oito conaulta

àa

~lllli:t:aÇÕII•

va. de, •mrrliac.dorell' • de tz-ol.us.lhodo:ras

repTednta,ti-

int•:roa~odll.!! 1

qlUil'luCI:r

~ qlic ti"Yn :rtLtu'icrQdo eat. a 0;nWn03o ;pode:rsí, qu011:l.n da e~t

plHfL lo pefto4o 41 liMo -

eoa.tad0111 a po.rtir da dota 4•

461
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~t:L"aila. "'!' Ti6"r <la

C<>!!v.no;o.or.<>-• e11. - . declarayiío

D:Lntor~Ga:l"~ )lepaZ'tif";Dt•:maai.on.al
aadtay~ a... ob:L"i4:agõea

•=-.inhda ..,.

do Tl"ab&lha, :ut.trar oJua

ais: ree:(ieito:>

d.D eon-n<tiono qu.o

lli'tig_o 26

An versõae am. in,.q;lés e em. !":rallCês do texto

119'8t-;a ·con• ........;ló

!!. U11,

o'll aaia doa· artijl;oa da .Part• II, aDipr• qu.e, a,O!IIo IIÍnilllO, •llll~ 1 ua B.COit~ão 4oa.... obl'it~:aç-Õea no qua U&

rupei to a u-.

·!!asll. dealaraç:iio iÜo ter.á e:t:d to aU wa ano

ba•a• lll'.tisoo.

CONFtR~;N.CIA INTERNACIONAL DEL ftVÚlAJÓ _

çÓ• ~ b b de .... ~sbtro.

Qwl].quer Elllbro que t1Ttr :L"ati.ficado ••ta cor>wntio .tt

4.

.,..,, no pTasa de

11130a Mncianado

Wl

AO

~ çÓa a euri.Z'ação 4o podado de ~t:lnco

pulça!o p:reaodall.te, nio ~iur

JUO

da

ta-

oalda:la nele proTiatll., fioariiÍ obr1,sado 1 •• Tirtuia doill erU,so!l
11s p-.rb n

a naptHo doa quaia "tenha t.aoi tado u

·da COQwnçiq dMranto ua

DOYO

CONVENIO SOBRE ESTADJSTICAS DEI. TRAIJAJO

obria:açÕ••

po:d'odo de cinco anca. e, a p.u"tir

. . então, poder • .uap~del' •u.a ·aod ta9.o daaa. . 'bbr.lg.ayÕell quan~

te da oxpiraç:ão de o~a p.r!odo da 11ino0 anca, naa con.Uç;-a_. pn%10 p:roa•n~

riato.

al'tip.

.b'Ut:0'22

J.,

o l)1.rotor-<liflr:•-Rotp•rtiçifnteJ'JMOional do 'l:r&balbo noti.-

:r.lo.ri. todo•

o•

x..bJ'o• d;., Or&&Dização lntarn•c1ond d~t 'l'r•balno

La CQnfcrcru:i• Omcral ele 1tt Qrpnilac!6n Internacional'-!~ Trn!J.:di:
~d:t·en Oinebra por cl Conr.r-· de ~dniinislnaeit!ln de:~ qf"teirut.lnlef·
nmciond dei J"rabllj_Q, y conç:r~
,_ cn ilicha_ cludl!d d 7 ÜcJuiUOd~ 1985 m

su KplUaJ~$Jmu pruncra rcum n:
O.:Spuél'dc habcr dCI.idido aünptu ~vcrSõls proposki011e1 reJntlvu •.1• revi.
1it!ln dei Convcoio robrc: ~mtllsuep~ de safarias y horu de ltabttio. 19ll
{m~m. 63). CUC$liÕSl que eonstitu_ye d quintoy~n~o _dd onl_e_n_ ([_d dia de_ I•
reunibn,y
Da:publ de hllbu decidido que eslu proposicioncs rev!stan r.. (OCJDa de un
. oonYctliO illlcrn~~<:ional,
adopl., oon fco:ha vclnlfcincõ dejunío Jc mil novetlml~ cdlmt• Y cinco, d
pfC$C!ll<l Convcnia, que po4ri ser citado como cl Conven!o sobre estailislicu
·dd. tnab.-jo, 19U:

a :niiJll:l.to do n,s:1etro de todo• •• ratifie•ç:õ••• daelaraçii.. o

• J. Dls.POSICIONI:SÕl:NilllALU

~oiP q\111 lJie :t:Ol'o• ono:.i.Dh.adaa pelO• ka111bro• da OX"I!:anizo~iio.

patzoo 4a ••~• ri.tU'ioaÇiio que llW tiTor 1114<:1 ene..u.nhllda,o

Jll,-.tor...aOral cb ...riÍ a atençiio .:~o• lloabroo da Ore;oniuçõ:o
a .S.tca

A.rt{(tda I

.t.o. notlfi~to.r o• lU abro• da O:rsll!l.isaçio a r••p\>1 to do re~

a,

Jl&'!'il;

que antr.rá' .... ,.:l.&or " pl"'a•mte conveno;io.

p

Artieo '2l
o llU'e1ior-Gtoràl'''"'

Repa:rEif!~n~a.oion~~1

do l'rabaJ.ho enoami-

aharÁ ao Seoretário-Giral daa ll'.çõ. . trnill*'!', para :!1n• .:la re-

,siatro • .,. ootl:!orllidllll•

OQIII

o uti,go

da Curta deo li3.<;Õo•

102

1J.Il.idia• 1 uo:a in:t'ODIIIÇiio completa •obJ:".II todàa u

rat1:t1eaçõc11,

dll'elarnÇÕOIJ t!l dO<::U~JoJltÕo dO dom1rteia, 4,U0 ti ... ar n,P.t~tJ:JJ<lo .dft

Todo Mieollbrn que rlllifiqo:>e d pr=c1Ue ("cmveilio IC nbiÕJ'I I recoacr.

:!"r:u~~~~~~p[~~~r~~;~f!~~~~~~~\.~~rc~~~ :'~~~~~~~ ::~:

rtu:
a} pobla<:i6n ~oniÍmicam~olc acllva. cmplco, dCJCmpiCD, si hubiere htpr, )',
cuando s.:a puslbte, 5Ubempl~'CÍ Yisi'ot~;
IIJ eslrut.'tum y llistrih~ciún de lu pohl~cit\n ec-un(lmk:amcnlc actjYa. tuifiza.
bles p:1na anãlisi' lleMI~.Jos y c:omocl<~tosdc r.:fcrmcli:
~1 tanandllS" n1cdia1 'I horas medi!!.' de lrabajo (horas'renhncnte cfec!u:tda$ u
horas rcmu/Jcrada.~) y, si proccdicrc. taSliS de Jtd:ttios poc tJçmpo Y horas
nol'l!IDies d<JlrDb~jo;
tiJ estruc:tu~õl y disuibuci<'.ln de rmulari.:n;
t) c:oslo de la llUono de obra;
j) liuliccs de prc:ci~ ckl oonsumo;.;
rJ PJ' los ,r~ rus hl';:m:s a, cn S\1 caso; &'l'lo.l; de las ln mil~~ y. tJe ter [>O:Iõíblc,
11\CfC$01 de los hot:~~o. cn ~" ca.w. msresos<lc ~~ fMnllhu:
/IJ lesiones prof..:slonalcs y, cn la _nu:did• de 1(1 posoble, cnfcrmedudes profcI)

JiOll<llcs;
oonllkt\l$ cM uabajo.

Arti(l:o 24

Cada Tas q~.~e au.ta jl.lJ.SOr n•ce .. ál'io, o Connll>o do .admi~

JliatZ'a~·PAI~t:.~'!8ternacional

do Traballlo aprUeD.t;ará

à

·can-

:t•rinoia um nla~:r;o oobrl • •plioaçio da IO:Olt'Y'Inçio e extllllina~
"t.Í. a oO~:~von.tiincia do incJ.uir

!UI

ord. . do> d1a da contariincia a

q11911-tbo de aua revieio total. ou parcial..
Art:lao 25
l,,

que. li

fto

f10'CI'>C

a)

CIUIO

de • Cont.riinob, ailota;r

nOVl!J, Conveno;.ii.f..q,uc:
Arrfcul<!4
Ninguna di.<posid,,n_ dd presente Convc.nio impondrá l:t ohlig:!dôn de pu·
bllcar o comunicar <fatos '\UC, de una mancr~ u otrn. suponcan la r<:"o"elación tk

Con)(CtnçJ(o oontenlul dispodçÕatl om contrário:

ia rat11'1coção 1

ia_Plioar!Í

Ul:lll-

.!:1!!2. .11!!!.

información n:lati~a ;tuna unid:o<.l

po:r.uiD l!e!llbro, d~ nova corWlÓnção rBYhai!a

a donÚncio. illed1ai-o daate Con,·inj.o 1 nã<) aba-

tonta ,,·d.io,t>oaiçõu contida& rto ut18o 21 aupra, oeCI.I'ra 'lUct 10
bOVA C'onvcnç,!p· nov1aoro "tenh•
b)

ent~ado

AnkuluJ
AI clabor:tr ti rc•·i~o.:JOs: -;;;~-;;-plexo. ddinlcianH y mctcxluloJ!:fa utiliz:Jdos
en claC<lpio, cOI11t'il~ci6n y publienc:iôn tlc l:~S esudl~lica.; rcqtlero\I~IJ c:n viJ1ud
d~l pre.o;enle Con~nio. :n: dcb~rli consultar alas o~nni1::1dnn1!.1 r~re~mtaÚV".!S
de emplcadore.~ 'I d~ tr:d•:tia<J,Jre::, çu~nd<o C::<t:L< r:.tiSlun, con d fin de tenr:t cn
cur:nlll $Ul nc•es.odDJ~ y ~t;ar~ntiwr su oolul!ora~iãn.

lll!J_V;I.iOn

a Partir de. <l:ata llllll que entrar em v:lcor ., novA ecrnv.;nçíi.r;;

jndivi<lual, como por_~jemplo una

AitfcJI/o5
TC>do Micmbro que ratifique cl presente C<lnvenio se compr<Jmetc a ço.
municnr ~ l:o Oficina Jntcrn~cioowl <lei Trab:(in, t~n S:l'C'>nto como ~t':t pn~ihlc,
lr'::r~~~~~~l':~ r,~t>~i~~<l; ~rfz;~~~~i:~~:1~~ ~~~?~~~~~'r'~~i ad con ~~ Cun~enio c in·

1

11)

re'tiso"' d•prot~ento conv~~dx~á de eatar alierto à ratifieo-

csl:Jdisti~u

pcrsool;l., un hot<Jr, un cst~blccimicnto o un~ cmpr~. -

1

la informa~iún tL.: referencia aprnpi:u.!:o ~ los medias de tlifu.liÓ!l utili7~11l<l:S
(tilu!<lll yninuaos Jc n:fcr~ncoa. cn c.1.fu de puhli~~cic'""'-' impr~s. 9 dc.•~r!pciones corrc~pondictli~S..

cu caso dt< d:uos difundidO)$ pnr altOS con<luc-

tos):
per!oJo., m~5 n:dcntcs de l:t!Ldi(c:tl!llles duscs de cstadlstialJ
di.<p,!ollhks.) bs fcch~s de su publiçadón o difu~iún.

b) l:os fe(h,J_\

<!

ção p<llos Jeeolbroa.
:2.

ll"t" Corpmnç3o continuará

tlm

vigor

.;m:

lff({(i,{o6

toolo O!l-ao,

C-al

eua.

De c, ... nronid"d con ~!$ di,posi<;ionc.< dei Con~cniu, l11-< dc.,criJ"-ion~os u~
~~~ lucntcs, ~(>nc~plo.l; <ldiniciones y r!lclo<lolo&ia utihUJIIos IX!m
acopiar y coonpoiM la~ estadi~tllll~ d~bl!l'itn;
--4) elaborar se y nCIIIali~~r~c para que rcflejen l1>s c~mbios slguificalivos;
b) tQITl11nkmsc ~!a Q[jcina lntctn~don:tl'Jcl YI"Jbo]o 11111 pronto como sea
fartible; y
·
rl ~r publicll<lus ~r los !ICrYidos rutcionales oomp~tcnte..

'111-UDdas ,Jc

t'orma. e con.tieÚdo o.tu~tt,' paro oa J!elllb~oa que não tivere111 ratificado ol.l que nãõ rati:fiqu.&lll .~-cOnvenção J.-O:V,i-:a~~a;

DIÁRIO 00 CONGRES50N/,ÇJONAL (S.ção 11)"

Março de 1988

Sexta-f~ra

JOmo:Lid.:l~ en virwtl ;lei ~rtfçulll 22 Je fa C'on~titucit>n tl" ln Org.,ni7.adbn ln·
1ernxicln.1l Jcl Trabajo, Jus par1ii."Ubridades a que $C: huec rdcren~ia en cl pü.-

.tfrtlr:ulu1
Debcrin compilam ca&llstieu eontinuus ck la poblaeiOn cconómkamcnle activa. dei empleo. dcl &scmpleo. si procedia-c, y, en la m~it/11 de lo
poliblc,. tlcl subemplco v.biblc,. de manaa que represcnlm ai IXlnJunto d~i pais.

naro 2 dei ptl."lll:n!c articulo.

ArrJ~tfol8.
Este Convenlo I"C\'iSiil el ConvaliÓ ~obre estlldbõlica$ de snlnrlos y"IIÕrn.s detrnbi\Jo,l9311. ___ __
___ __
----

JV. DlSPOSIC:::OND FINALES
Artkul"l
O.:bcrlm compiL1r.«:: est~lll:o;tlcu de b c:struc:turbi y dliiCribudón lle b pubfa·
âún eoonômicam,•tue ae1lva de manem que n'}l~ntc:n ai conjunto dd p11/s Y
para umilisis~!llllndosycom~dlllondol ~ro:n:m.ia.

n::sulten u!ilWlbla

.An/rnfD/9
Las nlilic:tciones rorm:dcs dd pn;sen!e Convenio nrán comunicada:\ para
RI rezj3.tto, ai Diree1or General de la Or>eina ln!anacionnl dei Tra~.

ArtfaWJ

ArtkllhllO

1. Or:ht::rãn-compílnne cstacllstlc:n~ c:o:uinUll• de la., Jllnllnr:ia., mctlia~ y de
la511o!u m.:.Jias de trahajo (horM rc:dtnmtc. cicctllada:!l u hol"liS rtmuner.klll.~)

zad~ fnt~~~t:1rdDjl~::~~:%~&~~: h~~m=tt~d~ d~r:

:;a:t,~~f~rn~asa.kes.:\~d~r~i:y ~~~a:~~-n~
0

knaiC011JUDtoilr:l p:.ls.
2. Dcbcr.in compibnc, cuando

JQ

af::S.brJo. estadbtklll de las W3 de

;::~:;:~ l:~~= r:;:t:'cu~:~~r?nd;!i:S~::~~Ik~

tiridad eoon6rnica, y de mancra que rcpraenten ai CODJunco dcl p11b.

..tfrtku/D/0
Debcrin compitane alllilllltlc:u lk: la '="truc:tut4 y tf'JStriburlún de: loS sa~q~~fc:'acf~~~:-o' Y r:mpleaclos de la p~nQpaks ntmD.:S de a..,._

11

torGcn.:ral.
2. Entrnr.i cn vi&or d.xe 1nc:scs de:q:ub dc la rccba. cn que las ratific:~cioncs
liSe tk>tl: MiembroJ h~yan ~ido rq.istr:tda:; par cl Direetor Generlll.
1. Do&: did10 momcoto. este Com-cnloentrar6 en \i3C'r, para ~ada Micmbto. doce lll<:SC$ d.:.!pul:sde Iii r«hm o:n 11uc ha):a shlo n:&islfladA su ratifi(·ación.
.Artfr:uloll
I. TOdo Mic•nl?n,-que haya ratil"ic:~tlo 011e Cón.'~Cenlo podr.5. deitunc:iarlo a I•
cxpir.lr:i6n de un p-eriodo de dicl: all<.ls. ii pnrtlr ~~~ h• rccho ~n que ~ h-ilya

Y,i:~C:~~~~!~~~~ b õt'na~;:;!.i :FT::a;·&~:k.!!nc:i!':O~u~
tiri.dcctollastu un alto despu.:S de la rn:ha cn (lUc se haya rt'Ji$trado.

Ankwh/1
.l).:bcrnn oompilusc es~:~cllstlc:u
ooslo
la mano de obm re:o:pr:tto de
tu prindpab ruma de actlvid:ld IX'OilÚmic:r. ,Cuan!So Kll ~lble, estas atadl~lcas dcbcr6n JCt ca~ntescon io&"lb.tM'SOhtc d empll!u y hom5 ele tnt•
b1Jo (horas I'CIImcncc ercctuadu u hornJ remunc:n11Ju) t!d mi~ imbico.

dd

de

Anlnd<t/1
l);bcrân c:ulcubnc lntlie=: de los pn:c:ios do:l mnsumo J!l'lll medir l:u: Y::l·
ri:>eicn"IC:l rqjstradascorr d transcui"JO ckllll:l"llpOen los piCCIOS tlc urtk.-ull>ll' ~
presc:ntmliYOS <..lc los modci-M d"r: c:onsumo de J111PQ$ siJ_AillcatfVOI o dei c:oa--JUIIIO de III pobllld6n.
·
.tfrtbJ,JJ

dietc.~c:'d~if~fa!i\i'!lsJ.~jot:a~b::los~'!;~ :'f:
=~~.:Um:t~·:~~~%!:::::f~!:l:uc:~~~~

aiCORjun[OdcJ pais.

oblipcioon: m o que I"CS(Ittla a uno de CIOS
wnu·;\ erecto ba~t:l \'-li al\otk<pul:s de 1<1 r.:cm. de su rqi.,tm.
<4. TccJo- Mien1bro quc-b:ty:t r.aciriC:Ido c:stc_COIIVCflio y que, m cl pluo de
111 ano dcsputs de la c:Aplrac:ión d"d periNo de ânr:o qJius: mencionado cn el

~ri~~S~:~~~de~~erll":=~'~';;:;:'~~~~

ohlipci.-.nes dç~ ('onvcnlo.. .Jur:tnte un Dlle.'\"n ~rlod1> lk: rinco 11il<l.'l y. en 1.1 01-U·

.AnlcuiDN
I. Dcbmln compilar.seestndt~IICM de leliollo.profc:s/OIIllfc:s: de III:IIIC111 que

-~~d~à~~~~l':s~~::~t>J==~~~i~r~~f<~

posiblc, todas-l;ls rumas de aetMWad CC(IIlúmic::a..
2. En la mcWdl!. de lo poslble, o.kberlan compilanc estadbtk:u de enrcrIDCd"Qdes prolcsionlllr:s qgc ubllrquen todas la rnnw de lldMd:ld ccon6mk:a. "1
4c mmcra que rcpn::sancn ai ooqjunto d"cf puls.

J. E1 Director Generul do:- b Ofteina h1tcmadonlll cid Tl'llb;Üo-hutificará·a

R:pn::scntcn ai IXln}Utlto do:l ~ E.~ou n~llillll.icu dcbclio ahan:ar, CUllndo ICII

.Anfntll1l

=~nsr.!'t1~~=:J:c?~~nJe~~~=~~~u!f;rl:'r1:c'~~
ckb:O!-~iôA:

2. AI notiJlc:ar a. los MiCillbros de III O~niz.rlc:i6a d !qi.w-o ele la. qunda

Artfnllo ' '

Ddler6;n compilan.:: atadfsclr:u !IObfC ~11k~ tkllr.!.bajl'l de ntlii"ICIU 'fll<l
~1cn ai conjun1o dei p!lis. Estas madlrlticu do:baân abamat, ~nrJo sm

põübJc.lod.u las flmUII de actlvidad ot:OIWn:lic:n:

5

~':~:'r:!-~m~=d'c ::co:.m;::n~t~::!~~:::~~;
Arti...'JÜ 2J

d prcscnle Convet1io.

de b. Olicin:~ tn~t:tnar:itllllll dei Trabqjo c:nnumialrllld

Jl~ ~~~:~l=~r:::!dúli!.~u~:f:;

III. AanACON mLUonJOAClCJUS

comptc1a subtc- l(llbs l:u ruti(tt.:llcionc:s.

Artlnill16

t.t;!!:;~~~c:t'~~~:.-~~~~=

dimm:ultes de IUIOOWU"iof,.k; banlalfosdc la pane U,
2. AI rutiflau- d Con.-mio, tOLJo- Mlc-mbro dd>eri espceirocu d llr1kuJo o
Jos.ur:wos dr: !:r p:~nr: 11 cuynJ obfi&:u.iona ar:o:pea.
·
3. Todo- Mienlbro que haya mlil'kado d Conm.lo debrnr nodcr uotifiCllf
.rtcriormcnlr: :d Dil"l:dlx" Geria-ai de III or~ina ln~ cfdTnbqjo que
.C.:pla ler. obllpcionc:~~ dd ConYCilio rt-!!p!:cto n uno o V3rios dt: los arlio:ulo:l: de
la parto: ll q_ue no hubicrc eo;poxifiCid"o en la ralifiCXiún. &J:tSIIOiif~e.'lllit.mes
laidrán fuerza de r.uif~e:~cíôna Jl'llflít do:: la fct:ba do:su eoarunic:aciõtt..

dl:d-~mc:ionr:s

y ac1:u de do:-

q_ue bya rqistmdo de ~K"Uerdo eon lo& atlk:uJo5 [U"C«'dcnlt:J.
.AnJM.U

1:::r::!~l~cr~~~r:~~~f~~~~~tn:=::';.,~:

dila
111 liJIIic:nciõn dd Convr:nlo,y ~mrá la ~vmlcnri:l de induir t:11 donkn
dd dt. do: laConf~ la t:VÇ$Uón desu n:visión lotai o p:~rçilll.
Artkvk>1$

t. En c:nso de que la coarr:rencla ad<l(llc un IIOCY'O c:onvet1lo que lmpr.qw:
una rc'risiôn tola! o p~n:i~l dei prc:scntt, y a ~ que d nuevo convento ~"Oit
tc:np di:lfl0$klor"IC:l~"A oonuario:

ti) la nctr.eaciün.JIO! 011 M""JCmbro. o;fd n11c>:e CODYCRio revUoc- implie~rá, lflnl

jutr,la dCDunl!lll inmcili:lt.1 ele este Conu:nio, no obslante la d•!lf!OSkiono:a
conk:nidu çn cl art&:ulo 2t .JJII"<I, 1ic:mpro:- que d nuo:vo ~nio rcYilor
ba)'l cnll"lldo en visor~

bl

:='~o~~:j~«~d':~':bÍit~':r!ad,:Uik:;~~i~rc~1!:~~~-

2. &te Convmio contisluan't en vi&or en. todo r:uo,. ea su ft~rltlll Yc:ontenldo
ac:luaks, para lot
que lo llaj1U1 riltilicado y lk) r:rtiliqucn d eo~~venio

teYisor. •

Micmbrns

.tfrtlndo26
Lu- ftr5lones ln&Jesa y francr:s:1 dd ICJito de cm: Conv.:nio son iaulllmcnle
aut!ntic:u.
CONFEitENCIA INTERNACIONAL DEL TRAIAJO

RECOME:NDActON SOBRE ESTADisnCAs DEI.. TJiÃBA.Jo
La Conrcrencia Orno:rol de la Orpninción Jntcmacion~~ dei T(abajo:

ConvOc;Jdil. cn Gfricbra por cl Con~o de Adminislr.-..:ión de-la. Oficina. Intcr-~S:t!~~i~~~~~~~ cndicha c:lucWI el7 doljuniode 198~ a~.
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d.ltos wbre sus pslos y, cvanc» sea ~ible, SUliR!n:'S">'' ç!a•ifocado> P""
volumen y c:ucl(lrla, dases de psLO$ y, e-<'~ntualrm:nte, da~ ue tngreSOi,

E.ttadfsrfctn dr kslctl4 1rcfrsJ~~~rtlks ~

ttif~ proftriM(Ikt

12. I) Ddlerlan compil:an.e estadlstin1 de,ksionc:s
--veõ~;lliallo..

prof~ por lo mo>-

~ ~=:;:~. ~la~~~~~ ~:1~~~J:ú:!'!~~~~~~~~~a~e~~~::
11

fitatlttU de los uotb;i;u!ous a~l.::triõldos (mies c:omo ~exo. .vupo• d~ cd~d y
= o srupo dC oeup:~t:icmcs o ni~les d~ ealil1c::n:i6n} 'f Llc los, estabk;

13. I) En la medida de: IQ ~ibk, ddx:rían oompilane ~SI'Jdlstk:u do:
krRIIedadcs prol~ionalc:! poc lo menos una ''CZ <ti.:W<>.

(R•

~~:ad~~~l.::td~~~ ~~~fk~~~r~~~~~:'~i~f~~~:

"- &rADtmeM -.lslc.u ou. 'I1UNIO

btlvu de los...:sl:lblcclmientos y de: lo:i m~"""b..j3Liur"' :lJI!I:ni;,~,lf~ (!alo: oomo
cd:Jd y ocup~ón o arupo de ocupodoru.~ o n•v~lc:s d~ Cllif,_

~de

E.triMltUit;IU lk 14 ~611 «0116ml~ .Kth.r. n ~

il~"':t"~
I. I) Dcbcrl:m Compila~ por lo ntmOiõ una YQ. ai alio estadlstlt:IJ contl·
-..de la poblacióil «<O!Ómicuncn.te letiva. dd empi.,'O, .Jd ckxmpl~ si hulliae 1\~Pt. y. C'llllndo ln. poslble, dei sub<:mpko 'irisiblc. •
2) E.stH est:uUuic::u; dcberlm cWin~ sqlin cl sc:o:o y. ca:m.SO sea pollllc,; Jll)f JJUPO de e<.bdes y ~ nllllll de actividaLI o:®nómi<::1.
2. l} Pata atendec lu nec:esidad.:s a larao plllZO m matcria de aMiisis Llc·
lllbdos y de datot.dt!: rdcrenci11. dcbcrllll'l compibne, por lo JMnC>s una \U
ada diez anos. ~l_lad{sticas de 1:!. cstn~ctura y distriblldOn dera pobbdón .xo-'micamen~ ao::u ..a.
.
2) Estas c:si~dSsd<:aS d~berlan. chu:ir.canc
lo menos ~·d sexo. cl

./!:mJtllltkv tk ~flktw. dd trpbqjtJ
14. I) Dd>erlan compilm<: cmulístlc:JI d<:: kl"' oonffic\0$ dd tr.1ba_10 por 10

IMilOS Ultll ~ DI :aAo.

2) Esw nl:ldisliCJS &:krí.n elasific.1rsc ai menos por ,..ma de mMd:KI
ooonómic:1.
E.tt(ldúrfNJJ tk ltJ pro<ll•rrh"idad
IS. Dcbl:rlan dcs:mollar~~e pfO&!Uivamcnrc .:sladhtieas de l.:t produt:1ivi·dad. E.sw ~:St:tdistic.:ts dcberí.:tn eompibrsc de manera 'l,IIC ab3rqucn r.muts
lmportantcl de ac:tiYidad económiCI.

fv:
0
~=õ~~~=~rka y~~=.::li~~~·Jõ:(~

e.bdM, pa10na que \nlbiiJll por ..-uenta propi._ a5aluriado. ll'llbilj•dor ra110 I'CII\Unerado o lllicmbro de u!lM ooop~nuiva de proLiuctom:).

IL IN!'~ucn.taA Ul"At11STICA

llllillw

3

cum~~i!i~oc~~~p~i:e í't C:/pr~~~i!~~0~<'11~;~1.t!~~ ~~~ ~r;: ~
1

dt:tfll/xz}r~

•

J.l) Deberl:m o:ompilarse csmdbtH::adõÍ ularioS modíos y horàs mWias de
!::~1o 1~::" re.:~hnentc et~~~das h~s ~m~~e~ad_uJ ~-r_ro mcnO$ u001

u

~J.

Eltu escadistic:Js debcrian ellu:ifie1rse por lo mC'ftOS tqún la rama de

=~0dy~~=Jfi% ~~~~.;!, ';!'i~~a~~':,!a~a~o.ul~

de ocup.aeiona o

ni~r

de Clllifit:~eión.

;s:::;

~

<l. I) lkbedan compilarsc por lo ~~Knos 11111a vez a! nllo esmd/Jrlcns C(lntiIIIIUde los t•5lllõde uhuio por lict:npOyboras no1111alcs de 1r11bajo, euando sl!ll
~ado.
__
•:Z) Estn escad!S~icas deberbn ehrsiríc:ane por lo menos scx(,n la ~m~ -de
aetivid.:!d económica y. si hubi~ luP-1', pot sc~o. !n<po de edad.:s. «t~paciõn o

=~~~~~:a~ Yc11~ft:rc~t~f;:~!sc;~~~!~i~:S0or~s~~~mc Reo:o-

:Z) EstaJ cstadfJiieu deberian propoi'cfonar:
datos sobre la~pnancia~ y las horas de trah:tjo(bor:u: TC:~l!ncnte d'eo:tu:tdH
11 borlls rcmuncradn), cl:tSifieadÇ~õ •1 mt'IIOS por sexo. &t:UPO de cdad~'$.
ocup;tciõn o zropo de oeupaeiones o ni~ll:$-dt calific:tciôn. rn= de ..:li·
Yidad CCO(I.Õinia. !Dm::lftl> dei et&bl«imicnto y arca zoosr:i.fica;
bl datos dcta!lado~ s.otm: ln C(lm~iõn de lu pnnnciu (tal.:s CQmo snb.rlo

19. I} "1 dahor.:tr o rcvis.;rr los oonc:<:p1nS, ddinicionc~ y mctod<llor;ia utilicom;ul:~<:iõn y publien~ió" d~ )3, csrao.lis11<:~s p=lstas en la
pr=tc Ree(lmcnd3dõn,los Micmbros dc:b<:nan t~ncr cn ~uenta tas re<:omo:nd:lcioncs intcm3cionales sobre e51.1di~ticas <,1.-t tr>baJo-. (Stabl~~~ll~s b~Jo los
au~picios de la Qrsaniz:~~:ión lntcm~cion:d de! Tr3hajo. '! JliS rco:omcn<fólclon~
penincn~.deotras oc&aniulc:lonl!!ll imemacionakS compeTentes. l) Cuandil se revis.:n las normas y dlre<:trices int~rnacionalc:s sobre ntadll·
lic:ts Llc:l trab.yo. o 'uanllo ~ .:sl:lblczcan Olr:ts nue>"liS, l.:s Mtembros dcb~Õ3A
TCYÍ$:1r y. si hubien: lupr, rcvis.ar o ~tu3liur I~ con~~ptQ,, ddimcion"-'> y d~·
sifiCIClOnes utilír.:~dos en la compi!ndõn de Utles .:st.:tlli511C:l1 <k eonformio±td
eon la presente Rec:omcru:laciõn.
20. Los Miembros podr~n pOOir ll!l'51cncia a la Ofidn.:t lnt~mJ\,OR.:tl det
TrabaJo ai cl:!.borar o revisu los cono:ptos.. ddin.eioncs y tnctodolop.:t utiliados pur:i c1 xoplo, ool!lpil:tción y public3~i6n dt b1 csu<mtic::u~sw en
~onveaio sobre csladliticas dd U'llbajo, 198S. y cn bt. presente ~-

•I

:rodos en claeop10.

~~~l'~~~~~~fo~ ~~~a:;;r;o;!irifj:~~~)~,~~d~i~ g;:J!~~

tujo (horns r~lnu:ntc efeetuadn u hor.is !"etnuneradusJ;
•
r) daiOS sobre la disuibuciõn ~~~ loi_obrcros y emplcaLios 'csún cl nl\-cl de tli·

IWICI:u: y b$ horas de 1rah:t.jo (honú retdl'l\ente d~'duadas_ u hora~ remuneradas). dlsiliWos ~ ,anq!O a di!crcatcs Cllracu::rlni<::1S lmporUtntes de
la& obn:ros yemple:tdos. como d $eXO y los &rl'pott de edad.
6. I) Para atll!lLicr lu necnicbcks a 1..-:o plazo, d~lierbn compil:trsc csl.lldWicu dul rosto de la !TillnO de ~;~bra. po.r lo menos una vez e:~d.:t. einoo anos.

toru'umr~

~tlu~~~:!:l.d~l1~~~.t~~~m~~~~~~~~,

-.m. de

la poblmo:iÓI\ o rup:c:w de 1od:t la pobbcit)n.
2) Dcbcrlan publl=nç p« ~arado lnd~ de los preâln d'el eon:JUmo
· =.srupos lmporw~~nes de c:onsumo. udc:s como llllm~niOS. I»
~~~ Ripa 1 ,
vivkst4a. eombusllblo y l~ao y OU<tt: cuc;orlH

I. Los rndiw. de 10$ p~os dd COCI$Umo debmali C'llcubnc y public:Drse
posilm 1.111
a! Ttld. PftO 1?01' &ao menos ,c:ida. \h:S mese..

,'1"

_ . Jea

-

0

..

~~~~~~~~ ri"a~~~'::Jr;a:

-

10. 1M DteclO. utinudor: para e1fad• }1M lftlllees de b ~- 4d coodcbc~n ~~ ttlJ~\1111\'01. de los ~ienl<:$ hiiiitos do compra

tjutane cada va q,uc se ~-am~ si&ni.fieaciV(ljl en I~ -*klf. de

=:r~~r;~~.!r~o:AJ::tmpro. mpflCIOÕC ._ puntol de
E#114111Inu. M

Jf"'~~t ~

/nu- .• ,_ ~

11'. I) Odlerian oompilarse, por lo meaos cada diez atine. estadfsticu de

b

~de los boJares O. Cll III CLIO, de lOS psiOS de lU r~!llililll 'j. til Ja meátd&
..:~lbk, de lo$ iDifC'O$ de los bop:es o, d procede. de lo$ inu=os de lu

~~~~~~j;~~~u:~~=·~l«
•

ltl

claiOI detaUaclo& sobR - pitas;
ll.\llaldo sca posible. datos dt~~a!ladcM JObte Sll' inpcsoa. JCS(in w llhtl y

,._senda·

.

.-i '--dei1Jb.sos IObfe III~ q{m SCXO.JRIPOI dccdld J OU.
~tic;u; lipilk:ltlwas

tfe .a lllialibrol; y

y con I~ medidas de &elllridod aprops3dat

l:~c'lo~";;:_y~;~~~~~~;r!: ~s&i;~~~!~':"J~t~~~f;í"';~~;si~o=

17. Los Micmbros dcberlan cnablecêr las diiSificaciones normaliudas
IJH'CIPI~das en cJ âmbito nacion.:tl ~· cn la mC<I!da d~ lo ~ible. (omcnt:tr y CO._
ordinar, III Qplkxlõn de es-tu cl~fu::tetoncs por todos los ~ntsmos mure.
udos.
IB. L.os MicmbrQS debcrlan D<loptar las 111cdid~' nco:curia.~ para armooi,:tr

5. 1) Con miris a atendei' n=id'ades a _largo pino de nnâlisi:t: detnllndos y
4.datos de rden:n~h1, &:lx:rlan compilar&e cstadluic:as de la csuuc:uua y dis·
lribuei6n. de loJ ula~ de ccr po$iblc u11a Vl:l e:~da cinco alio:;,

/lldlt!n.lk kn JN«!rn tld

0

fi~s c!ladlsticos

d ae(:QQ. coo

vicies dt in.~ii:m dellr:lb3jo) .

=1k~~dones o nivd dee~~hfle:u:iõn, 11Ul1:11\o dei cst•bleclnticnto y irea

~dd=.t~~~~~~':!!::=r~~as
~:~JW'!J~~.
il6alic:l.
.
.
•

1

berlan dc$-Otro.lbt progresiv•mcnte una infra(SiniCIUIÕI estadl~1i'3 nacl.:onal
apropiadil. L« princip~les elemenl~ de esta in("'cstructura d~b<:rlan comprender;
-J un rqistrocompl~to y actualiudo de cstabkÇim_kntO$_ o emprcs:.s_a dec:tos
de CRCIIes\3$ o_o:nsos; ~1e rcgillrO dcberia ser sufi<:"lcntemcnre d«allado
f!lltl. p...'l'mitir la &e1ec:~i6n de mucstru de ntablcdmicnro:s o empr"ts.u:!J un sist~l\la eoordin:ulo para nevar a ubo ks cncuestas o e.:ns.os de ntabtc.
dmicntos o empresas;
c) ::.=1!~2b~~!,a ~~~;: oonlinuas y coo((imad~~ .;~ ~"c'u•,sta.s

E.rtiNifnlnu t!e IDS saku'icsy de lw h -

Il•" Sr.

Dr, ANAURI MAsCARO NASCIJGDITo
MD. CoJisul tor Juddlco
Ninist.ól'io do Trabalho
H B S TA
-.---~li

OF/Ml/N• 011 /17

•

~ane!ro

.. 1117

Da: Assr,:uotia para Awsunt.oa .ID.telonacionUs
Ao: 'eonsult.or 'Juddico do Minis~ôrlodo Trabalho
Assunto: CQNVB.JfCXO Ntl60 B RECOMI!NDACf!O Ntl70

. ~...:t... -

~-·1"-t.·. ç/.t.::r<

r

--

~. IA4' ....... ~-;-~ (,)~:· Ao ~~.,.,~
.. ,..,.. .At'CC"""•'..A •
~ oll; --~
A 4•r ~ u.ko.:.-~ A
4

-=z-;o.:.._

- ·r..,. "lf'-· ,_....~ r:- satbfaçio de cnc. .inhar- a Von•A'}i.;.-~

~ -~~--

·T•o•

&

nhorta o Parocor.da Coaissio'Tripart.ltc. i11stitu!da _/t'jla
Portaria 11•3.092~ de ZO do urr;o de 1986. dest-e Hin~~
concernente. i Convenção n•lGO e i. Roco•endz:.çio n'17~yru/u-,

aobre ''Estatbti"• do Trabalko",

-

~ .Jl......_.,..
.::=""......
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DliiRIO DO CONGRESSO I'IACIOHAL (Seção I)

Março de 1988

2. _
~Or:laos qua o TrioZ.ldo-·PàTecor sd.i. sub•~
tido 1 comsideraçlo da Coaiuio 4o Direi t:o ~ro Trãbalho para
decido q_uant:o I oPortunidade 4o ratificaçio da Convençlo n•
160 JM'lO Governo brasileiro.
S.
A Coabsio Tr:l.parti.te concla:lu.pda nt:lfiC;!
çlo da ConYOnçio ·n•uo. coa rositn-as." Nos-t:é'"i:O:iltõXt:O
-cC•
provb-r" na própria conY.-nÇiO-. a -cOia--.soiO-;·- eõ'nSidorando _, o
Jr&ll do d:os•mvol v bento , • a prática de col.ata. tratuento o
•twlJAÇ"io da ast:atbt:!caa oÇonQa:f.cas o- sociais jl at:f.neldo~
pelo :araa:il, rocounda qao aojaa ãCaitas a011ent• as
obTll.!
çõ.s derivad..u: dos Artiaoa 7• • &• • P' • 10•; izti ~ i3• • 15'
ds parte II daquele .ll&&t-rua.ato. ·

e

As . . tadsdcu roladvas ao custo da llio-de~
.a.-ra (art1ao 11) . • sobre lesões pro:fl. .iona:b (artJ.;o 14) en
Cfttn.r-so-1. . o• oatá&:io iDcipbnto no Pl!l-l's. activo
pe1o,...
.-1 .-. Co.iuio Tripart::ü:-. roCo•olld&- a "DãC).aCO:i.t-i.çiO cb..- obr!
p;!u nelos préif:~tas.• -caso a Convenção aojÃ ratlficad&..

4.

••

. . rttto. talvot: soja oportuno su;erii os ••ruintos •le~~entos
. .lciona!s quo podor:Lu. auxiliar a doc13io qll&Dto i oport.uni
!JlK~ do ratificaçlo da Convonç:io ntl6D:.
'
a) •• a ConvollÇio ~•160 lncotpora avançoS slJ.
alflcativo:f na l•Jislaçlo nacion~l;
b) •• coat,a· dbposiç:S•a ainda
pol& ld Iatornao

aio

abarca~u

1.
A Convenção n•16D e a Recoael)daç'iõ ntt1o.
oxa~~inadas. pela C~ai.siio Tripa-r"ti'to, doverio. onfl• ser suo-o..
tidas ao Conll'c.uo Hac:loàal •.• ~,ti---tudo do A-r:t:la:o.l9 da.· Con.!.
tuiÇio da OIT, a. .pr:lae:lra para. apreciação, Qua.nto .i oportunidade .de sua ratifloaçio; e a s-oau"nda, apeaa1· para conhec:f.aen...

to.

t.
ii~ caso da Con.,..onçiõ~ ccuiy~J~: a:ldda ••cla.rocor. que a ohrip.ção d6 aubal$.Í:o. ãa autor:l~dOs c;_oapcten~...
Íllo iaplica a d.- p~opor sua ratÚlcaç:io... Go"t& o·.J'ove-r"no d•
to~ a fat:uldácJ.e,.quanto i aa·~:c:":-" ~.~ prop~!'-'.:t:Çhs aproson...
tadas sobro a c:on~ :au&.e~~:lda ao.Conare~so Nacional.
10..
~t.Ílio-aos. enfia, rocorda:r qu..o a Coirft!.
çio n•l60 • a Jtoco•ondaçlo n•170 foz. .. adotadas p"ola 71!
Conf""riSncia _Int!J'.!Ir~i,o~.do T~alho,_ u-.~taS •. Nostas coh•
dl~e-s, por•força do IÍOSIIO .Art:ieo 1t ela Cout:ltu!;lo •-011'.
~itou~ no -dia ~! _d_~. clOEea}l;_ro __de~ 198~~•. g p~;..z;a ·~Pc!~l-'
do dozol to usof •pa-ra sua subai:tssio ao Co~oss.o' .llac!ona.1. ·•
Dlant:o da atra.o 4o nosso país· no. cuapr:laeuÍ:o da al.ud.ida
pçia 'constltucioD.&1, sqeriao':t. .qult. a subaluio • _COJOI!'Q.UHte· coaunlcaçia ao "oirGto.-r-:-Geral 11!& oiT possaa ser feitaS . .~
coa da .as do urço vindOuro..-··_. fia elO que "delu twio con!a~
-c:1acmto a Ca•istio dit. PerltOi d~Apl;càÇJ:o''dé' C~ões •
lteCOacndaçõ~s nl'o ~·: o 'arasll a a'w ~ttâã'9 ontl'O os ca....
sos Ospociatl: • . relàtôs:tO do&~~;~ ê:o.t.. lo · cÍo Peritos.. ·

*!

e

. .AprOYoitaaoa •
protutos • esi::Lu.

~dado

para apnsut.q.,

c) •• saa ratlf!cai;lo Concorre par• a. aolhor'-- ,
•lou aporfe~içoaaento da colota, tr,at . .cnto
• pullllcaçlo 4o est~t:btic&:t, d.o trabalho;
d) •• I nocoaaária para a hp~o•ontaçio ou •..!!.
lhorta dos contatos do Brasil coa
outros
pd,oso
o) se Jl.io existe inc:~patih:ll!daldo entro suas
4.bpoaiçõos o a loJislaçio interna;
fl

•e.-•

caso ct. ratf.ficaçio. h&Tor:ta. nocess!
dadCI. do adequação 4a tecislaçio na.c:ionai
aos dispoSitivos. da Convenção;

J") ·se, no:sto cuo. hanria poss:lbtlidado de .so

pra.ovor as adequaç:õa.s pertinentes no prazo do 12 aesos. a partir da data do dop6s!
to do :lnstruaGnto .d.e ratificação.

llt ~10, ta ~.,....,nrmz:
aftiGO... •~
~

JWla

cta

DO'

zsads:u:u.JJO ~-

~-~partt.m

l'orla::i& n9 30'2• do

:I.DR1.td.ta

~t:I.a.o.

~~Ae~ao·=~J

6~
!ntonde110s ·que tais olctiii'Cintos poder:laa. servir
do ovor.tual roteiro paT& o 111xue das Convonc;õcs Internacionais
t!'l·Trabalho, t:artto pelas Coai#.sões Tripartites-, quanto pcÍa
própria CDT • .E opin:lio partilhada pelos funcionários do lk!par
t&aDDto de N'on.u da OIT de quo .- nlo verificação. ea parti-cular, das condições dos itens "i", "b''• ~:c" o "d", aci11.a,
torna praticuento anédino o ato ·,da ratificaçio, - processo
q•.1• poderia ser qua!lficado co~ o· do "ra'U.fic:ar por :rati:hc•r". Rsta i tendência ll. ser evitada, c:o•o .s&lvaa:uardll da bt
pordnci.a o solenidade d• quo lflt reveSte ua ato do rat:ificaç~.

1.
Conviria. adeuis.. lcil&brar que o Brasil ratificou 57 Convenções Internacionais do 'l'rab&lho- situando-se aci
Jlà·da aôdia por p~íses c por rca:iõl!ls. S. ~o entanto. \Uil
do;
pa!ses que- •erec:o 'o oior núaero do solicitações di retas
e
observações da Cold-ssio de Peritos c-. Apl:lcaçio do 'convonç6es
e Re-comendações. Tal fato indica dificuldades ria cibsorvâÕcia
das obrigações anu:aida::J o af.t&- noa:a.tlv. .ente o pr&prio ato
d& ratifj.caçio.

A

01~ CiDdt4o ele Oll-tra (CIIft)
OJ'osé JJapti..ta ãe Oll"'Vtt1.r,a Jr. (CII%}
MaUo eo.ta AraÚjo Rocha I"Drt:ado Ol:rb)

i ..~
1~

'.
l.

<.

~All~~

__ oro c

Obd9AÇÕB,t~
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.. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção O)

.anexo••
O:nl'V8nçio n9 ltiO

t..Ment:o o
at:J.ngJ.dos
relativas
COa.vençio

. .~açio rP 11'o
1.

çJo

J.J

A Port:al:;ia n9 3092 do Kiil:iat:z:o. 4o 'l'.rahalbo ~~t1tuiu
o-taPo 'I'ripart{t:e, .for.acl& pel.o• Srs~ 01yntbo Cindido d• OU.
..Ua (~.I), Jc:iaii Baptista da OUveira Junior (CIII) •
Ado.lf;
Costa AJ:aG.jt? RD;cha .!'UX'tac1o (Mlb), para ~ a conv.nçio n9

!tio • a a.CC~Eendaçio n'l 170 da oDo, ral.at.iYu.b

••tat!at.t.cu

cJo t;J:.tl:albo.
Alt:boa ~toa .,.'tabelMc- ®d.'if~• •
rec:o.end!,.
~·~ para aqu•lll• ~ qu.'ll os rati.fJ.ov-a, r.lAc~n.daa CXIII
• col•~• trata.ento e publlcaçio ngulafta de dados ••tat.i•t.1oo• das -gu4Dtea l:r:e&.r
•) l'opqlaçio ECODOidca.aAt. AtJ.y& fPD)

1

oUIF••

d!_

O ~au dei deaeJnoo1Yi.Jiezrto e a pritioa de. col.ota, t:ra
4iWlgoiiÇ!io da o.tat.!st.tcu: ecoDS.icaa • IJOC:Laia
ji
pelo BJ:'aail crec!aDCI..f.a a P&;{a a OQIIP%'.Ú: u cUapoa.iÇõ.s
i aaioJ;i& 4aJt ut:at.Ist.icas do trabalho pRV.istas
DA
~9 lGO da Orq•lzaçio late.mac7icnaJ, do 1'r&Í:talho.

Ali. . . a ~ ..>in. ,................. ,.. -.ct_...... ~....,,,..;on "'•
_,.
•io ac=npa:nb•d. . l:egul.IIDI•i;;e ~ C.:O.a& Ea t'"' tms • Daogr!,
ficos, pela haqU!aa •aa!aaal. ~ "'-ast::J:"a a. Dald.d.llos . - 1'IIAD
• por Y~o• rag1atJ:os · adain.t.strat:!.-woa ~ o.ns!t.ú:tos,
oa.quais H deataca a a..t~ Amaa1 da~· Socids-D..IS
Coo. respeito eo -v-azato. oJ:9azd.udo do'
da traba1ho) ~

.ntr.

._caao

.,. .....

••aqui...

II'Ult. tl:•b•lb&'••·

1).
j)

do-de-obrai
.
~. de preço• ao CIOnsuaidal:'l
ga•to• dollic:llia.res Ou ~ .faa!liuJ
n:nda dos &:lllicllios ou das, f.aa!Uas,
Ieaõ.,i prof.isaioa.aia e, :na •dida do poadwl,

1)

mçu pro:fi. . icm&isJ
con.fllto• Uabalhi.:taa~

g)
bJ

•

~· da t.rabal.hadOru~

e) utl:Ut:IIZ'a • diat:z:.ibuiç.io doa -~0•1

custo

~uPa dO ellpnl9qt deaaprct'IJO

objeto, a1ia \tu. ,footes: ~atatlati~ ac:ilU. .ancie,
Dllf•rr, (la cada.UO Geral de Diprepdos • De.-preg"adoa
- Lei
4tZ3/G5 (pua o MPato opwamludg do .-rcadO a. trabalbo) , aa
kMJu!A KeoH:l. de D~J"'Ifo· {para Cl8't:aa· iz&as 'IJeQ9ri!'J.ca.s)
•
4-..
de ~ • .tt.~ le"radas ·a cabo por O:tg&Di.

a~~ea&t•,

:1!:)

•

~-

n!.~egó '

-:-P'nl!lO • ~go .Ulvol.l
b) -trutu:ra ~ di..atr~io da t'EI.r
o) zaJ~WlEIIÇ'õea a.idi.as • jomada• de trabalho'
4) Alir.ioa contratuais • hol:as ~nt:a traballl!.

....

Março de 1988

a praçio ode ~a.çãu · Pobni' a eyoluçic..~ estrutura •
.U.atdbuiçio daa ~&ÇÕest .sal.hio., jcn:nada.,c .baru noz:aa!

cl&

.o ..kaail. poa.U, fJ.~t.. laUgiL tradiçio na
cole
e 41~'11'.,-. de !ndice de pr~oa .-o C!Qn&UJlidar;

u, tra~to

IJIIe são bauado.,
d2,

~ ~· da paaderaçio, -

pesquiaaa &t orç~

.ato•· f-uiarell.
. . .ta oontaxtc, a pzaduçio e ti'Wllifaçio de

eaut.Ist!,

cas do trabalbo atada. i .tn~ipient:a paa lAaa &i coaf'litos
ao
trabalho, Cu.to·de aio-411!-obr& e -.f~a • leaõea
P~!.f.

z.

•ionab.

CDav..nçio a9 1&0 ••UbelAw u
P • gu:ala~
,
A

.~-

-guiatea

......................_.......... .

llo- ·~ tange b ..U,.t!st.f.cas relaf:J:w. . a oant'lit:o. do
trabalhO, o Jliai.tirlo 4o 'l'Z'ab&lho • a l"aDdaçi.Q IB<Z assinar_,
• 15 de julhO de i9a&.,. ~nJ.o 4e Cooperaçio ~ientca que p~
..-, eatn: ov.t:l:os, a ori.al;io ., ~ aRpO de 'rzoabalbo COII. • !'i:n.f!.
l.idade 4e •at:udu' Mn.aa e 'pzoce&.ptos para ct acO.~ato

doa acordos,~~~ • tiaddios t.raba.l.la1:aU. b

Jiayar . . oonaidaraçio u

UOJ:'IIall·ea~1daa Pl!h

~aatAçio lntu:a&cion&l cSo. 'rJ:'abalho, IJU&.Ddo
da
~io ou rn".iaão doa OOJICIÃtoa • da
.;.t:ocSolo
g.U. da l*~aa util.i:l:adoa U oot.U.,. ~llaçio;
, pgbl.ieaçáo 4. . e.Ut!ati.,:.aa 4o trabalho1
b) . . oqanizaçõaa U:~b.tivas de trabalh&Cio:tu e
~adora• de'V.l:'io
pm~uo

ser consultadU. ao longo
4o
,de definição, ....,., , açio • publlcaçio 41.c

•atat!at1caa1
a) todo o ~ \l*w~:l ....,.~ a OD" atualls,ada sobre
dataa •
tSe dJ:wulg.u;io dali . .t:ati.c.Ucaa
4o
tzé,albo, ~ u.ta aa. toà.t..u,, ooneeJ.tos •
~

-io•

lOJ.t.a u.t.ll.ta:ado•

para·-~. oo.p.U.~io.

.se....

.a. pa1:' .
obrigações da Ozd• pJ:a!.., .a. ()zg'anizaçicnatc.n.ac.f.onal do ~abalbo ~t:a aaa ,.!..a' ~a,
atr.W ..
dai' art:.i!JO• lti • 17, a.ac.ttaçio paroial·clu obdvaçõaa discr!,
llina~s J10S art:.19o• 7 a.l$, que :wferea i ooleta, coapu.açio
e pahl.ic#Çio dos· it.eoa ••pec.iU~ 110 .are.tgo 19 da COnvt~nr;io ..
~

ressaltar, DO IUltu.to, 'i\)e" a. r&t:Ui-c.çio
da
'CacV8J!Çio pres:iup&. o .in~, pelo pab --=o, do eau&t
da
J.egúl.açio • da .PZ"át:..loa .wlaci.o4a4u h astat:lsúcu ao
"t:r.ab!,
lho cuja coleU,.GCIIIP''';io. • pQbllC..çio Dio·Urabu aido aizu!a
aoaitaa.
.

pzoceao

~ ~&9io ~ e "'GP peu.te
do

.alAdical,
U&1 ~.

do IKI"dMnto

a1Ada -

virtude do

. aut:c:..atizaqia

•sp&~:&.-ae obter nwl.t..sdos

COJICIZ'&t:os

,

Jl a eoleta, trat.a.mto • di.yul.g'açio da. e.tat.I.tiou
n:fereu.tea a casto de aia-de-obra • i..&.•.pzofiu.f.oftaia a1n4a
• acoutraa - · •atig.io ltaatarst:e atraaaao, abora ji.
~
potucaJ.a pontos
,paz:t:!da.

a.

A ~tihllJ..U9io doa banocie de dalaa do PIS/PAJIEP ~
!'G1'8, .P:"evJ.dânc:ta. Soc1.a1 • biS jl poderia peaj,ttr .,_. avalla
~ da ••autura 4o.tl e.a.cugoa .ae:i~ ia!ádeote• ·•obre a conuÃ
taÇio &I aio-Ae-obJ:a, nRando cole$U' J.D.foz.açõea coaoo:mentu
a iruçort:•, .oradia, cx.che•, educiaçio, at.c. for
tuzno, o
C!.D!stirio da Pr..,idhc:la • Allat.tiocia SOcial :S' po. .ui •C13PA
~to ao nG.z:o de· acidu.te• dpicos, 4oear;.S prqt':isaJ.Oftais
e acidentes .d. trajeto &n upzoadoa do· sJJUOU ~

•a

••
·1 .. a

ra~~çio, .l*lO Canpe~.Jiac.t.on&J., 4aa 4t&IJ2.

•iq6ea ~ataa

DOa art:igo8

79; 19, "'· 109, 129,
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130 • l$0~ de> ~t:'vl.Q n' ~ t:Ouft.UçiG
Oq'MJ.uçio %aterDaci.ou1 do 'l'rabal.ho,

~~.~ 160

eh.

u..., DO s.b1.to do npJ:..and.onado COnvin.io 4-.
Cooper~ão '!'écnicra H'lb/DJGE, a.... po..tbilld~. de
illpJ...ataçio das ~çõ. . reau..... ia ...tuis
t!au de GO.t.o CS. aio~ra, leaõ.a
pro.tUa1.:
aaia, ~ u a . doa lÚ'WW:la &r.,. abran9inc1a .~
l.ec14oa aa . . eo.eDdaçio D9 no d& nf'u.tda organ!.

Sexta-feira.. 11

_,.,,. pelQ PX:5/PASEt" 0 Tlil'S, ~v.f.t!ência !Jocà&J. e JL\IIIo q\1.<1 'ti.
a
. .aa fndola e a ..... bau, c:- oa Cl~ntos de qu. 4iapõa o IDÇt:
- •eu• t:r.balho1 ~tindrCJs • ~ói tradiC!ion&ia d• c:anaoa: c:IJ.ria:ido•
ou ~«~ ào llllmdo ~ ~.

2• O

A Corwa:nç;:o l.ID

t-. - . ....~o JlU:lto

ruhii:.;..l,

~ua o

lllo ob1eÜv. uaa :t'e«lidade crbt•·U~ 4,11.01 haveria da
Jll't*•upor
lpalc:lade .ta C!OndiçS.a ucnolS,Jicaa doa tatat!Qa: ~ •• Aa:a:t.,. "" artiao l, dbpõ.1
'
~o® "-in:O qua Ntlfi'l'N c pi'CIIfll'h' Oamri:IIÇ;'o ·obrJ.sa-n a r.c:olher, ~lAr • pab:Lic:ar' r.&~~.luwc;.t. --ta~

•a.;io.

dstlca• ~• de U.M1bb qu•o mor;!!J!I!o • ..,. ~~ ..
~t~tâ' de ..:ooto a e1tvc:ao ,.. ••-

_..pU-.-ü

t'dfrt•• all;'tÚ>iul

•) ~laçio ~-bta at'iYa, -.maao, da~
&O •• •• poSsfVCil • qu.ndo poaaivel o 1ut.a.prsso vt.I:

_,,

1. c1.n..ta

1eglc -., Exoe:le!lt.lbDo

a(IC't

sanbor

Hin:l.!,

b) _..,1Tu.._tuN • c:l!atribu!çlo 4a popaJ.açQ
-nta etiva1

tzo do 'h'abalbo:·

<1'0021o.ica-

c) S'(nho• Md.loa • quntidi~ _de ~ MdS..a de b\ca
balho (boru: -.'--te b'abalhad.a ou :hcta.s ~;,
e, IUJtlo po1slva1, taixae de . .l.Üoios: poco tM.po e
-.aia da tr...balho'

hora*

ol) eano.tt~N~. • t!iatribuiçio doa ~ioa1

•) cuato da rúo de obo:'c;
rl !bc:licu de
S)

do

P,lt'Oa

CIO*

pi"<<ÇÇI

do .,.,._,

hllbit«çlo, c:I<IÇ<IIal !..u.i.NII'CIIo Cio ftn

poaa!val, r<~J~4a raa.tlJ..r;

-

h) 1.-&. I*'Oiiaa:l-ú (aridGtu: de trslNtlho) •~na
.adida tio poaa!vel. 0 doença•' protiaaiona!a&

.U ~s,;.•.' trabalbiataa (oontlitos de
C..Vançl'o n'l 110, ~ ~,..~
çio In."ta....,.<:ion'!-1 do Trahlolbo,

Cgnyeni*neia de aua apY'O\'IIçio
pelo eor.u.ailo ll&e:ior~al a poa~
ter1o&o r.tl.J'icaçlo pelo Poda:r
bft:utivo:

O ••'t!'!Nlac~ll'tO da - • lnt-=acioMb aobre as ut.!
tiatic.a d.i tr.balho te. t:rôia fU~çSU dbt1ntu- a rel•vant... Faa
co. que - t:.t&doa Mu~ que a rttitiJiu• diaponhul dto tieni~•
~ta.S.a a
lonaa-nta . .bllwdu 0 piiN. a!'azoir
a
~ia ruU.clada do tNbal1'19- uu eont.xto n«oiond; ~ssibili
ta aoa ..,_moa locda a ~çio doa a.®• ~p'lll'&doa .,_ o. ~.PJ";!
Hnu.oto. pwo ov.tl'OOI paiaa, podando, aaaü., pllr& afeito cSo priiprlo
pLine;i.-nto econõ.ico-oaoeitol, Gbservar -vant.ean. a
das.,.anh.~ana
da ~~ntos ac!O'toldO$: a p'C"icn-id.lodaa C021Cadidaa, a, por :ria, •.!
••cu.,. ;,. Ozo::aniuçio Int•m-icmal do Trablolbo -terid r.h'Hnt!•
ab6 p.I.N vJ.P.~ a obl.r>vinci&' c:la1 nor.as tn.~NotanU.Ya• co&itad.ll;
Wb'u; ,Ccmwnç3ea • ~ ~••• pr~t.l par« rixa~ da CO!!;
419Õola cwuli&AU M )R'<l.ltaçio do tr.Hlho, -.·vas qua o~!.""'!!
'tOo ou não,. ,c:l-• raa-- - cau.a, ao lonao do t.-po, •• rar:1,a1:- n:!

wdt-•••

....

-·~t

dados

IMo alabozoao ou l'eYiaN' coac:.d.toe, c:teriniç&u. e . .todo
co.pilar a pubolic:AP '•• aatad:atic:aa . ;
os Estadoe Malol'OS lfaii<IZ'Ío ter . .- eoJ~t• aa c:liret'J.vQ t&:aioaa __ ~,. .~ tornecidae pai.a OI'!', sari C!CI"to que, a~tee do anvlo
doa d.i.SO. oo.latado,a, - no pi"'C. .IO de elaborl:-loa OQ -nt--loa,•a
~- cona~o~lt•c:laa aa OI'IMiuç3e• Z'<IJII'*Iant.tivas de <lllpl'qac!oi'<IÍJ ;
de tral>alhlldOI'<Ia.

lo&J.a r.otilindo• no I'AWif.l',

C&UN.

l:lt.

A CGn""'Ç:O 13 roi adotac:la por 12 E.t...SO. H..bro., o !Ir!.
d.l.' nl:o a n:titieo\1. A Comranção 110, - diapGaitbo uj,r. ..o (art.
l.U Nvii •. ConvaftÇio - caliaa,

Ati OOI'IdigÕaa t;CAic.a da qua boja o ~!a diaph., wu.
npartiç;o es.,.eitic:a de p-anc:le pol'te apta a colbuo cliodoa c;~aaait;
tlri.CMI de natuMut aoc:ial 0011. panda,prac!eiO • rir;or, o I'Jiatituto
k>uU.iro, de ~~ria • ~tatiat.ic:a,' &-t:ão c:o. o Q\Mil, au.:.. Cl
Hini•dirio 4o Tra~ r~. no aroo nAdo,·- ConviftiÕ d.a Coopa~
N.Wio Tic:nlc:a, .-l.t~u ~tancial .... ta Cl quadre> ra<~tu.l .que lavou
o pala a
da aaauair aa ot.oir;açõaa . .a.lnal.ad.u na Conv.n-

.._t_

çio ''·

.s.ookTinc:J.a c:~....

"eo.t.ai:O'o intapoada poP ..., .... antlblta da attr, ... au
Kiniattirio do Tr<abe.lho, aaitir.u ci:oc:lm•tanc:iado ~ . _

• di>

bre . . . tiiria.

Yaie 'tr&be=-var c:cmeid~~Nçio a:~epl{c:ita qa• •• aUnM
- p e n e - t o qua já expua-•1

•o poa.u 4e deaenwol.,:banto • a pr.itloa 4e ooleta, t:N.ta~
-.urto • _c:llwlsa~ da aatat!.tic:aa ec!'onüld.c:ae • aocilde
ji •'t.l:nr;S.doa pelo Jtro&all czoad.nc:~ O' Pai'! a auoopr;lro ••
-df.apod~a r.la1:1Na i -.lcoria daa eatadrtic:aa da no.
'ball.o prevh"taa na Conv~ 119 118 4a Or;pnlzeçio I~

t.rnaeional de 'l'NbaU.O.•
P-• d\ivic:la •• 'Ul. q\lal c:lefiui 4a nas palavru t!
bilt.J.e, 'I,IMI a eo.J...io 'l'ripartit8o Cll;lo pl"'mlneiaalnto f'!c'a fazant!o
ilrter;n:nte daat• paracar, MnUasta·- tavor.ve:t.ante li. rat,!
ticaçio pelo noeeo pa!a '4o Ato lnt.ftlac:!onal. - ea-.
~

""cio

•••iii,

ina~tal

aut'iC!i.nta pu.~~ l.evaot.Qo q,u.lqiWio . .doa da • - raalidat!a aoc:ial. Seria da
at:ia&J',
~. a -ut'J.c&9io, per noa- pab, da Colw..;çio liO~ l!stllc:loa pe-o
~ aer ~. o ofi.Je"':i""'> da açli«r o alanc:o de 4lt.dol
a pa<qld.Mr ,.,.... ~tlbillzaçio t!oa al.-toa procaaaadoa • apu.~

1:-· <te Com•

l'or ,_.
92!..._~ no aeMWP !I! gus q
110 da Orpnh.flçi'O Intm~do 'TJoatralho· •"•

!ft5!!!!~

nh•4o ;ao Ccm![rtl . .o Ht~<:d(!n,&l 0 q,U• ~N abre 110V11 '•qb;~ 0
4a
eodo a que, - aua alta a.bedoria, 4isponba aob:I:'CI a
convaniêlcia
da adoção da IIDic:iOJia.k convençio"'lln' pelo no11o pa!~.
O p:oea.Ma P.,"-:ero, ee aprõvado pela douta ca.d.1aii:o
de

Dil'<lito do 'hoallalho, • u.. VCIZ qua ~ça baMpl..icito rdniatarial 0
s:mttti l!llanifes'taeio d!!t'a Paat• !avGF!yeJ. i. ad#p pelo flnodl de
.,_,.; coll!tarmu da Conv•nçis> U.D da Orr..ni:ufi.;, Int•rnaeiwl d'Í):
'!NbalbD.
do Pro1e-t.) da D<tiq:.w Luial.ad.vo
,...,_çio, q~" aa C:Oiit& do enviar ao Cem•
IP'<IISt.
rÕ:o!i;• da ãl'f.s•çio a1awdda - dec:r~ia do art • . l.t
da CO!latibd.çio .S. 011' 0 ts=r4 9: g..,., -.c.eaéri2 "ra J>fOC!da">
ao ado • Clloupo a. ~ . - dariVCII! do c-viniO d• Coopa:r«çio
.• loa ~-·
Mddt> c1o_a itens O!nfl.ll"'•• 4-. c....Y!DS!o

Mo ~

M.,s. ltoja o 11N•.U d.a

- - princ!pio,,au.ü., ;: ,_ s.t:u.

o s.t~llw Kin.latro do ~ho. r •• a •t&i• .Ob - - aar aJII'<Id!
da poP eo.laaio n>ipartite, inrtitu!da. pela rort.ria n9 I,Ot:r, de
211 da aúço de liU.

•J>'II'&dO•·

JS. a CGnv1111çio 11.t' n, ado't.-c:la - ui•, pala on, co&ita~
va, COII. o propÓdto acfaa daclinado 0 daa a1ta:t!1ticaa Nlativaa a.lâl'io• a lia horaa da tr.Nlho, aUJ.:to oarto ~ua Cll J:atadotl tt.maa
q1111 a ra.tirica.r.a Clbrir;•v-•• a -nicar tala apurcçÕea, qua aa
claiNI'iaa co.pil.v triHit~11141nte, ~ ~--tr. • an~~alaanta, i Jta
partiçio ,In~icmal 4o 'l'l'abalho,
-

trabalho)•

.t&-11>

i-or-

~

da

trei't•ção

·

•um

4.87
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1'0. dt

wtd9

! gy•' gu&ndo d• r&'tifi(i!sfa d2 .,nclo_n!d,. Inlp:u..en-

te t!t:lp Pm'tr
dp attfm l i

r:!"S"!'vn
do

we11 mgn 'Rmrnq ng• RrSd•q•
ter-a•
•nçJmeM StllhM pJ)fjleptul tbrtrfp n~meqir!

..:.,. o «rt1p.•~N- arc:Lgo•· "-parte u.·
f!SÕ!• •e.eit"a.

da C.X.vl!lnçi!h

"" - · - opol"tunidade de Con.vtm'O'io liDo

<l'-

paN.

li

11

oancr-tr$e o ,tntabo

teor

®1•~ ol>ri

Y.ale pNO:lNI' qve, • 'decorNr.o:la 4a ~ do !%'1:. 1G •
lev&ndo-n - c:onta o CIU'ltao .,n&:Lco do! ob;5et:lvo! dol:lneado! no
u-t. 19 ~.; 'I:N.Mcrito, o Eetado Keabro qiHI Y:ler • N'til:lCU" a Co"'"'
vançl'o de-HI'IIi' ao.ituo- u olJri&a..,Õ.a 'lue cl1àane. d• - ou de v&:los

U'1:1&9• q1ui::b..do. na I>U'W n.
Jrot.-- qve, a Qualq_UU' t~, ·..H: po1dnl . .pl.i.Q., de
- • pqot:e, " ollrit.qõu •peG:ltlea.S... na parte I I • po.:l_.... .... ~
~ c-.u.:lo.glo taN: o .teito da ntit!caç&o q..Uto' ao novo poli'"

...

l:JCeet.w.t.lubrõ '$enl:..o~t

'D! 1\.BIU:a S09R!'
OD. Ui.n.l..s.tila da.& Rr.taiõu Ex.te.U.a.t.u
DA. ROLIERTO

81MS1LJA - 'Of

1\,(IJSOJGU/M

2172/17

, 1' de llaio

de nu,

a-&~çló 170 de ~:lZ!
ogio IatU'II!.ciODIIl do 'fr.liba•

"'"·

'l'Mta-u de Ato In'tfl'ft!c:lol'll
~l-ta- da C<>nYCIIl9Ji:O nl:>
lllt que d:t~ Sobr.l a• Eat_!.
ded.aa• do 'lr!balho.
Obr:lpçio de 1ubae'ter o texto !'tl~peet:lvo !O PÔder IA&:l,!.

1at!vo, Mo obstante 1eu ca:N:t.r ancilar • nio v:lncul•·
t:lvo.

A a.c-nd.olçlo nf 110 Soltl'e Eet•t!•'t:leaa do 'h>o.b.-lbo f:oi
pela Collf•~ncia Xnt-=acional do ~lho, q11e •• reuniu
... Gaehr.a . . ~unho de 1115,
...-ov-e~~~

A Conf:eHncta !ez ~.arcn•, no PN~lo do Inatru!llaJ!tO.
car:tiH' co.pl. .ntuo r.lat:ivu.ante lia nol'll!a aon•t.ntea
da
ONrvençico UO, •JII"'V•da na . .._ opol"twwid•de. Coa ••no1
U'tisl:l•
. ,.. o AtO a qua i.e lip, dia pÕe a kec-n.s..çico 170. 1 da ...do oxp1i•t:1vo0 ,ol>~ .o• !ndicea q01e se pt"'t'~de !'tlcolhO%' para que ao te•
'1llla 1.1*1 ~co, tio cl.!ra qu..ntco pciiiÍYel.do ooçol"tulent'o do q_uadro
- - u 1 do E1tado Hllllbro 0 no q.., concerne :ii., que1tõea lis•d••
ao
.-do do ~Nlho, Seu. objetivo declinado ;. A!dJh eclarel' a!&un1
tiapoait:iv,. que poder:[ . . 1U11ejar in~taç;co duvidoiA pa.lo E.lta
e ~ qua pl'!tendA r.~;titicÃr e Convançico lGO,
•

..

~ C.onvenç.iia

n9 135 e Ree(Uu:nda:t;íi:u n9· 14! -- Corr:~eli.raen.te& ii' "P"ê
R:ep.t.e.ún.t:«.n.Ú& de TA«.úcllu~~:da.~r:u•, ad'o.t«.da.& ,11( 56«,
~u:rr:.iiio- 4c Can6e11.êne.l.a: In.tunae.Un«.l do TA«.b«.tho { J 9& j ) •. E•
U Comrenç.iiu .tr.eee.beu. PttJteeuu 'a.uoJr.dvt.L& Q:. ,-u.«. .t4t.l.6.i.cn:o;.«o:
.tttn.to pe.ta. Comú.t.lio J:.U.pâ~.te .in&.ti..tu.Z.d.ct Pt:-.C«. PoU«.~..ia I.ITI.o
n9 3• .560 de .50. to.u. quan.t.o peta Cu"i&.&ão .de Pi.u..l.tc do T.tÀ
ba.t.fro em 14.05.r7, eaja .t.e..t.ato.t '.o.l o'o.t.. -Eu.gêrr.!u
r.obut:;
HacfdDek Lobo.
.teçã.o

de

NU

De IK>do eapec!el 0 X'O!S;alt._ o ~'trllaento • i..p<WtlnclA e
de que Unto ce pa!111 desenvolvido• I ca.o oa - vi•
.. 4..amrolviMento 0 d.bponhaa de elt'!t.C.tlcaa -:rec~dw•• de f:Õ no
'bloeante aco" aetor dco 'tr4Nlllo 1 dD .ado particular no qua '" raf:er•
ef:eitcoa do pline,_nto que tenhaa adobldo e &O ACOIIplnh&-..nt~
. . Pr'OSNIIO sooi&l e 'eoonõ.ico, ccnf:el'ide, ênf:e•e eapoecial •• rela
.... de trab&ll>o.
-

a

VeJth.o pa.t. ..e.J.o du..ti., t!ltetcllf.inh«..lt « lloua
El:e!_
Últei.a a.& ..Seila.i.r1.tu C.onuencõu. t. Reeat~endtt~õr_·, da OJtgaa.üotçÜ
ln.tVt.na4:.iona:.t do Tub«.t.fta, pa.~~:a: 6.1.,., de •t,~~ .&l.l.bare.tida:.r.
••
CongJtt'Uo H.«.r:.ianat:
-

-••i4Ade

teor da :Reaotlendaçla nl:> 110 ; do ••r encaa.inhadco .aco co
raúo da obroip.çlo que asa1111..:
" t:.tadoa Meab:oos da OIT da !llt.At~ oa t~os das ConvençM• o
~ndeç3oa &provada• pal.! Orzi:anizaçico 1 •u't<lr:Made uo:lOft!l COIJ;
~ paN. ap:l'OYD" a ,N.tiflcaç(co dA CGJ~vançio ou pera. !dotar
........ eon•t.ant.a da Jte~çiO,

Cokvenç.iia nil' 143 e ~er:.one.rtd«.o;.io n9' 14:. - eonee.Jr.nen.tu ã& "lU.
gilaç.õu 46u..&.ê..Vit.t. ... Vt.a.b«.tfutdÓ.t.u •. tg.t.«.rr:.tu - p-ta111oç.ão.
d;_
f-gr.ttl:dnde de .tJr.a.tourc.n.to", <ldo-:tClda& nc tlD~t. ;Reu.n.tão da: CoJtjC'
.t.é:neia. Zn.tel!.na.e.iaFtdt do· T.tctúatha {19751 •. f-6t«. C.onvençiío .I!M;-út:u I'Me.e.l!.lt.e& eon.tJtoi!Uo.& à .SU4 ·A:n..ti,.le«.Çii'o, tan.to pe..ta c;,.mli
.são r.-..l.p«..tr.t.l..te .i.n&.t.i..tu.:t.da Pe.t.« r.all-to.l!..l4 J.ITb 'nV 3, 5"
dt'.
19. 12, U, quanto peta C.omluãu de t>.ür.e.U:o do T~aba.l.tw
e.~o~
14.0!>.&7, e.u.fo 1teta.to11. 6o.! o 01!.. Citf Jo1>i. ·s44ãnitu:t.ll . . .,.... ,
1
ConvC'.nç..io n9 1!.9 '!!. ~ecofllerrdnçã!'l 11V 16.t·-eanee.t/H.. F!.te& ~-Rt·.n(o(. ..
Li..tCtçiio p1F.'o6.i..6&.Lcmat e t:wplle.g(J de peuoa& ~d.it"..ll!.n.tC'. \. t'::i-;;
.ta.dn.sntt 6'1«. Re.u.fl.iii:o da Con6e.Jtênc,i._a._ Tr...if!.Jtnac..C:ona..t do -o..., li'~·
.tho (f9B3]. l:4.ttt. Conve.Nç.iiCJ 11.éecúe.u. pa?teee.kU 6aval[ãl!e.l&
.&tt.« ~<Cl.Uá.l.eao;.io, .ta.n.tri Pi.ttt Co~t,l,&.i'Gõ ·rU:palt.t.ite- .in&.ti..tu.Uã
pela. ro.t.ta.t..l« UTb n9 3.,365, de .5tJ.IO.U, qu:aJL.f.a-pe.t:a.
Com.{.4
Aão de.P.l..t.el.to do .. TJttibttl.h.t, t.lf U.tJS-.H; C.ujo ll~.t«.:t.oJt &o.i
P.t. (llagJteiC An.tânlo FU!en.tit.

â'

O

~to do COfiCI'!s•co H&alon.1 •

eo.o ,;.. te.xt:oa, - d. co.pl-.int..r'Cia, -bor.t; da diferen
~ ~~uia1 • de et:ai'to. 4ivert~coa 0 op.lna.qa no ,.nt:ldco de qu;
an~ ao ~aao llao,loMl

• t...- .. 14!-.!1-çlo 110 seja

Con.venç.iio' ir9 Iili e,Ree.oJifend«.çiia tt'~ .J71~eonet.ltlloW.te& ao.& "Se.:!:,
viço& de S,aü.de tia TIUI.bu.l.ito", «.do.túta4na. __11«. 'Reunião da Can
/Mi'tuúa ln.te.Jr.uae.t.o~a.t do Tir.«bai.ho I J 9_15), E&'tCl Cõ-nvem;~ão 11!,
eebe.u. J>Q.Jter:.e.te.li õavokive.!.s ã &u.a. .ta.t.l6.ieaç.ãa, .tan.to pela CE.
B.i.&&iio. T.0.p«.ic.t..U:e .i.rt&.t.i.tUld«. pel"a ·P.olr.iait.l.a. n'? J. Ol9
de
to.o.5.t6, qu.a:ir..to pe..t.a ca ..iuãu de P.i4.~Üo do TÜbdha
u

14~11.11,

t!IJ.jtl

•.-.ea.to.-.· 6~.l • o.-., .1ui uo~.eüt. 1-lev'f&.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo U)

J:>:>~t.o &o 1\nll.li""' ~ .. C<>nv"n'<io nQ 162 e d10 :Ro>eo~"nlla<;'io nQ .J\i:!
o:rr- ~anh.nçiio X'nto~na<:i<>nal d<> 'l'r..balho ralat.ivtc~:~ " Ut!~

Aprovo o Pareeer/CflT n9 OOS a., 14.05.87

dll,. Comiss~o

de;

Oi,rc~t'?

do Trablll.ho, ~

da

tido pela nra. Lyd.ia Pinheiro de Al:'aii.jp
i::el.lz.tor.

taç.iio d<> Mba•to '"" con4içõc• de sawvrança".

sá;

'

'

'

I

.

'

'

Bnclllll!nhe~s .. ao Ministério c!a• Relações
Ext.p;iores para posterior submissão ' ao
eo·nqrea'ao NacÜ)nal.

A co..fssãa 'l'ripart:tte institu:r.sã-~o Exão. SJ:. Ministro do

: .: .·. :r.A0

de ..,teJibro da •11 noveoento~ e oiteDtll • aei•

/7 I

~•tado c1o

AMAURI MASCARO NASC:IMENTO

Vice-Presiélente da COlll.iasio de
Direito do Trabalho

~e

1'rllbal.ho, at.rav&• da l'ortllria n9 3.334

k'llo.Ho

{1\notxO

I), .!

tono:!endo_ '!'é5.; dispoS-to no Artigo 1991 pario;Jraf0115 1 6, e
aUnoa III

d.ll;

CO~stituiÇiiO da er9-anfzo.çio Ynt.corn.aional

do

~aba;1ho, (l'oJlexo III': zeunida· <;'(>"to~ ac 4bpOdç~a da ·,
POrtaria nV 3.561'1 de deuonove de dezCIIabro de mil.
toa • oitenta e

CONVENÇÃO

f!

REC.ONI&NDAÇAO
DO ASBESTO, f98&
I!octJM;etq'l'O _D):::
· !:

~

novccen

c:ineo Oo Min.btoiir1o o:!o 'l'tllbalho (l!.Mtxo

:rn)

no• 'd:l.a• vinte e u. de noVCIIIIbro. • deU~••et.e e dezo1,to de·'
dcozeklbro de,•il. novecentos e oitenta, • sei•, aJCn:l.nou 'o•

'

texto• referentes a Convenç.iio n9 16:1: e 1\ec:oaoendayio n? 172
da OI~ - brg~~niz•çio Intemaeion.Àl do 'l"rabalho relat.iv.u . a

"llt!lhaç.iio do l\lbost.o era Condições. de
•

t•n4o faito •• <>b11e1:vaçõ.•

V)

Segurança~

(Anel<O IV •

a ••~r.

ANI.L,ISE DA CONVENçXO N9 162

DA !UJCOMENDII.ç:Xõ N9- 172 DÃ

lN'l'ERNACIONAL DO

'l'RAB.u.Ho

óRGAMizAÇXo

(OIT), ·RELATI-

VAS A " UTILIZAÇ.(O DO ASBES'1'0 EH C;NDI
ÇÕES DE SEGURANÇA ."'.

eon-nçio

a UtilbaÇiio

aobJ::•

do Aée•t.o ~. Cond:I.ÇÕ.• d8 Se<J!:!.

rança.
A Conferanc:ia Gara1

ela Orq.anizayâp In:temnaiPI141 d~ 'l'raba -

lho convo~n e111 Genebrjl pelo ConiiGlho de A&oin.i•tl:nçiio do '

:Ucritéirio -In~rnacionai do--Trabalho, e tendo -.a reun.ido. ne_E.
ta cidada

et1 '

4e junho 4e Jd1 novec:eni:o• e oitenta e.' cab, •

•• ,ua 72a. so•sio, e eon•io:!eranao as Conv.nçõa• ·• 1teco110nd.aç:Õe• :rnt•rnacion&i• •obrlll o tr.abA11\o. pertinontea ••

ahent.e. a .Convo11çio • bc:o...,ndDçi<>

••li"' c!.

•oh:r:co o clnear Pro:t:.io:-

loab.iel>t<l de '1'rablllho { oontalllinaçíio do ar, nzido e vibra -

çioj, l9771

• .coiw<l~tyio e JleooiQfln&ição sobre Be9Urança o

:;alidlo dos 'l'l:ab«lhadorea. 1!181; • convcnçiio •

•

lleoo.;.~ç~

a1>bu Serviços de Saúdo no 'l'rabalbo, nas; a llat.. · <1-e doe~
'1105

prof1.ssion.t~i•

v.nçio

~~~

tal

COJaO

bone:t:!cil>'!'.

e11

revisada e111 1980 , anexa a eonca•o .S. llcid11nta

dg,

tr~balbo

• doenças pron•s.ionais, 1!164s b- CC!:JIIO o :RapsÚ:t.ór.io · de
JIGOO-n®ções pi:Sticas !Qb.re a

""'.

5!guranea

do Aab!•to , publicado pelo E'sc:dtório

M~/..,.rj

~abal.ho

.-t- c o<. /h dtt
"\-<> .01 ·I• ·

e. 1!184, quo

t..!ca nac:l.onal

e•taHl~.,.

na_ UtiUzneii'o•

~ntiarnaei~n1.

dà

o• prind'pio• da .,... poÍ!

e dà açio i ni v•1 naei<>,nal;

...

uva. i !iegui:-anç~~o l'l:o- utu.izaç:iio do ll.sbe•to, qua•tão
coo•Utui

I -

Il: -

' INTRODUçXo

m~ N9

·o qua~;to

ponto 4a oi-tte. do dia da r.urâio 1

Det><>i•

4e ter dooc:idido qllCI tais propo•i.çÕO• ~ a

de

Convençio ~t.rn•clonal;

UIU

Mota co'JII .dll.ta 4e '24 4e junho do. ano

1G2

IV -

V -

CONCLOSXO

ANEXOS

lUG a PUJIUito

~vcnçio que poderi """ citada ooao • CQn-nçio c1o A•be•t.o, 1986.

lt'APA"A OBSERVXII- 110 l'RE1NIIULO

IJ:J:- '-·RBCOHENDAçXo N9 172
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U.r.a
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ativi~<l••

n,ta qU.Di.a oa trabnl.hadoo;-Oa .,.,_
dcoorr~;>r

tio •xi'O•tos ao: altbeato no

do

aau trabalho,

'·

repn~ntativaa

da efllprcwa~roa e de trabalhado ~

r.a in.tortoaaadoa, e co• baao riaaoa

woa avali•çio

dm

exiataa pl'ra a aaú&o • d.,. IICidi.dAa

qu11

1'&1"A DE.YIItiÇ1.0 JJEVE 86/r

N<Jv.rança apli,..d41.1,

.elli>'"?

todP

YAS iJE

da ~t.l.vi&tc.\e oe&lot~ic:.

aaa

da apllc:açiio do certall diapoUçõo• da

a

1

' :

' ' '

0
'

~rcaentllntoa doll t:r~lhol:l!'a" .&!lt'iJfi":-

:los

ua~l.Juodonll

sob~·

oa

ra001\boe1110a · ~ tai•

pala leg-islação ou p.clticas nacionat,• 1
ca. a eonvançio

·-

-conforaicla&J"

o• R•pn-..,nt:antaa doa

't:r:~lhado

-

'*

Qwlndo: do<:ida pela O>!Cl~~;aão do

•-

PlpnNa,

a

auto.t"io:!ade

~tente,

'lllfnCia ,

dur•çio e O nl:V'II'l do axpoaiçio, boM CS!:

dflvax-i

t.eX" •• eonta a

MO o tipo de trabal.bQ lEI aa condiçôea

SAtiE/1'1'~-S&

QUl: A

COIIfllliiÇX() 119 U~ cfa %11~%, 6011/111 011 IIV'"lltJllll-

f'~II'I'ES DOC '1'RA8ALIIA~JtE8, .l/lO

r..-o pax-ticu.:t.ax-

4-. at.1v.1dado ecónoodca ~ d:e coox-t••

- · · 1J7l.

Coll ...
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d)

a

oxp~aaio ·~
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.

pc)r 'II!MrU... •

"'
1)

u.ur~ia ou prodlrtOII que.
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lt. l.eq:Lslaçio ltac1oo.at__..4everi preve.r •• __ 111&>•
nect~asiJ::Laa,lnc:luinl!o

~a

sanções adequ.-d.aa,
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rec:cmhec::Ldoa pela autoridade ~etenta C!!
110

.l.no!enai.,oa ou -.nos

nocivos1

OCDRitEit A.!'RAVSS DOS SEHV.IÇOS "t:SPi:C:ULIZADOS l)E
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• proil>i.çiio total ou pare:l.al da lltili:r:aç_liío
do Qbeato ou .S. c:ertoa
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de. t:ol.tt:a:lnc.io. doa trabalhadores eo asbe•to ou ou-'
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tro' cr:Lt&rios de ·~~çio qus pOrai.taJI a ~~ovdi,!!.

doa

Çio

A
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a

411. OJVO;Ilçio:-

(los c:onlleciaentos têcn!

ooa a c:iontJ:!ic:oB.

r.noavc.J.aoata axaql!!vc:"l•

-didu l"tr& 1Jill'mlt.1r '!UO a

n~ octo. tl:-.balhado:roa

i"'ild.t.es de

-noUig~c:o• '

peXIIit:lr oxc:clçõea 1 pX'Oib.tçilo •

obnt.:hla 110 pal:'figrato l'

HJifll"O que ao

011.

eiCpOaiçiio- &~vario . .~. fJ.:Ka4o•. • ~do4iqa>o:mte

tn

. .ntat:1Yaa de,W1tpnjt.o!ozaa • O. tz'llblllha&l:nn•
t,:41~n~••adol,l*t'a

'·

U:r podorea, a•

oq:anbaçõn Jlaia repro -

-biente ~ trabalho.

_i.;,

4o

nlo

IICij& t:Ql.Qça&l ~·

ri.!

i:OH

llf:!.JIÇJD AOS l'AlPXGRAI'OS l .• I CIIAHA-St: A Art:IIÇÃ.O qiJE ftN,NfJSS,t

r.iQ:tSU~fJ DE !;BCUltÚÇA. 1111:1E11E·E IIEIUC.JrNJIIJ() t'RAD.t-Çli'O ,11.,& DEI'liii'J'" IIII L:CH:t'l'E DE tfJt.CirXIIC'r.i. 4111: IJ&.VItklJllN(.[IEV:CS.tDf> Dt' !.COR-

•

l»!!'f:ltNIIIAÇlO DO" i.lrf'It;Q l ~ P:Z.J;Sf'E EN TIINÇ.iO' lH) ELEVADO RIOCO q/JB

Jt&R f'Il'D DE ASBJ:SrD ( CllbCXDOI.I:J'A) lli:PRESEiit'A PAR.t A SAtiDE

DAS

RS60AS JtZPOflf'AS.

O S.IJISII.

·lf~O I PRODU!'Dll DES'I'I: NIIrMAT. E A SfiA ·~J'I.I:X:AÇ.iO J: PAR!"IR

lJ() CON OS ATUA:rS CO'itB6CZIII!NrOS

T2CN~f?O:-;CfEH'1'fFICf?.lJ

E- CRI:1'2R.IOS

I!'

rERNAC'zONÚ:s, EIJSE L_III~!'ll. ES!l'A · ES'rADELECIDO "P'ELA PORTA/liA NP 3. %\i
DE OfJ.• OI,?fJ DO NrB 1111 SUA IJR-l.S~ .ANEXO l.Z.

(ANEXO, VII)

DA INPORf'AÇAO t 11AS1'AIIrE RES'l!RIZII, DEVEifJJO~SE, J>OR:'AN!'O, PROZDIR -

'·

,SJt E7Ef'IVAIII:IIf'E A SUA IIIPOR!'AÇlO E U'l'ITJ:ZAÇXO.

os _ ~o caia de trabalbo on(le os

Ela· 'totlos

reiJ

ets:tltj.cdl expostos ao. asbest?•

o

tr~lh..,do

empres~:u:ior

(le"!.

r.i adot11.r todas a& me:tlidas pertinentes p11.ra prevenir

..

ou ~ontroiàr- o (lesp~n(liment~ (I~ poeira de as~sto
DciV.rá proib!.J:-ao a pulVor.h:açio da todu as to;r: -

...

'·

no

«--~·to.

ar~

;para garantir que se ob:se:x:vem oe; llmi.tes

de

toleránoi.a ou. outro:a cri t.J;ri.os de eçociçio e, til!!

A autod41ode ooapet..nte 4Dveri t:ar
conaulb. priivb

~.!;'&III,

béln.,

apó 111

co. aa or'1&n.11111.çÕ.Ii 111&.1111 ropras~

p11.r11.' re(lu:ir a exposição .lio

n!vel mais ba!_

xo·.que seja razoavelmente exeqU!vel.

t.t.1vaa de. eq:~reg&dore• e 4e t.raba1hadOJ:elll int<:l"re.!_
••<!<U.. parà pua.ttir .,.<:eçi!ie• til. proibição cont:icm
no par.lvra.t'o r <!ea~ ·70rtigo,qdan<!o oa llloftoc!oa al ternativoa nio
~

••:1•• re1oaveinente a:K8<iltl1w.tu, •o.!
-di<!•• para gara.iltir quo a saü_

quo •• to._.

4• <!oa trabalhadol"ea

O

'l'EX~O . DO PARÁGRÂPO 3~-

EN E,SPANBOT;, E E_H FRANC'fs. NXO SE APRE -

SlfN'l'A. CONPORNE O" APROVADO PELA COMISSÃO DO ASBESXf? DA OI!r~ EH RE!J.
/IIJ.O EU QfJE SE DISCUfiU AS BNENDAS DO 'PARÁGRAFO~ OU SE.JA :

nio aeja C()lo<;:D.<!a ea :rh:çç,

A '&NENDA APRESENTADA PROPUNHA
IIADA' A OlJSI:RVAR 110 AJU'ICO U:

GRAPO J

DA 7!RASE EH ESPANHOL:

81ÇION Al:i

·~·

tN INGL28 :

f~na foraa o na eJCtemlio ~a pnu•crcwa a autol'icJ:u:l'o =·!!!

eettoa tipos do trabaJ.ho

que,

ilapllq~

~'ASl

í;:OliO lr&DUCIR LA EXPQ.

HlNINO NfVEL RAZONABLEHBN'l'E PO$SIBLE";

A La<Jiel~io Nacional <!avar.l <!irpor que oa erupnog.a<!oros not!,
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fi'ADA A

~aiyio

~

•osiJA

Ail'.froo 1S

~i>:a

'·

-•!114aa

~'Uca•

pa>:a a

p>:av~nyio

• control•

6~01/ltAIIÇA,
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e~~~prcpo:tor ou Gllph:litairo' ·~orl clabo:ar wa

'

plnno da trabalho no qual u
4atl

i •.

.,

'llliD

lliâo

o

-f'ono1dada 'coa o e~Ubolecido pe~ ~t.oddii.S.
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~~~eaaa

çio

depoia da dat..a e10 que

aa :;ati.fic:açõ.a doa Mamh:raa t:enbaa ddo
"daa pel.o

..

c!e q;ue a Con!'erônci"e. adot.e -

preaente, e a,

~ntenha.

.,

:z:e<;~iatra

Geral".

D1no~

~oa que

-

10010ento,

-~=•

vi'}CI:Z:, para cad11.
gua tcntwo

ttntrllr.S.

da!.ÚnCia

i~~~ediata

do1e -IIC!II dttpoie da

obstante

&a

ConVC~nçiio

eata

ta tenha entJ:AdO . . Vi90l:'J

A partir 41\ ol:at.a 010 que

'rodo -·llbro 'ii'-"' tenha
pode:z:á

11no~, 11.

to -

vigor, IICoUanto -l'>ta

do

parti..r da data •

pedt.ldo'

-

qua ao tanhn

""lo• Kelobroa.

po~

eo.unic!lda parA ~

giatz'.;), ao 'Di:r;ator Geral élo ho:>:it&:io :rntornaci!!

'·

Bata

'Pá•

'f04o Mollbro ..-

do

tem..

.a.

olez.

raUnca49 esta <:onvomçiío

-o apfia

o.

tin.ino

Comron•

Ali veJ:Ma

1"91•. . e fr-eeaa ao -texto a . .t.a Cxi'IGJIÇio

.lo ig1:11l~te aut:btic...

nO'fO podo-

do 4e lha anoa ,• DO aUC*advo podor.li .:s.ri.unCiia.r
de

niC: ratiUqgo• a

çi.o r-viaU.

o

aDOa acto10P4do DO par.ligrafo p-dente,

t:a eonnnçio ao tliraino

todo ca.o ,

e conto6do atuaia, pa:ra. oa MeJObJ:1)$ '

do pe~:Io

nio :U:a:eJ: uao ,., dil;'lll:lto c1e denilncia previsto nea-

te arti90, tJ.eari obr:l.gaclo 4w:"anto -

:for~~.~~

que a twojaa rati!':Lca.SO •

a data -- q.- . . tenha reghtra.:to.

no pxaao o1e -

o:mven;ç~.'<lantinuar&..,. .,igo:~:-

. . aua

nd. .SO Trllbalho. A donGnc1P. não tari 111'eito 11ntca
de u. ano

811 vigox- a

en~

Conwnçiio nviat.n.a preaenta ConV<I:!!;
çlo ceuaari de eataz aborta ii rati'ficaçõoa

rati!'ica.:lo custa Con\l<lnçiio

&!!rume_lá•la at> tén.ino

401 10

qu.,.

~

daata_ convall(:iio,

dillpoaiçõea contidaa ao Art!

go 25, aampre qua a Nova Convcnçio :r:ovi!.

dOO registrada aua n.tifiCD.-

Mova

cada perlo4o do

•!.

&u

.anoa, naa oondlçõea previataa neate arUto·

A CONit:Sl'o 1110

COIIMArDfl QUI{ 11AJA UIIA 1DKU1DADK Pt.riA ~111'/llt

nr/08 EN r.•GLtS~ ."F!1A•Ct8

ol

lt P:SPAIIBOL ~ U!'ILilADO PfJit.' /tinA CD-

Il181ÃO PAR.t O ltSri/DO DA ~YE•çXO }

o lliretor Geral do Bao:rit6rio Inte:m.eiOllal .SO

lleeowrendaçio .obno a lltiliaaçiO do Aabctato .,. Condição do

'l'r.-Nlho nÔti!'J.cari a to&la , . Ha.t>~ da Organ!

·Sogui'aaça.

aação

~t.e:mac1onal

qaantaa

..

a Nova CQnvon

CO!;Itl:'j~rio:

dbpod_çõea ••

A raUficat;'io,.por Ull Hellbro,4a lfOVP. eon-

çio.

'·

1

wru;io roviata iJoplic!lZ"li-, •ipao ju":.:.•, a
A partir doate

data -

1.

llova

0:11ovctnçio que bÇilique ......... rev:Laio total ou par-

c;era1".

'·

ou parcial.._

'il'M'

do <rrabalho< o

:ati!'!caçõea,

lhe ooiii"ID!.iquoa

o~

~clllraçõea

~btro

diO

e c!en11nciaa

.__,roa da OrganJ.nçio.

Hio 100 aPl"eacmta nesta parte .:lo
z& o portullu3a

d~to

do texto 4A recoaendação

., tJ:aduo;:ão paw

n.11

.sun :fora:. o-

ri9'n•l..ROr tratar-.se de inat:r\IIIIC!nto que,e• principio,
Ao DOtificar aoa Huobros da Ozgllf!bação o rogla-

não. aerl adotado <;9Z!fOr.e o ap1;eaonta4o •

tro

A Legialaçio N"cionaJ...no que

&

.. gundã zati!i<>•çio

CIIHIIJllj,cada,
&la

o ·Dinl:or Geral chll-rl a .llt.ençl'io '

"-~:>roa da

enuarli. . .

guo n .. tanha Hdo

OJ:ganizaçíii:> aobre a data

vigo:~:

.l pr.aent.e

O!!!W..ll
o ._t.oll: c.x-al 00 b.,..u:r..-. ......:-_ ...

Convcnçio.

ea

que

ra~pait.a.

aoa aaauntoa

r.oo.endaçio, .:lave do aer elllborll<la ele toma aapec!,tica,.
po. . ivol.11ente adaptando-"!<>

çõoa dA re-nda'i'ão•
C:oçiiO do acordo

C<la

'conU.ário do que se
ntif:l.ca.da

&a

au,a.

p~~.rll

o~

a.odi!'ic:mdo-110 ...,

da
'

4ote:rlllin~

põa:ili.bilit.ilr aua adoçi.o e e.pl.!.

a pr.!itica e. costu:.oea n.acionaia , - ao

deteXJJ~ina para a Çonvenção que de~
for~~~&

integral a

orl'iJina~

o que ocasionou
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•

p%00Cilp3çi0 da COidaÃo na tradução 'tienica. uni~to do

texto da

~",

S~·feira

.

leia-ao

critérios de

11 . ?91

e'ff'osiciõn~.

Na Sa. linha. quanto a expressiio • :r:of!.;!:Oll~lU

convençio.

h~ mtP,Oato,.. paas•-••

a Mgui:r a apreaentax:' aa:

!fe11:aa a al'!JUIIS par'g:rafoa

Cio

ob~rvaçõea

mesma observcç~o

tactible lograr• _aplica-se a

ofotuada IIObra o l\rt.i.go 15,

referido docwunto.

parS:grafo 3, da '

convenção.
Pa~:Sqrarõ

17 -

.tt.c111

f

A CIII õ do opiniÃo qQa se rcgi11tl:'e FOJ: ecer:ito .oa.nta

·J:Ía#o

.Pnlgra:fo' 1 .. J -

o daco ·que apre~u· o •.!

beato para
Uuiao que o Bracil d8

\aiA

1oo:tal1:u1ç-iQ .~ •Bba•te t'J:iive1 que •c'a uU1.1:o:11do n.11 COD!.
b:'uç-io de

-.noreif 4 i.mportlt!!_

011

atençio especial

adi:l'.tcl.oll, Cb...,. a atenção p.u:a a neccsdtlado '

.se .. ::toa!flllaaen.ta~:

a

a •lll\tl1ra pel.a qua.1 -~i oiofot~· • ca..,

J11111io!uSo .... Upo de X'C9illtro.

•••a qu.oatio, incl.UJiivo ratificando a conVençíio
A9 138.

Parlo)rafo 11.2 -

•a:r,gra.fo 3 -.:.ttoa· f_ - Aplica-.&«:~ a - - - obnrva-

•lhor ;tut.o,

Ma ~·· Unha, a oxp~s.ão • zoa~ablo Y
~--

çio e&tua.tk ao'.1tem. •!f•

p9J:'

oSevozoi 11e,_., tl:a4uzida,

do artir;ro
ltpliCIO•H a - · - ob•<~~J:Vaç-io e:rctuadn •

Pariqzoafo ao ..

• 2:. da conven9ão.

no Art:i!JO

.a.n 'II-

1"

da eonvençio,

~Oito parl!lnf'o o•t& prejudicado "" vi!..

Pari!lzo•fo 2l -

tudo do llruü t;el' demmciado a

9'o

~ar~r~ C - Ch..a.-ao a aten.l;io dca que' o Brasli

ainda nio r~t.Uicou a Conve;Rç~ n-9
l39, aob%a

o Cincor

to

pad.gr~to

81

•Ohi"e a J.OÇIIIÇ"io

l'ar~zoa:fo

~VC}l

do trabalbo.

aa.l - -- .aa--..

P.z:o:fiaaioiUil. NO entanto

a nio ratif'ieaçio, Dão ..prejudica a

11111vo

"zoaz~e~to exogUI'V'I!tl"_.

•

at;enyio de 'i!M a no. .a jor-

nadll HmUDal do tzoal;>a'lho li de 48 hor11.11

adoçio dea-

.• na

já que aa dbpoaiçõea: doa artigos 1

.UX~~;çio do_

UaU:e 6a ,.,.po.S.çio ilto &ovezoi s .. r con-

•i""l:'•do•

• :z da COnvenção •obre o clncer já ••tão inoer.,!
Pariop:-at'o 21.2-

daa no OQrpo da convenção do Allbésto.

Ql.lalqud: zoegul.MC!llt;içlio i

vorii 6eb•u

res:pcit.o f!lc-

cLiol'aatentc det.:o:nl.lJ»do

•

quo O .IISIOiO P.C!II~l. &11 t~lllhadonll oeja fo.l.to dont:.ro

Parli.grafo '7.2. :- ehtJaa-n a. atençiiO que dentro _elas
possibilidades
a

e aeua

oonauJ.tâ' o

tr&ba~.lllldorea,

coopcln.IÇÚO

entre

ap;reSGDtnd.:t.s,

4a ;loriu\dã noiaal de tubol.lhQ.

paro:~

eaprogaaorca

dentro ·4a noasa lagislaçiio e prãW4·

vençio de AeJ.aentõa. {CIPA>

,

_ ~a:fgl:'a!o 30.3 ..

f...,'i:lj 't

4ua põder,t.am a".t; entendidas.' •

de 'l'rnblllho c

di\

O ton!O "ia.pol'tÜncJi!."

~lltl>nt.a

da

la.

linha clCV(>I'1i. aez- entendido ct• portu')C:::l

-como ".abrang:ência" :cno te:Kto em 'ingHi.a: "extent").

Cçmlitê:S..· paritir-':_os.

P~,..&arat'a. 8 -

~cnts

Saiid~· do:; 'l'ubnllUI.dOreSI

naci~al, dispomos 11101Dept11t du. ~lilli'ões in~rnac de Pre .:..-

COBlO

V.tq.t1Sne111 do Maio

J<'Am'B. IV -

Aplica-se• a me.ff!M ob•orvação efetua.da no A_;:

Pa.:r:iiJrafo 35

-

tiqo 7 da conven_yão.

Este pa%'S.gra.fo está prejudicado

Uma

wz

que a Convençdo 121 sobre os benedc::ios
em caso de acidentes do trabalho e "OE:lnças profissionai:s'

•.u:n::· n:r -

-- MM!iO:ht."'

am Pre.Vencio e ~ Protec_ã_o

não foi ratifiCAda pelo B;J:a&il.

Par.ll.grafo ' 14 - A COnfede:raçiÕ NAcional da :Indú.!,
trb. (CN:I) julga que aa exigên -

A Comissão julga q\IC adotando-se a

Parágrafo 39 ..

cias contidas neste parâ.13rafo têm um ca.ráter altamente bw::oc::r.li.t.ico e não trazem
co para a mttlhoria

U1ll

avMço

pr~t!

dali condiÇõeG de tr.abalho. •

Por isso,. aSSUIIIG uma posiçio contrAria ao mesrw.
Os outros membros: da COmissão n.iio se opêem·
ao parágrafo, Iilas julgam necess.S.r.ioll uma ·regula :~~~entação

ra.a:is ãatalhada e espec!fic::a sobre o as-

P.e~

mendação conStante deste pa::r:ãsrafo dev!!.
-se

considerar os' aspectos previstos de confonu.idade

a :Legisl.ição Nacional, conoo já é refer1do _no
oeclaraç_ão

c~

37 !!a

Triparti te de Princ!pioc concernel_'ltes is em -

presas, muÚ.in&clona.ia e polltica social
documentação
IV-

·arti~o

aa OIT - <, Viae•

no anexo XI} •

SQ!:L~

llunto.
Os Membros da C01ÚSJ>ão Tr~partite institu!da pel~ PortaPar&graf'o 16 -Na 4a~ linha há um orro ele imp:r:e~
aa. OndG lilll lê

"cr~

tidos d<.'l avo.-

ria n9 J-334 de
xo

cacsinados.

18~09.86

do Ministerio ao

ten.ão examinado os

te~xt.bs

'l'r.abalbc,abo~t!

da eonvonção
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Pol:t:a:e.ias SEMA -

029 da 13.02. 86

~~ _::;2."" ""c-n<oçã~ 172, relativas.; tíhítz~Çiio-do!

~:::-~flli~to- _ (A!Jbeato)
C"
pela via~Uda.d~

em condições dei.

se"gúiaii.Ça•," Contü"uem'
in8t.rw~~eritoa'

080 do 09.07.86

VI:[-

da. adoção doa referidoS-

Anexo 12

pelo Bruil ••-:::msideraéi!UI as observações i.pont.&s:.

V:tii-

Doc;;ument&çio roUtiva 4o l<lrtigO _15

Par~wrafo

3 -

Plntig:o Jo.rtiqo tl)_ da convenção 162

Bio Paulo, 15 do janeiro c!e 1967

a)

Informe 72 --ri, '(2) OI'l' - P•. 93

'

(veraio e-.parihol.A)

Presidente da COPiissi.O e
Representante dos Empregadores

. Dr. V:J:VIAN

FltRRliN'l'XNI

b)

Ellend.D. D -

48

o)·

".l'C!!xtoa etn ing1Õa e franc:êa do Arti.<JO "lS

QII· - Confoderaçi.o Nacional da
Industria

da convenqio - p. -29

.,

A/5

Pi:oyecto de. :rnforao de LCJ ~iaion ~l ~
(C. Aa/D 300) - P• 28 a 32

A. ,t,:Ji"'".E y<;....,'.....-

~~

Dra.

IA MAllGARIDA 'l'StXEXAA

xx-

Doc~~-i:ãç"i.o :elativa ao Artigo 18 paiigr&fo,
t

!'UN~CEN'l'RO - Fundaçi.o JOrg-e' OU -

anuqo

.5

artigo 16} d• Convenção n9 1"2

prat Figueiredo de Segurança e Me-

·Informe

•l

dicina do 'l'n.balbo

72 - IV (2) o~
t~aão

tnfor~~S ..

o)

r. OLYN'l'HO •cANDIOO OLIVEIRA
CN'l'l ..;. confederação Nacional doa

Trabalhadores na xndiUtrh.

.

-

Notlu rn:for~~~a-•e que os /Jaembrol!l doa ta Comissão pa:i:tic:Lparam

.,

~xto

.p.

97

t

Docuraon~çio

P• 9t

'Nr.io francien)·

ea in9lia • ea francia do .Art.190 la

da COnvençio p. 29

Convenção

-

espanhola)

:rel.&tiVa

A/6

ao Artigo 22 -. parigrafo 1 da

~62

doa

trabalhos da 729 _Conferência_ ~~~ O_rgoanizllt;io .fntAU;n•cional

a)

do <rroltbalho, junto i Colllissão élo Allbesto.

b)

XX V-

~NEXOS

'l'eXto franc:&a - idea

p.~ac;ãQ "'!Z"i~artite dO Princ!.pioa concernente• a Ellp~
~~ M~t.inaciorut.i_• ~-

POU.tica.SOcioa.l_- ~Uap;tcio

P9'• 11

X •

Po~ia 3.33-4 de U.O!J.USG

XII--

:n:-

:uz-

Al:tig'O

l9 da Oonatituição da ori

Port:arl.a 3568 de 19.12.85

Ata o Lista
do Asbesto

de presença

a)-

21 de novetnbro da: 1986

b)

17 e 18 de

~zc!llbro

A'M B X O

rv-

eonv.ttÇio 1452 aobre a Utilização do ~·to em
cond~çõea de Segurança - _OI.rr'

v-

b~nc!&ç:iio

172 ~pre a Dtili~açio do Alllbesto

. . cim,diçõea de S.g:uiança, - 01'1'.

das reuniÕ!Ja da eo.iuão

M'1'

de 1986

t

Portara:J.Jlol .de 18,09.86 do Mtb.

•

DIARJO DO CDN_GRES$0 NAOON!\L (Seção ~t .

~~a~b~o:t':O{~~~~~~c~~ 'f~~3~~~:~ ~~~~~c!~~t!':;:;
rurccLa n loa".aalmt.oS hn!..ndoa en cl convqnio, proei•ondo tn

:~~~~~~~ ia!nJJ:P~~~~C: 'd.:f~n°:ec:J~n~:ri~r,~~~f:ti:al;
1

.admiuiaLuLivn, J>'Or media de coAhnl.<la colccLivoa, o. da otro
modo. e indico.ndo !11.1 dificull.lr.dcJ quo implden o rcLrua.n la
t•l,ifluciÓll. do d.ic,bo~ ~venio.
6. En. cl cuo do w:ri rcc.omcndaci6n::
o) la rccomcndación ao CoiRIUiic.orã a todo• lua Miembro• pua an
:!:~~~: ~: ~~~~~r;,rt~n cjccución por media dalalugil!ación

.
-··------------·..
--u-..o-

-

ANEXO

cn cl término do un alio a pariu do la clauaura de la .-.uni6n
do la Confcrcru:in (o, euando por eircu~t~t.anci:r.a. HCI!pcionalaa
nopueda baccrae on cJ t6rmino do un ailo,lan pi'Onto aea posihlo,

~~~::"J: í:!âê::r!~~~~o aml~~.:-rr:..<~: !' a~~rid':i!

Il:

t-••i,..,'~

:-.:o

'O

o:.,) i

'_....

L' o'

'

-

o , ...,•. ,,,.,

. J.
Rcglam~to

1

!

quionea com reLa eluunlo, al étocLo da qua la dealozma da ley
.o adoptcn oLrao mcdíd~t~;
c) IQa Mlcmbra• infonilar'n al Dil'flcl.or CcncTal da la Orl<lia•

Constitución
de la Organización Internacional
dei Trabajo
·.'

=:--

~ 11) cada unO de loa l!.lcmbi'Oa '11 ohllp a 1ometer lm roeomendnr::i6n,

Arti9o 151. d.i!. Consti tuiçiO Cla OIT

,I!

:"L'::'-""
!: -::.~':'L..

de la

~~=~ci~~~l :!~ ;~~i: ~:~~ ~~:ct~r0 i:a:oo!~?n~~cl~nd!

la •u!.oridnd o nutoridlldcJ compctcntaJ, comunic6ndole, a
mismo ticmpo, lt11 datas rela.tivo• a la nut-oridod o autoridades
oonaidcradu GOmpcl.<!ntc:r y a lu mr:didaa por aUu adoptadas;
d) n.lvo la obligaei6n ~ jomcter Ir. reeomcndr.ción o ln autorid&d
o autorid&dcl compct.untr:., no ~rá talrl'll loa Micmbraa
ninguna oba oltligactón, n cxcopción do ln da inro~n~~;r ~
Diroc:Lar Ccnern.l de 1:1. Olidna lnt.çrnacional dei Trabiljo, coa
la_Jrecucncia quo Clja d Comcjo tia Atlmínist,.ción, aobl'll cl
~L-ado do ~u legisl~ción y la práctica cn lo que t.::~pcct~ n toa
a1uor.oo traL•dcn en lo. recomcn<!Uti6a, prcci•un~o cn quê medida
ac. hon puc:<to O &e prDJlOOO poncr cn cjecuci6n lu di,posiciones
do la reco•nend'"cióo, y laa modillcaclonc• qua Ha ~gnsidcra o
pucdP. consiUcrQ= necclllrio hõlCOr a. ul.u d.iaposie.i!mcs para.
adOJlillrlu o aplirodu .
·;~ En cl ea•o cio un EsLI.<lo feder~!, ac Dilli~nr6n l~r.a liguientu ~r~c>.r•!Wpmr!dcnr.s:
t:.,~.:.....r"
a) ra•pc~tc. a. l('l:l·cor;wcnioa y r~amclt<lnclonc=,_ IJIIC t:1 c-ol.ricrno
fedem! eon&ld~rc npropladO'l <.!c acucrúo can 111 ai~Lcrua cunoti-

ConferenCia_ Ioternaciofuil -dei Ti-abajo
-16tuciannl pa'rll. la adopoi6n do medidas on cl âmbito federal,
ln allllttacídncs dei Es!..ndo fcdei'nt aerlin lu mi•mu que lu
de los Micmbr~ que no scan E1tada1 ledol;'ll!.oa:;

Of1ClfM lNl'ERNACfONAL DI!!.. TRABAJO
OINEllRA

0Cl'UXIRE DE 19115

~.!

.Artkulo1fJ

"" ""''..."""'

...... ~o ... ~-

laCoolcrencia ao prciriuncic a lavor do ln adopclOn do
relaLivu n uno

ordcn dcl dia, t.l!ndrA qao

·

do revctt.ir la lorma,:

momento pa.ra la adopción do un convc!ilo.

n'l:omcndaci6n, ai
111. prc1~aro an u•

!1. ~ ambot ouo1, pare que lo Conlcrcncia adapto on vot.ad6a
llnal cJ con\'enio o la reeomcndnci6n
necctoria una mayoria
do d011 totcios do los voLoa cmil.ldct por los dclcgadoa pl'C~ent.ea.

"'r'

ll... l<l...tn"

3. AI clnbonr cu.alquil!l' convenlo o recomcildRcl6n da aplie~.·
~nlll'all la Confcreneia dcberll. tencr cn cucrrta aqucllo•
p11be• donde e clima, ol dcu.rtQlJO Incompleto do la organi~nci6n
mdustrial u. otraa circunstanclm1 parl!culnre., hmgan e~cncloJru~nte
dircrcn1.CIIu_ c_ondicionc:s de lr~~obiljo, J tlchert proponer lu rnodi·
~:~?::.~!e d~~!:rd;~,:~cw~u d~ acucrdo C>On la a condlclcmu

:i:.:.::: caeióll
-

lDWoo

---

'- m

P~c:~;~t.~~!.'d~~~~7~~o~~r~~~e!~~w: ~c~:·~~~~~:
Ullll. R ilcpositlrrâ CR )os orchivoa do l:t On.
rnbojo y ln otr.n 10 l!nvlnrfl al Secrol.ario
Unldu. El Director Ccncral romltirâ una
cl oonvcruo o d"' 111. rccomendaclón • e~~da UM
'

:":l'~::::.•o •

•

::.,~~= roo

5. En cl cuo de uh convcnlo:
a) al con,.onlo ao oomunlcor• e tod~ lo1 lfltmbroa para au raU·
fiCD.ci6n:
·
h) cada U';'IO do loa M'lllmhi'03_1o obli,ca a aomotcr ol convento, cm
d t~uro do un •i'lo a partir do lo clausura de t:r. rauni6n do la
Conrcrcncia (o, cuonolo por ciroun~taneiu Cll;ocpciruu.lea no
pucda haccrao tm cl t-Umino do 1111 alio, tllD pronto r.ca poaihlo,
1

~~~g:"d: b.'C:!rcd~~!r:l:o ~~nrt:e~~~~r~~u~ ~~~ ~~:W:1:.
qui~ec compctu

!

c! asunto, nl ofeclo duque IQ dcn rormt do loy

o •doJ•llln otrn.s tncdidllai
·
·
ol DiJUtor Clll!eral da ·la Oficina
lnt.c.rnnciunkl dcl Trubnjo aobre lu mcdidaa ndopLlclBa do
u.oordo con tatlr fll'l.fcnlo para nomal.<!r ol convcnio a. la nutoridad a aut-orldndca cot11]1ul.<!nlr:., eoruurricli.n<lulo, "'1 miomo
t.inmpo, loa datoa n:I~Livos a la lllll<lridnd o autari<ladea oon·
aldor11d11a eon•put<!ntca ) li. ba meolidu~ por cll..11 ntiOJ•Iadu;
11) ai el Micrn~ro olltuvioro ol con1cnLirni~uto do ln ll.rolorldnd o
~:) los Mlcml.rraa ín!ormor;\n

1

Õ:~f!~,a~~n~olq':f:t~~~~~~f~ :1 °6~~~~~~· Ó~~'::.'lc;'~J:p~~{
-f~-

los l!'cdldu ncet'lllll'iu pmra hQ.DOr ofocttvu laa dlapoalclD:lr:.
do d>eho convcnlo;
· c) ai ai Miomhro no ulltuviDrl!- ol oonacntirnlcnto do la a.utoridod
o nutoridadCJ a qui<l11011 cqrnpcLa c/ •"unt.o, no rcuori aolmr
dlcl\o Micrnbro ninf:uM o!.rn obli,:acilm, a oxcopei6n do la dt
Informar ai Dircetot Gcncr11l do la O!lelna lni.Q'mational doi

h) r~~peCi:o • lo• oxinvcníos Y rocomcndncíonca quo oJ gabiomo
federal eansidere mris apropiado•, total o pnrciolmcnte, da
aencrdo con ou sistema oonsLituciono.l, pura. lo adopción do
n1edidas pOr parta de loo E1tadoa.. provillc1:r.a o eant.olN!s cor.•U·
tutivo• quõ por part.e dW. E1tndo fcõcral, c! ~:obierno tctlcrnl:
i) adoptlll'li, da ae11crdo oon 111 conaLituçlón o lu constitu•
clones do los F.st.odoa, provinciu o cantoMI lnLcresndo1,
medidas cfoct.ivu para =eter t.ales convcnios y recomen·
tlaciD:lel, o mâltudu dicciooha mcsc1 clcspuC. da elauauroda
la rwnióo do lo Conferencio., a l11 autotjdadea fcdoralc1,
cstaLo.lcs, provinciak:a o ont.onalc• apropiadal, nl oreclo do
qUS !e~ dcn formo. de lcy o adoptcn otro.s medidas;
ii) ..dopLafi- mcdidn1, cD:ldicionl.<lu al-ncucnlo do lo1 j:;Ob!cmo•
de loa Edados, pravinclas o eantonca lntcrcaacloa, p•ra
Cl'lcbror eonsult.u periõdicu entre lu autoridade~ rcdcralet

~n1 do d;r~~o;:;,;:t~ro~!"~::a:JoC::d~~~~ :!did~d:~~

dinndu pRra poncr en ejecuei6n lu diaposicionu do Lalea
con,.cnics y rccomendac!onn;
•
Iii) informará al Olroctt.or Geitérat do la oncina rnt.omndonai
dei Trnbajo aohre lu mcdidn odt:ip!..ndu de llcucnlo con

:St:·~~~~J':d!,•o;:J!:,~cse~'G;::::03r;_,r::i::O:':

tonalcs aprbpimdu, c.o1nunieándolo nl mi1n1o ticmpo ~
dnlr» relativos a lu autcri~ndcs considerada• aJrropiodu
y a lu medidu por Cllu adoptod.. ;
iv) iritormar6 •1 DirccWr General do la Oficina Tnlom.aciono.l
dol Trallojo respceLo n cada uno da esc= convenio& que no
haya ratificado, coo la rrccucneia
Admini~Lración, IDbn: cJ c;\.ado do l:t
do ln rcderaci6n y 'lll
·

~~~::':c~re:;~~~i(,~n

T) inforli\ar! nl Director C:cncrol da la Oficiira fnt.emncioiUII
dei TrabnjD rcapccto o cnda una tio CNII rocomcudar.!onr:l,
0
cl
ción y·sna EsLodos, pto1·lnciM o e:~ntoor.. conllÍlnLi\'Oit
(ln:cisando Cll IJIIÓ lrl<!tlida to han pu""lo O KO f'MI'cino i>Onet
en cjccueiiur lua di~l•o•icionc• tio 1ll rceomerrcln~ión y lu
lnodillça.ciouu• quo " c•m•icloi'G o r•ueda çgnl!tl<!mtl~ no-

:hr~ ~~~'rr,~~~r.~o ?:i,.~is'!u:~;ayn~~i~,ri;L;~d•!tiL!:d~~~:

==

-f7hnecr

r. ca~•

dbpo•lcionc. pua adoptatlu o apli•

S. En ninC'Ón caso podr& coMidorora~ qua la ndopç!6n do un r.r...... oro':.onvcnlo o de nna rccomcudo,c!6!' por la Cuur~nrnciA. o la tDLirlca· =~,J'
olón ~~~ 110 oonvcnlo por cu~lqu>cr Mic<ohrc, mcno»c~~;lloni cunl<]"icr ••• ,., loy, •.el,lt.eucla, Cllllturnbre o ac110rdo quu J:llrnnLica a 1~ trn_l.rajaclorea ::'.::~::.:""
:n~c::ac:-n~~~:i~:~ablcs qua lu qU<J nc-uro,n en ot oormmío o ·::::'~

Todo convonio ui

.Artkulo 20
scr6 aon'!ltníca.to

ratif1<1~do

_

r~r

............. ...
el Dlroctor

Ccncr~~;l tlu ln Oficina lnLcmacional dçl Trab:ljc ai Secretario
G<:lncral do las Naciones trnidas, rara nr re~:iatrnd'o do acucN:o
oon lu dísposicionca doi nrUc.ulo 102 da la Oirb. ~ lu Nado11010

trnid0$ 0 IICI'O 16lo DhliJ:::lrt\. a ~ lfiomhrolr quo lo

haJ'.. raUilc:ado.
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1

A<t!nH•7

Deauo de los li"'i!CS de !1.1

re~o»bm<!'~d. ~ c:U~nc 1 las Ir~*·

=::::n~= ~":~~~~:~~~~i: ~~~~'II:.=~~~~J:i
llubi:I.U!,ultl;l!lhlp.!.nr.proi~O:JçoO(t;l.l:t!.;ulc.,IIL

"f=« 11 clhnip>elón l!e bl raiduos que conl'"'P>i ubcslo, 4c conr.,..._

<!)

con d a:tieulo 19 tld prcscntc C<lnv.:nlo.

~:~;,j...J

ok~~::t.:~"':::!:t ~.~~~t.r;;~~:=Wiladn: el p~

,.

Anltur.8

.AnlnJ./1

L011 ompl~orcs y 1,. r...b:ljod<!>el o WJ repruc:nunrcs ~eX:-.b ~l•bo=

I, C..ando ~r polvo de lllbaln -P.uNa eonlllminu la ropa p!:QOftll de 1oo
~rah:ljoclora. c1 ~mpk:dor,de.,/<iimidod con la lqisto<i<ln n=dOllõll )'Pll"o!'
n~~~suh~ eD.~ los reproJCnllntc de: 1<>$-tr.~b.lj""I!I'CI . .Jobai prDpQI":ionu roi>~
d~ Uob:úo odea~od:l ~g( 110 JC lliorll rucro de los lUJII'CI de tn.b<lja.

'- mU n~w:h3mc:nr~ po:<lb:.:, 11oJos!on nl•-.!a cn ~~mprw, en la "''~Cac~
dei W medi<l:.s puiÇl'Íw conforme: ai ;;ra.:nre C'o.;wcõ'lio.
l'.olmlll.~Dit:'P~Yill~

0

lt=~~~:.:l~\:"~·~:~r1ifit~~.t~~~~~ c~~~on~~~

An!CliiU

conlrul.lk conr~rmidod ccon lo oub!tti~o ~or lo outorid>d tompcrente.a tln
<1c c•i11r cl olo.:>p!C~~dimio:luo de jlc!oo de asbesto cn ~loire.
). U.lqi>iod<ln nor;k>n.;d dobcri probibir quc l;n rr:*ojodores Jlc:om llllS
~ L1ro;Y.~ d~ uo!>ojo. b fCp.1 de pror«cclm upo:bl y cl equipo de prorco.

La k&la!acl6n n:ldoa.zl adopt:ad.l de eo~~fomddad oon lllr!!Mo 3 &I ~
xat~ C011vcl\io dcbCI'J. di.\pOII~ 11 pmrcnc!&!. o o:omtrol ck J. ~oa a1
~m.l~atcuuo~dc!;u.meü•=li;ulcntts:

.; ~crer to<!a 1r1~jo ca ~e cl tnb*dor
i)

fc:""• ai=rc:.puQlO 11 Ubt$to a

c±Onp<r>.Onol.

~.CJ~~~id'U'=!<à"'l.,'h~f!":!~~~~&=nY Pfictias d•
=~ili~~!.f'~~·~~~'t'r!!~t~!':l~'!db:.t~'o'd":=;;;

-4, 1!1 cmrloodor ser.!. roponJ>blc de 11 'tim;la:. cl '1111nl<:nimlcn[O y d
d<pMr" do 11 rop• d~ rnlujo, dollt I'OjN; <1c prot=ión .:sp<ciol v d.:l equipo dc
P"'l"-~porsor..11.

.

~~t!r!'r~~~~~dc:d":J.";~~!,<li~:i~
:'~~~~i!~
de
s.:;ün

du:ros QIIC con~'M ..1><110 o p.1r1 dcrcrmaudos p:«CSoo <1<: uab~o.

tD.~g.

DO:t><llp.

-- -

AnfQI/fl(J

Cnl\do •c• n=t!o pora ptOI<'~;U-b Ãiud lk los u&b~ã&,~ ).I<:Q !tcak:lmcnrc poc~iblo,lalqil~6n noo:icnal dcbocri at:tbl..:cr 11M o Y,lrjqlfc l.u

IMifid.usi,llicnrcs:

ti~

!,~!~i;;l~:j:.~J'~~,.~D~~g~·~~~~~"':t~~~do$J.n

Upos &:!

:~~~ •!••~osu~íf:!~~~~,t'~::,.~= ~t:,.~=~~=:
~1>0<:1<101

l. Lo "u!~rid.><l DO<:~;"'!.;,le y !01 cm~l~•d~:"" <~Wo:1n •d"l'l:lr rncdidu
c-'i:." 'i"" cl rn,\!ln onotkn:~ ~«l<cl = eonron:iou.:lc por
pol•.n do :.~c>l<> ~=..,·•menta de ku.lu.ial"" d" :r~~\i<~.

·~f(;oi,,J"• ~'-'"

por lo aurcrldld comp<:t<:nrc «1m<> lnofcrui.,... o mu:osnod·

-:
.
, rt prMil>ld6n tolzl o pordo! de r. urill~6" dei asl>osro o de <:i'a101 tipo;
de l.lbcsto o dt' de:rcs pto<luc:tcs
piWCIOidt' lrob•J~;~.

.

qu~ «<~pn

ubesiO en dcte:mlui:IOI
l'lllln

tv. V!O[t.o)IC:,O OIL ~ »>llm>"ll! III '%lUVJO
Y n u,~.o~,UI) O& unnA~...roiPCllllS

Al'fkuh ll

An!Cih :ZQ

-1~=t~~~ la ."~ÔII d~laaodd<l~~ ydc ~ _P~~qH

I. Cuo.ndo ser. ~~.no p:t::i P'iuro;;er 11 ..:tu~ de los (t;l.~,1dom, d

cmpl~d<>r de~

mcdir lo

eencmrr:t<:ió,~

mô:bd con lo$ m~:odo1 ~~rt'iwlDI por bt>.
• '
·
2. Los rc;isltos de los conrrola dei mcdio :omb!cnle <lc lt.l.~ojo )' de 11
ezpo$id6n 4( los lt:l~odcre ~I :ubc.Lo dclN:rOn C0.1lle<Y:trS<: du:o..~rc rm pblo
presai.rc por la au1or:d.ld comF~Icr.r~
3. TelllirAn .:r:c.:so a di<hos rcdsrtel los lab~~c!ora lnt=cnd<)l, 1t111
reprcsent:tnrcs y "'' omic!DI l~ irupo.'CC.i6n.

Arrlnh 11

d~~.;:~~it.::J:
i...b~~~~~~:~'fm~;;'l=:..~
conrrol,. ar.rc ll aurori<!•d comporoare.
·

11>: COII tu

2. LI uu:orld;ul W!l\jlClen\C dcbcri <:1

)o.J

~ :F:~~~~rrn

Anic./o 11

DICtn=o:~lblcsy

/"CCi•
q_<>ela solud de los ll':lll:.•

õxâm..,es

f;:~cz;;~~~~l'~;:i:!1~~"'J'J'J~";~~~~
-·~é

to

~.:,: ~~-

~~J<;l.:~~:f:;::!r.~:o1!~~:o~d0o~o::'::.t~

lal producros.cn un idiom1 y de una 1113.1m t'.Cilmmre o:;ur•prcl!Siblts per los
lr.lli:l.j:ul.ms)'loslt:lu:tr!c$ ilitcmadcJ,K;Iln Wp~~>e~.Ueta~porh
nror:d.ld~rore.

,.,_,

m~dicoJncc~QS

pon "'""br su

csr1lte Aluei cn ru~ci~n dd

='~ PJ:Jc":i~~~ tJ d~~== 131 .,f,;n;,od:dcs prol'osk>nala piO'«::<<U
Z. lo \ÕJ:>lanci:l de la J>lud de !01 troh:liadi"''CICII ul•ci<ln con la 111i!iuo'.6~

aadot l!pos de lt:lb~O ~e tntr:IIC1111n1 ~.'CpOJ!~&n 1.1 :ul-01:11.

lnc:tu"bi:t a 101 pfl)duc:tort:l y a 101 pro.."tedort~~ de m.ato, &SI co:nn a kJ

sr. . .

poo$~~:~~o:~;:!'I:~%~",:'~1~1~~.~... ~

.(nk~Jlt,/J

A.rfaQU

de p.Jloos.:e "-'b.:slo cn ,u,.,.,.i6n

=~~ t,~J!:~~~~~~~:,Yp'j_r.i~•;:I~D_!j~'i,~:~~~~:~~

~

L tkbcr1 problbinc r. plllvtrlzo.~n de lOIW l.u lommde~bei"tõ:.

III

J9

r.' De ccnformllod con IJ.lqislxilia 'J la pr;\çlic';l. noclona\r:s. d crap:c:ator
dcl>cfâ clirn]..,, !01 raidUO$~r CDnlc~ll ~bCilO dc: l:lSne::l que no fe pro-

_

•J sk:n;>rt que SQ pootbk.la IP>thl!cilroi dcl asbc$10, o lk

-

At~h!.t

~~~i~l:l<~;~~~~:~~d.:Fm~G',d;,d~i: ~~~.!1~..·~:-~·G!

- - hom de mil>~<~.
]: Los trob<ljoclotcs <kb<:rl.n w holcnn.>dos cn form1 adc:cu>da y sulicl.,l~
de !01 tosuludos ~e •111 e.o!rncnes rnb.Ji<:ct. ~ser ~seso~M pcncn•tmer.tc ra-·
pcclo d( lU CIIO<lO 4c ..lud <a rcl:ro.:ió.~ 0011 lU !f1b.ljC,
-4, C... odc IIOIQ :ocÕnscjoblc: d<:!dc d punl<l de '<!112 ml<!ico il :Ui~:acitn
peJTII:IOcntc a un nob<lj<> que: co11:1M "-'l'D>Id6n ~ ~~~Cl'.O. deb<ri 11:>::.::-o:tod.! lei PNiblf pon o/t«cr •I mbojoc!or ofcçt:da crr<nltWíDide 11""-".WI<:I:
ll>l inVCSOJ, de moncn compo~ble 9011 I• p~erio, y 111 condid011es ~""'

··~

w·~~=~=~~::~~~',!.b~arclu~~~ <!e noti!ictd~ w

I. La.· ll.llor!dod oompermre dcb<d pn:scn'blt llmitct ok c;pos~n de lol:
~!t~:;.~u~~!cricsdccpoãd4a qyapmDJW.la ~

l'IIUIIV,~IfY~

2. Los lfmiiCI ~ cxpoo~ldôn Dot.~ CÔrcriojr ds C1PO'Id611 debc:f.n f\iuwy
fC\'Ô511X 'f aCIIIO!i,.:~rx pcriõdlc:lm=tc I h l:ll. ~ los pru:ruos ICCOO~COII 'f
4c la a"G!iocl6n ~~~ los conoclmier.wstà.'11kw ycicllllli.:w,,

.{fl{<fb

21

~·d~~=.~y<!e~~~~~~~~~:~~;,
cfcbcd 1011Q1' bs mc4idu ad=d=s p3n. PfCIIIOOI:l'k di/llrióor dD brl~n-

~C:Jd!::~~~~Tf'"~ =:~~.~ro. rlbpq_l>l

- - -

2.

U. ':l<lrcrid>.d comJ::cnlc <!el>or' vcl"':~ to (ormul.:ld41> por lof

~~~= :o.:;::cl6l~~J~~a~!ror':!'!'f!:..r:...~!=
a los

rla..- d<bidos a] ubutll y • los

~

de JI'I'I:"CCIci6n y con!l'lll.

oq~~~~C:~~~~==f:~~m!"JOI~~;:"Pu:~~

fu~,6~oe~~:~~~~r~~~C~=o.~~
P1111.11:VI.~PUWD
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.Attkrthl~

Cada _cmplc:>dor dcbcd. Cll.:lbfocu )"aplicar, b~ct R1 propia m~
dad. ~idat~ctk::ls p3n. I& p=cnciiln y d conriol de h tipo$ic;f3 d~ !l:S
:~- ~csro 'I p:trll b prol«dôa: <III ts101 DOatD.lcs d<:IJos <!tbidolo-

A-"

... ~~~=tt&otf'~'i:~~du,poa.
A~2i

zaJ~
lf!...~:tc:.J::n:~r,:.~=~rc::!d~ctore:
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l. E~(t;l.rttn 'i;ordocc IIICIC$cksJ>Ubdeb fcdu.tnqorbsn~n=clonQ
dcolosJ.Iicmbros 1>2y.on Jido rcd>L<:~dos porei Dir«:lotGcnc:rJ.
J. Dc:!l!e diCho momento. es!floÇgnvcrJoaurart Cn '<!;or. pan c:~do MieniHo.<b:c mcscsdc::pllb de rl f<cl11.ed 'l."" hl}olk!o rqisrnd1 su ratifiCllcl6n,
A<tk!J#2J

~:':'='r.:u=:~~=~~

Março de 1988

DIARIODOCON.GRESSO NAOON.AL (Seçáo U)

. ' 506 Sexta-feira li

Si~~=-~~
~:~~~~~~~~~~t~;;;:.'1f~~~:.
tlrhf«tob:u~ 11:1 o!KJdespgb de ~ rochH11quc"' 113y~ ~noJo.
2.. To&. Mlcmbro q.,. h.l.};. ntlrt<1do;tatc Coo...:li!o 1 qu~ cn ~1 piam ok

~n'1~ ~~~!. ~b~:~S: d~ ~~ ~": =:c~p~~oon.:.~~~~
:!.~~;l~:ft~~~r'~,!u~~~!':on!i:'t.=t!"d~i:d':;erJJ~ ~~d)~
lllw, on W contl'ocioois ;rcvlsla.l on 1:$!<: utleo.olo.

.asbã'tÕii~"jil~f~ ~,;;; ~'iÇ."C;;:

c) b ctnl>..tción

J}
~

/J
•

'dTtfaJ,Jf

I, !I Di=lor Cknmt 4c 1.1 Olicil\:l lnlt:J'.i<:lolltl d<l TroNjn~~ndnc.rt a.

MMSeoi~M~ll<lb~blatuuxi.:lclaldei.Tr~\laJod~.:adc

::-~.~ydaNaclatll~bMl~

2. AI IIOI~T ~ lo:J Mlcmbnll otl:b ~&! d lql:ruo 4c b. sq"Jrolz

~~=~tl~~do~~~~~~::l:!~

lllpnHDtcC<Nt....,.lo.

------Mt"cJi71 •

!I Dl=lor

(I.....,

dc la OÃc!na tnltmJàoMI dei Tnbo,lo com..:!l!ar:i ol

~~~rot::~~::~ti~~&=

JMd6ll C!llapleu tobN toda& ias. nti!i~ õecbnc:kma y IICUS de
*'-'=bllUS, Uya ~dc..:uctdoCO!' b ut~aolot prccc&rncs.

_,

cru~~~~~~~

~~~~~~~~~~lllraad«<fea

_,

I. r.-·~'-~ adopl~- -cana~o.-lmpliquc
=-~:=:~J'tlMIIOI~dtlllrYOCOII•~ .......

~ .-ltn~
J::,·~~~.rc~~-n::=~.!~:~=
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Jll

l.l)lat~~~~~~d~1~bsck'l'!t=~

==. .

~ allll '""'I>CltOS

2)

O. ~Ciflll!.ild

11. illllcslo cn -~ cuno dj:' su ~r:>hõ!fg.
k l$ilbcl&!. '1l""klíQ. ~oion:d~ okln::bn

C(la

~q!'~tQ~~=~~n:o-::~:~st;~!~

tcntc~n.

.

:J) EICIÇ!co dc~ IIICtiOm de dioclodlo :aliosdc-t>W! til ~i~tt

~~.::t~~~~~~~~:~.

::--'*"'""'"'..........,.."'u'.,_........ ..

•J lt. atz:u:ci6a 1 h ·nhun~ <k kn mlllel'lllca"ql>(:\~ asbesto:
11} la r~ri .. dó~ d'c m.:llcrilob o prodi>CIOI que conlqVI asbetto;
o

opli~••iltll

de productos que cortto:upo. ilhc:sto:

~~=d~=~~~ Ltnp.uui6nod ~.lCJI!micnto<k lot~I:IOS'\"" .
b d<moli0:6a o !cpar~c:i6A ck rnnalaclon"' o do csii'UCIIUU que contcnpa
aln>to;
d tr~~spone. d ll......,;•mlento ,-ta IIWI!plllacl6a. &:l albe.!O o di. IDI\Oo
rl.olçs 'l'~• wnton&:an .,b-c:slo;

f] Oll>l<:s<;uic:ra ~r.:u xti<·ido<!ea q~ c~lr:lllen 1111 ricszo do~ • pcl<lc asl>ato en .suJpcrul6A en d alre.
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...J.t:~~! ~~i~f.!~~~~~~r~~::~?n~~.~:;'c"~":~~!,~

~~!~!"; .I:.:i~~iJd.~~.~~~~w~~ ::~ttl'rieió" ~1 abc5to.
~~ Est;~.~ in!o•lll•c;qn~:::~ clcbcti:.n i~~Chdr,e~~.pudculu, lu siCI!icnter:

11)

lii"'Y=n:idod.clcu~~e>\lliliudo;

b) :t('!iv\d•do:syrr~ue:~liu<lcn;
(j pro.!~'Cl!.'ldli>or3d.:d;
•

dJ ri~':~<li::U~~j:odol!ClcxpllClOI'fniYclyCI'CCIICI\Ciadcn=l'O'Iclóad
r) ,.~cli4o' oelc rr<>Lc"il>a y dt

lq,io!.xi6a n.lcio~~l;

p=ndôc aclopltdls ca cumpllll'llc:n!O ele III

2S." I) c~ondo 1\0
debi.!os ol asbeslo cn
m:anLor...- y m .:uo
P'l"' lcs Lf:lluj~orc~.

J) ~•I '<IIi.:• ol"' inCOI''!>lcl6n ncns:~riapora p~ J. $1.lud. oelc bl; lla\1 ..
Jl~4CQ.

l) E ~,;po d~ ~ t<>;~lntori> del:c:lt.~~:rOLWifotlll<" a la•

..omw:

~~/irio.~!:;!~~~:'"•:lo~~~~~C:~!f:.!d
.

<»nlroll~

. J) Elllor; cuos a que 110 requicca vtiliz:or~ulpc de p!ll:o:o:i61!. mplntoria
ddocrlon JI""'CI"K 1kmpc1 oelc docan$o lulki=ICI m~~D oelc .-.:p<>$0 ~
~~da. cucnQ d~ r.. molestW n.ic:l$ que cnL~ b u1ilí~n ele- qc

on

2) A~:ad.eaopm~dcr los Lta\lojos de dcnw!ld6n o ..,.,.,.;l,n.cl emplao.!«

~i.li.~~~!cl~rld"c~~~.'.ir:dcd:.:=.~~~"~;,:"~
·

lln:~~ao:

•J

P"'~:O<bl:o.pr<>t«d<onn=N.a!oscnbljocl"ora::

b}

!i miou d di!S?rmdimle>to de poiV~;t de osba:o.m c! .tire;.

~,!~~.!..~C~~·:,~:::s:;~J~~~~or~~.':~[l;-.;~~

tJ

qiiC p!X<buf«:IOr 1:1. prcsoacio de 1101•-o de "''bcs:oca d 1-ite:

~ ~~~~~~~j:b ~=~:~~d,'d".e," ubulo, de coafO<!Ndad

1 11

do ;~b~~'::\~~~J !.%;6':~:i!'~';r~ o ~~~~~.~~Lal<lb<cd p!an
dcl>ctl:o. cl:o.bot~r y ponerciõ pclctieo.

IV. Vi<lfl.'.l<CJ~MLMmiO.Il-llm<T'I! Dl:ntAI/oJOYDiitASALW
Dili tOS nAVJADQI.[S

l7. E:ure lO$ m«li<J= que ddocrlan LOnuom: a f"t:~ de preoclllt o ele- conuoior

~~~~~~~~.~~~t1t.~u~i~=r c1e mw ~lquicr c:t!'Olid~ ..
-J

~!o~cl>.:tt. ulifiu...., d~ob<slo cuoado$C:lpowÕ~PfC'=Iro.....,LCIJbr!ol
n~ '~''" Cftlro~: ca Q » conu:uio d<b.:rl.o. r.:-'119luin.:!o. si ~1-> a

~~~~"'q';:'~~h~y~nl>l~.fuC::ac~~ci:Jn:~·.!:'l~~~::~~";

mcii<IS~ód,"«:

b)

:~:i~ ~.~~~~o.'!~~~~~~=.~~::ci:~:.":friJ~~~l=J:

tJ

~~~ ~\~~~~::r~i'~~~~~~~~~~otl;.~~~o.l":."!~~!

p;.n r=li::ar IA lo~ CDft '-.-:;uridd;

S>t.:ndirni<nlO •• !o~ lu:;o..,-. ~' ::~h,jo y c~...t medro ~:r.~i,.Lc ~:
d) • los l~:;o:<;< ele- Lf:lb-1Jo cn I<» 'l."" I: u:ili:.xi6~ <!<' :ubom-. P"•>i~ ~ .. kpr :J
d~~n:r.J,m!cmo o!<: polvo&; ~~LO cn d li.--e d.cl>c~U-.. n::u O.:,!:o~Cd. d.-:1

=.i:Z"~~ro~L:~~i~~~"';"' c! n11 ~ piL.or toda Jioslbk

4

fr•:aooncio

~~~~!d=";,fu',;~,!~:;'~~: .~~:.t"~a.~!f.ft,~ =J~

~~~~:.~~~~~~~~:f~~,~"t':';:.:=~~~.~

\lcnclido""'- e11 b mo.Jid:s ..-.que 10:. n.:<>=rio. d~:

!~:~~.cl'6':~~Ji"~=rito ta !o=Uuci6n dd asbesto ulitludo m b

IIJ

ci3 quc.lmrid.:on.cl o.:mo &; L:n petlQIW no 1u10riu~;

/)

)O. L) El nl.cl dc•;:<po.ICÍ\on de to.m>blll•d~~ Nbcslo dcber!a ,..,.r....,
a;c:dcu.bno ~n h!rmln<» oelc c:ooocerrn~ciC<La mc:dW po=dc:r.~~ CC d llc-nl.,o
plln do.'1CtnliMdO paiO<lo de ~cn:lld:1.
•
21 El mucsitro "I b mNidiln .se b ~LI'õlciM de pcl..-o 4c ~o m
ouo~.:,,.;,',.. "" d "''" d._.;,ulon fl::llim•• por per=! Cllirle:l4o. u111illndo
..,.;~npr~o.losporl> ou1cridod rompc:L<II\<:.
• ,
JJ 1.3
c lmpumncin dcl mucstrco y de bs mc<!lci<mes dcbcr!All
&u:Nor t.:looil>n ,..,~ cl nÍ\..:1 ele- ri"":O· ~"" k!s =bias hmochoddos Cll bl;
p~ de tr~b.Jj~ y con au:u.cin:unotonciu pc:niiiCIIL"'~l AI "'"luar d rie!':O. lll.aut01i4>d ~cnle dcberfa IOIIW" m toasidcn<:iõn ti riC>_;c que o:r>!t:1il:oa I:LS r.bns d<: asbc>:o de cu:olquitr tomaao.
Jl. I) r.,. la r=<iiln d~ lo• onf.:rmcd:odcs y de l:a: irúur.cõ:nc!aS fom-

IS. I) D.:hcrl• ~rn;ib!ne b ullliuc:IOn del:o. CN<ido1itaydc-1ot producl<»

""""'nlCIIpnePfoi>:o.
:) l'r<'io CO<mlllo de ba OJP~I~ona rnb repn;souativas oe1c c-mpl=dor<> 1 ele- lr•b•j~..lNcl !ntcrc.. d.:o.,_ 1:1. lllloridod compclentc dcbd., dLU

f!CJ"~~~.r.t!"tfl'~l:::O<t:cro'~.;sn!o~~~~~~~=:~e s:.~~

m!<!idol p:u-o t"'""liu.• qJ>C

ta s:o1ud

de 1ó< tnb.>Jad<mS 110 corra rlcstG

aJr•no,
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\J o.bcrla prchibi!l< la pl.!vcriud6n. dei asbesto. cuidquicn que SQIII

2) Octocri<~. prohibln.e
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ta lluul:o.ci611. .de

Jtatct"i~lcs !ri~bla a!lb!ota &:
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-dor!J}~~~~~~~n~~:~!~~d:S~~~=d=!t~~

<IJ an ro:ull«imkuto m.!dio;u ptc\"11> ol ~op.:!loll~dol ~b:ojo;
m:o:t<>cinoi.:nwom..',!i~cs !'(fhidi"" •

inlcn-:tlu. od,-.lr.ld,'l$;

t} "11~• pnó:l>n c in,-.;~.:ipci~~<.<. Cl\ eo-p.:dzt r>dk>-.r;orw dcllllr.ul y c:Q.
monc:.,i<l !unoio~omi<ntodc;l,,. po:l:noncs.'l!'•puc•bn ser a~~

~lf.!:Z:!i~~~;,!.~~~:a...r:. ~~"t!~~
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2) Ln
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=
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lO. I) l..tls flrodUCLOte$'f los pto\=-l<>:csoelc :~>he$Lg "f los

fob~!a)'
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&fi1.Ji~.:d~r~!~.~~~,~:\!~o~~,~;::~~:.:,O~~=·:~~~~a._~
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~i~~c ~ ~=~:="~~~:~~:~:~·~:t 'f.'.i~~~ ~":':de""~~
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"~~~r:--r.:.~~~~~~~~~~~~~.~~:·
tõ.:nbk>lcJ.~~~~~~:::rg.r:,.<t:

<;u' l'õ\.1'3«n S prnp.r...ioo~o:t UL\:1 rteb~
inf~nr.:Ui<l n !:1 que I.:: indí·
~~·n ~~ •·otllcnido d~ >1\>.."lt<>.los r:o::._;<~,~ que c-nlt:1~3 p:ua la clod 'J l"'' medi·
d~ IJ.: p:OICI:dllltaJ=:od;u,
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~I.
a~b.:•to.
rtc~.!<>.

IN:ioto

por
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~:-:f~~~~:==~=~.~~~~~ ~~~

Ai.C
I) Los L"'b*..Jom ~Yo cst.&> de "aluei
dobct!an tmcr dcn:obo:

" luo.Uc IOIDCtldl> JL •-l~i'l:lndl

~ •l""f'f.-toddo:~r:.c:tereortlide:nci:Jido•o:pc<limu:pc:so..:dymb:llco:

b) a ...,"h;,. exrlte:ocion<l ~elu y ~.W: soto~ los objoli\-os ). b
ro=l10om &; t. Yi;iland:o.;
"
(} anqa!l<aquc .. tos-amttoclel:eli~<;tLcpuc:dM•:ctLW"QD:Illa
~~tinLcp!tbd.r.Mo:~.
.
•
Los 1111~odo~ dcbo:rl"• ser i~rmados er~
$11r!d.:IIL<l y de
m;n= .W=:Wo. de aw~!Ofmhl<od a>a la pclçlica lllo:lcn.>L do ros r.:s~ll:ld"'

n.

,.

l!.

61l,tr$ rcsuh:tdor. dt loJ: rcconodm!cnl.,. w.f>COJ d~l't:l:ll\ Uli'.lnm fi=\
dCiermin:Lr ~~ m:n~o do :1:1.'1ld CtL t\t!:x!b~ eo11 b. .:>;>('1-id.\n .o! ...:..ato y no
dcbcri>n ~Liliz:l~p•r• dis<Timi~~areo.<>;~r.lr.l. d•l tr:IMj:ll!<>r.

v.»o

=•=1~~1:'~~~.1 ~r!fo=~~~~~~duU ao:= de ,o
·n. Cundo !a •i:~ de ia ..t~d ""-""- pcmi:ido dc:oet~r ~11:1 cm!o:r-

!) LM limi:o.dc c'po•ici6n d<l>o:rf"" r~~'"
rcrcrcnci~ ll:o.concC~~•
«>ri~~ Jc p>ll'.:o J~ ;,~,">1-> cn ~•q:,:ll>i~n ·~ cl ai~. poa~<t:Ld> "'d. ti<l'llJlO.
a>l:l~n:~en:.: rc!.dJo > U"-> ;~''"'~~ ~c o..~ hQ!.U: y a IIII> JC.-:1~~"' do cuncn:..
bcr::s,y j><lr rd,-:<:•~ > un e-o~t->o!o n:~cr~.;ido <li:: L:nl.:st:.:O "f m«liei~:l.

mc:d:od proCcsicnal au<l!dz pm d os~o.lr.n dcb-trl31ltltiflc:u •lo llltoddad "''"'l'''l'"IILC oelc<.'Oflfc;nmidod o:l>ll b !ep:oi:Lcllla 'J Ltprktic:l. n:xiMOICJ.

2) Los U:llhCI de c:q!OS!ciO.. &bcllon = i - 't ~ palbd;.;;,.
=-""~ a b 1m: dd 1>~ l<:a:olO;ko y oelc la co.-cl=Ou. 4e lon -i=l=w

l<>do la pooibl~ 11#" prop,....;a~:r ~r lnhojoolcr 3fcctad" ~ m..~!"' de lll:tn-

&1~~~~~1'=.r.nr:=:l4s~::

C":nC:==~=.t"=.uL~~~"cft".!!:

llcnlcgsymblíc:os.

~:~~o~~~=~~=ex~dr:al~~~~

to:ncrlUSin,onos,Cdmp:ui!llcsC0111:o.pdctJ.:.. rb..leoa<llclon-csudonoh
ll. La r~tt~bci~n nxinnzt·d~bcrfa cstahl«<r pn:s~ pgtalas mhl·
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~;~t,j:',%!~J'tJ~txlruuo:.O"" mo tk: a~l~""'"' ~d lr~bajo ~~~~~•c><JJJos
36. l) L~ rqi1trol <lei con:rol <!d mcJlo ambiontc
eome['VOl'!( durMt~ un pctio<!o no ln ferio: o u<inu .:JLu>.

4: t.rab..cJn

d'b.:ri:111

~!~.~~·J~O:..~·u~~r,:~~~i~~~ !r;:";~~·i:~r~.!·~~
:f'w
debitl"' a b cJ>IIoid~o •l »bt:.te> v 1.~ '""'""''r." dd tl::a<. <'o:<>c~•a
<:<:liiS'I'Vil<"' .lur:~ntc un p.;rl~,!o no iderlcr a '"1~13 o~o. dop<C< 4: t<r<r.i~•dos

loS 13r..::a que eatur..:n c:<;:osidó:l ol ~-~.:sw.

p.J~·/.kt>!rl!;i~~"!.~6~~%'::~~~~~o':.'~~~ik1 :.dí~.~"M~~~:
n•b>Jo.

.

J8. ElL cl c:tso<!ecic= de U113 cmpr"'a o lrU la terrni""d6o <lei <:el!m.to
de un ~r.tbaj:L<!ot, !ao rqistro~ y :a lnform.•ción .:ons.<Y~c!oJ de •o:t:C<lo con.cl
p51'1':Lfo J6 dei> p"'scnt< R<o:om:ndJci6n deb<r!~ ~~;t:L..., ooofo:rn<:: a l:t>
uutru«iuncs que di~tc I• autoriWd «<mP''''"..:.

•

CcnoldÓun~o ~~c a .. ~dD o IM...-rfdadc do ~cr b'-""•"" "•
....- •u n•P«tt•""• ~• 'l~~~~•cr puu da u .. do, c ~u< o~ pa!~u ~~p0ni
dono t~" a o~rS~oÇ~<> ..ar.. ! de alorur oo uouôrloa c~l~tc~Oco naa
p~,!:
•~• l"l''rh<knu, ~uando c.:por...,. .,.-D<Suloo "'""""'"''""u•• perJ~o•o•o

,

R~SO~I>l::o

'

•

J •

Detonot~o~ n• t.ol<dcntoo e eJ<)>OI.'to~oru, d•

prO<!~

:::.~~.~=~:~~:~.::;·~!".,.~~!:::!:-!..~~1-~~!::.~·=··~::!:~ ~ ;:r:'~~

Hõ roubcr o.a rd~rlolo~ P<<o~utou
•Cull>/\!>0] CSTr •M:>UTO Ql:l'l'tll ""'lAN"-:0 [CI>I:S:TQ),

"to

t=-1..: I'O~IltA l>t AIUIJ-LT(I uu:nr.sra1.
0 I'UUOO t 1'<1\J<>JL 1''-M ~ J"""""''l'I!S",

.

h
...

c. .. r~otuh ~"""" ~,. "'~"" ,..·pra>o d" cs l'luorc!l
< ClhCO! d<~•l o.; !Rlra<oro <>atia •uj~l«>• ~- pcnaUd-o pcc,.uo. .
109l51aç:i.<> "'?""'-·
lt •

ANEXO

V:n:.

Portaril!l 3.ll4 de 08,QQ.78 cto Mt.b.
NR-l,S - Anexo ],2

v. L"<UW!AI;!O!< 'I ~lllll:ACIO!<

t=

ot1. Lo: •~to:i,b4 com~c:on:c dcboda
mcd:.~u ~·n !'om<nto:r la r~
,l:locilt:t c brc..raucilm de to-.l::o 1.. P""""'-' l qulcn" con~;1n b P'"''<I\CI6n
ycl co~lrO) J~Jos ri.,;oo que cntr>n~ p~ra 11 ••lud la aposid6n prof,.,ionoJ o.l
asl>«!O y f> pi"OI<Cdõn rootra takJ r;..,;~l
-'1. En
coa !>.' OfJ>oi>:>çltma mAs rcpracntAL!wo.i-dc ompladoi'Cl

...,,..,r,•

~;~~~~~~~~:,:;.s,.~iJ:~•;,•.d:~~~~:.l'.~~~.~~:~:.;~~~.:;z~·· ;ui••

'

SEÇÂO I· PARTE.I
DIIC.'. .ro M.• f<.m - DO LO -""'110 DO , ...

'

cmT~L

II"-IM!IIO lO O' 1:1

•••tw.

U .. li.fli .... ,P!IOIL."ODI ""

MINISTé:RIO 00 TRABALHO

--

LIAJ!tt!IDDMINISTKO

4:. '-" o'''ni»clo..a.dc omp!c~dnreo y oie trabojodoreo d•bo<l;in t~m:t.r

r:.cdnl~l concr..:~ .,_,ro con:r;bulr y colot>om en 1:o <:lotuoiOn de""""'""" de
fnrn~;d~n. 1Moro"'ri6n. pr<:"'l'or.cibl'l.. ccntn;Jl y pro~=iOn relativos • los r'.cs;M

prof..:>>Or..'ll"'' o:.t.wo.ol~ por lo. c.•j'>O>Ic!O,n ~ aslk:Jto.

A N E X.O

Vi.

.. _.. __,..,.........................
........... .
....................
::-..-:,;t<" .... ,..,,_,.
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....................
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_,_,_
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DlÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)
~ia_en<:l~. prgpue:tl!. por lo.s miembro.s gubernamcntal..-s de lo.s E sue! os mieotbrC!a

ANEXO '.1)II:t
~aumentação relativ11 ao a_r!;.iqo 15_ parâq;-afo _3

da

Convenç~o

162

Al í!n:1l del párro:ro 3, .sustitúya.sc el puntg !inal por una eo!lla y
aMda:tc la 31guientc frase:

( :!lntigo arti9olJ

"as! como rcducir 101 exposición al fl!!n.imo,nivel

lntcrnaUon<:~l

"

lfrtlt·u!u 1J

I. 1~1 aulori..!ml ronip~l~·ntc <.kbcr.i tlrffi;rihir I! mil~~ fl:!.t:l la ~~poskit>L\ <lc tos'
trnb:ljm.Joro: :~1 ubcslo o cril~rio~ tlc c\·al•ià~Um dei m~dio ambi~nt•· .k tmh:ljo.
2. !..os limites de cxposici6n o los criterio$ de e'·atunelón dc~r:in lijar1e )'
rc:visat$C '/ achta!i?.:u·se pçrilu.lic:~.mcntc ai:~ lu:( de los provem tccnu!,jsi<'os '/de
I:~ cvuh.zciUn d~ lO$ eonoc:imlcntos t~nlcgs y clcntilkos.
3. En todos lo$ lus.'\rcs de tr:tb3jo cu que los tr:~baj:atores cstên e~pucstos ai
ubesto, el emrM;tdor•Jcb<:r.i \01\l.:lf tod:ts las mcdid~s p~nincnles p.1r:1 pr.;wniro
controlar cl d~sprendimienlo de polvo de a~bcuo cn·cl .:~ire'/ p1r:1 ns..l\urnm: de,
q\10 se observcn los limites de cltpósición o Jus crhcrioJ de cvaluaeiôn,
<1. Cu~ndo las mcdid.:lf adtlptnd.:~s en aptle.:~elôn dd p:lrrnfo 3 dei ('lresente
articulo no b;Jstcn paro mantencr la eo<(losición ai asbesto d~nrro dt lo~ limites
cspecift~:ldos o no se:tn conrorm~-s eon los critcrios dc_\l\'::t!u:ición ftjados <'11 ~~,r;.
c:tciôn dei pl.rr.~fo I dcl prcs~nlc arí!colo, cl cmph:ador d~b~r.i facilitar~- mante·

=Pi~~o~~c aU~~:J;~~aC:~~~~ J:~r~~~íó~~s~~f~i ~c~~~~~-~~~~~~~;~~
protccd6n rcspir3toria se utili1.ar:! só!o con car.ictcr tcmpornl O.CII situa.cloncs de
urtencia, 'f no en sustitución dei control técnico.

l.<lbOur Conference

llffollisi<Jnai Reca:rd

Seventv·second Session.

ArtlclllO IS
I. La dcmollcfôn de inst~ladnncs o ~trueturns que contcns:m matcrialcs nisl~nt<:s friabl~s a base- de :L$l1csto '/la elimiiiación dei nsb~:Sto de los Wilicios o
constru:cion<:S en los que elnsbçsto pucda pas.1r a la atmósfern cstar;ín 5uj~tas a
una Alltorl7.:tciôn que sólo SC: cona:dcri a los cmplcadorcs o rontrntistns rcconoei·
dos pOr la aulorld<id competente como Cll!incados parn l;jecutar tales trnbajo:~,
eonf~rntc a las dispO!.idones·d~l prcscnt~ Convcnio.
·
2. E cmpleador o contrnlista deberá claboror, ;ntcs de em[ircnder los lrõtba·
jos de dcmolidUn, un plan dt trnll;ijo cn c1 que se cspecillqucn l:u: m~d(das q~e
habr.in de tcmarsc. sobre todo l3s destinadas a:
lt) proporcionu toda ln protccdón nccesariu a los trabaj~dorcs;
b) limit:tr c1 dcsprcndimienlo de asbesto cn c! airc;
c) prcvc:r b. cllmlnadón .!c los residuos que contengan ãsbcslo. de conformidad
con c! articulo 17 d~l presente Convcnic.

GGn~va,

1986

TEXT-OF Tl!E CONVENTION CONCERNfNG
SA.fl!n' lN THE USF.: OF AStlES'l"OS. SUDMIT·TED DY TI !.E ORAFT.tNG COMMJTl"EE

Allernnllvc mclhcd' ~rc not
tu cnsurc that lh~ h,•,>llb o(

TEXTE DE LA coNvliNTION CONCE:R-N4i
LA SÉCURlTÉ DANS J.'UTJUSATJON L'AMIANTE, SOUMJS PAR LE C01>-!lTJ!
RÉDAcnON

~

·~••onnbly pr,..,lic:~hle,
wur~~rs

provi<kd that steps are tukcn
is not pl:.ctd at rislc..

Artid~

lfr//culo U
Los cmplc:ldorcs deber.in cstablca:r y realizar, bajo su propia rcspons.1bili·
dad, un procr:~ma de medidas priietlc:n p:tra la prcvcnciõn '/ cl contrul de la
uposiciôn al aslx:sto de sus trabnj~dores y para su protección contra los ricsgos
debidO!. ru asbesto.

ra:::oneblc~te posibl111~.

JJ

N~tlonnllaw.: and rcgu!:Jlions .!t:~lÍ providc lh~l en1plnycn :dwll nutify I<> lhe
COtn[lCtcnt ~uthority, in n m~nner ~m.lto tllc c.ttcnt prcscribed by ii, certam lypes
o! wurk lnvolvl:;g ~pUSU!C to Mlxstos.
Anic/~u.

Prod~cers and su'pp!iC~; of asbC$tOS ftDd manufatlurers and supplicrs o(
proo;iuct$ cont~inin~; a~besr~ sh~U be made responsib!~ for adequ~te labellins of
tl1e conta!ncr and, wl1erc nppK>prinlc, the prcduct, in a langu~~e and manner cusily
~mdc1MuQd by lhe workcrs and lhe users conccrpcd. as prcscribed by the
comp~r~nt authority.
·
/

Art,-delS
I. ThC eompetcn! a~tharily shatl prescribe li miles far lhe exposmc of \\'Otkcrs
;o asbestos or othcr exposurc eritcria for lhe cvaluation o( lhe wod:.in; cnv!ron·
ment.

t.;l'~-w~eae:f'us;~l~~~t~ 0~~~~~f;,r~~~~~~cl,~!\~~~!\'~1r~~~~~n~~ fJ,~!~.~~c~,]~~

lechnolo&iealllld $Cientific l:.nowlcdsc.
3. ln ali workplm:cs whcre workers are cxpo~ed to nsbestos.tbe c'mployersbal!
takc ali appropriatc mc:asurcs 10 preveni or con~,tolthe rdcase of ash~<» dusl into
lhe Air. lO cnsurc lhnlthe ClCpcsurc lõmit~ or otltcr exposurc critcrla are eomplicd
with and a!so lo redu~ eJCpDSure 10 as lów a levelaJ il reas!'nably praçticablc.

Articulo 16
I, Cu ando la ropa pc.rsonal de los lr~b:lj~doru' t'UC..!a sercontaminad.:~-por cl
polvo de asbçsl(>, el cn>pl~ador dcl>cri, de conrormid.:al cem la l~&isl;,ci(>n uaeio·

I!I'TERN!ITlONIIL LIIBOUR C:\r(RENCt
CONfERtHCE IKTERNI\T!ON!ItE :; 1R!IVAit
COKfERttlCIIí IKTERNACJOIU•l :::t TRii&AJO

Artldc 16
Eacl1 employer s!mll bc madc re:1p0nsibfe for lhe esta~li~hment and lmplcmen·
tntion of pr~~ctical measures for the prcvcntion an<l eo~11rol of the expo<Ure o r rbe
workcrs he emplo~s 10 nsbcstcs ~nd fel! their protecdou •&aln$llhe haz-1r..!$ d~e to
asbestos.

72nd ·seuf.on ___Gencva - ~ilnc 1986
72e susi.on - Gcn~ve • :~ln 1986
72.~ rcuni6n- Glnebra- .l~~to de 1986

:Arírtir 17
1. De11•clition o( planu or ~truclurcs COliUinin~ fr~1ble .asbe>IOS lnsul~lion
~~~~~i"ials, aild remtn":ll of .osbcslós lrom bui!din~~ or struclurcs i11 "''i~b :ubc~ws is
li:!~ I~ l<> beo»m~ n_ir~_.rnc, sh~U ~ç umlçrtaken nuly by CllltllO)'Cn or tol\lr~ccors
whn erc reco&niscd by lhe :atn~~~~nl authority ~~<llt~!Jf"'d to e~rry aut such wark
Ut ~c.:mdancc -..:ith tbo provt~ions. of this Cm1•cntion and whu have b•·cu
cmpowctcd lO utldcrt~~e such wotk.
·

Comalttce gn Asbcsus
Cotuolsslon de l 'lunlanU
Coals16n jlel Asbesto

PROPOStO CO!fVENTION
PROJrT Dt CDNH HTl OH
PRO\'ECTO 11( CONVtiHO

.C. Wh<:nlbe mc:asu=tal:.cn ln pursuai1a: oi p~rngrapb 3 o! this Artidc do not
brint nposurc to aWcstcis willtin lhe exposure limits or do no! ~o_mply with lhe
othcr cxposure cr!tcd~ Jpcdflcd ln pursuance of parasraph l of thi$ Article, the
employcr sh~ll ptuvidc, maint~in aml replacc. ~~ ncccssary, at no cosi 10 the
workcrs, ~dequntc rcspiratory protcctive c<ruipment and spccia! proiCctivc clothins
u appropri~le, Rcspiratory protcctive cquipment sh~ll comply wilh standards sei
by lhe compclent authority, and bc used o~l'/ M 1\ supplumemary, temporary,
-cmergcncy or hceptional mcasurc and not as an alterna tive 10 techoical contrai.

2. 11tc cmp!oyer or eentrnctor sl•:•ll bc requircd bdorc s!arting demoliticn
1\ work plan spcdfj•lns_,tbe nu.::.surcs to be t~kcn, inclutjins
mcasurcsto(oJ providc all nc.-.:ssary p<otccdon to !he ~rkers;

MTIClE 13(3)

WOik ~o dmw ':'P

ARTICÍ.(
ARTICULO

Art~c11lo

l•cnd•ent. sub•Hted by

t~e

GovernMent McMben ·of thc

•••~c:r

Stahs of the EC.

At the end of para9raph 3, add thc followlng:
••nd alto to reduce expnure ,to as low
pract 1cablc:".

&

levei as 11

76.

cipal te•a objcto de dc:bate era cl c111pleo de h
reaso~•bly

luaclõn•

que

1

~

••t

~.

a,joUtflr le te-xte :lUivant :

ésalom'cnt pour rédu1" l'e)ql~it1on k un n!vea\1 •U3S1 bs:t qU!' =l.a
e•tl r111.sonna~l.e et Nal.i.sl!.bl•"·
·
-

llrttet~lo.

/;ova~

_.a ·o·tro conccpto

Se reeordõ '- Ja Co111isi6n q11c h
-

cu.utfõn se habh-discutldo anplla•cnte en h

reunlón del f.fto tntcrfor, y

quo se hbfa ut111udo esta• ell.preslón para rcflejar dcbidallt"nte h
de aqucllos países eu,ros IJObicrnos, en vez de: cstabhcer lhtites de
ció11 c:n h

El prin-

cxpreslõn' "eriterlos de

j11icl_o de •ucho~ 11lclllbros hach refereliêh

'I dcbcrfl tNhrse lndcp~ndi.cnte•entc.

"-ndc:mcnt :soullliJJ par les membl'eOJ a:ouvot:rnellllltntaUIC dea :&tata Me11bres de la CE.

A, la 1'in du p&l'ag!'aph•

13

Se hebhn propucsto diech·letc cnaleodas a este

actual acepci6n habitual de la cxprcsiõn,

recur~lan

4'1•1e•lto para efc!etuar un• cvaluact6n cuantU.ath• de1 ,rado'de

prletfca
exposS~

a otro proce"
rt~s11o u:U~

510

Sexta-feira 11
A~>bn

totnte cn el aeofio aabiente de traboJjo.

e;ocprnfonu se habhn lnel'rpo-

[."'!~ 011 brol e111pleador~s

L• prfilcra en .. t,cnda sobrlit eu euutfón habla. sido presenhda por
prop~nl•

el •fnbro !1Pbernamenta1 de la lnd1a, quhn
u~Unda

lfnu. del pirr•fo

1~

de h

p&hbn -y-.

o.~otas

A prGpuntl del Pr:sfde.nte, h

CG~:~h16n

laaente las shte en•lend•s o p.&rtes de l!nlllienda quo tt-atab•n de c1.• cucs·
t16n a erectos de discus16n.
•ent.al dt h

Indil affr•õ

tvalu~t6n"

ln expreshnes •eriier1os de

Y

711. a)

cl~

ua trat111hnto difcrent.e.

El 11ft11bro gubernt111ental

d~l ~Jap6n

se

se~ .. 16

que su pafs habh adoptado el .se•

tI:.~·.

MIIS.O

en h

reunl6n dtl alio antn-hr.

dores rnpaldli h

~:on

flUI! hl ~u sr tratar• .ónlca•e.ntil' de un ~roble•• UngUhtlco.

sentlna plante6 h

(~• r~t:tonabloDOJnte

pero el reprurntante del SeCretario General reeor'di que h
J11:prf•1do en h

[~ouulta

s61~

lpltcablc! 1

ef~c~u

•fe~ro gube~na•

de •cdlcl6n. El

U•tal oh

Srull op1n6 que el taaalio era 11~ 'crtter1G de' •ed1ci6n y apoy6 la:.

enattnda.

A la vista del debato, cl portavo.z: de- l~a afeabros ~te•doru

•ropuso h

ereaeHirt de ua l::rupo dt .rrauJD que u.tudiara h

l&r• p.rCiflu•stas, lo que fue •ceptado por h

E1 Grupo de

18.

Tr~ba,Jo

cuesti6n y forau•

de

&>Y~l•aeiõnM:

"crtterios cte

llf!J1hneia de la ex'posi~16RM, •crtterto: de V1t1ianch~ y •c:rlter.tos de expos1ç-16n".

Pupuh de un breve d&>b.te, h

se •dopt.S nta expresf6n.

•t ..bro

!JU~rna•ent.al

d~

h

Se adopU tl tuto o;tgtnal de h
Jndfl con dfcl!a suben11fenda.

r ...1enda d&>l

Lu en•iendu co·
Ind,fa y dei

h1tercahr las pahbru "c:ftet.es biol6t1cos• a eonthuacUn de lu,
la lon de" en la segunda .lfnu del p.Srr&ro z.

•lentos'dentÚ1en co•prendhn t&11bfin Tos

b

.C.

(

p~hbr.u

Al acopta~ que los c:onoc1-

conoci•fentO~

•!dfcGs, y,an-te

1~

Co•fsf6n,.'sus autoru.optlron ~or re~ffar la ~n•hnd'a,

rtfcreach •aJo el presente epfgrah, proponh agregar
"Al evaluar 'el rfesga, h

·•1

f1n.cl dc:l plrrafo.

•.utorfdad co•Petenu deberi

t . .ar ea c.onsfdor•c:16n e1 rtesto ~tu• •ntrailan todos los ta•allos de, fibras de

u•uiO"'.·- Et portaVo:~:

de"los 11fe•bros

eM,Plead~re~

stlll·i-6 que rto habfa ,ncctt-

1<14ad .d" t·~~áductr esa DodHfcaci6n en el telHO fra11cCs,_ y ~1 poruvoz de
ln. aii.bros..,ubernaM'ntlles de los -htados llfe.U,ros

~

la C,E, aunqlle rta . •Ilho

~·Jt'ef,o.~ll:i,l;'·h.·t'Ptendl', . . n,Uestli que ··.o podh ent~:~Rr cli•o' podrh ser
a,Hc•da·por

los:.,,obj'ern.~s.

, Propuso._"·•e~1'a.rou una

-f~"•n la C'l~l<.'n.da .it h. Rt:C:o11cadación..

ree~phzar

h

IUhbra .;azonallltaent.t" por

•ucnt.ca~·

So•etfda a votac16n, ·.,stl· n•~•

ta enatend1 sOJ adoptó par eoAsenso.

. 7g. b)

Lu •1eabros trabajador.n

prop:Ds~rr:o•

u110a ea•iend'a al.pirrafa"4)•

ttlc·uillilda a totroduclr las s1g_u1entos aodff1cae1oats:
[

·Cl)

En la segunda l.fnea,

~upri•ir

el texto •d•ntrq '4e los·lf•ftts tlspect-

fludu o no sran confor11n con los c:rtt'erlos de OJvaluaci.6n f1JidoS: e11 lp11ca[c1õn

d~l

•rtfculo~ y

p.lrrafo. I del preuntOJ

["i!dhl.u

co•'hlll~rítarhs

Llt lu tTabiljadores•.
r {2) En 'h cuartl

reeaplio:rar1o

p~r

~·fgu1cntl'

el

"•111

c.G•~

de ortanfuc16n tales

la

red1stri_bu.c16~· ct~~:l

ptr;·

lfnea, reeaplaur h

palabn •y- por ;una co•a y, d~t!l•

pahbn -•antcner•, en 11 qulnt;~ lhea, 1nn-rtar lu pal~br:u·.~

l.:o•oh de h

__,;

.

E"a la quinta Hnu., dupuis de las pahbru "eq•fpG dt pr,otecc:l6n(/'

(3)

tn$ert•r hs plhbru •aprobado por
1111 a,

\~

autoridad

co•~ete.ntt":

Ell

1.•

,_cxi.•

~t:.-.

ree•phzar la pallbra "ttce~sarf•• PQi" la pa~ahra ~ap.ropfada•.
El portnoz. de los •I ..tiros trabaj&dores, el· pre~en\:a.r h

res cu)'a ulUd

ngunda parte dt la en•ienda de los •h~brGs trabajadon' a la ~~~ hacot

et' sfpftnte texto:

lle11o•

~

en•ftod•.• •!"'f•

:uttvu eo.O 1• red1strfbuc16rt del persooal en beneficio de ·aquc:llos traba.!alll ...

Los aft:•bros tu.,errt;aentlhs de llulgarfa, llllngrfa, h

falt• dO: •poyo en h

~~PVblfc:~

fest.S qut su pri•er punto nsPo111dfa al, prop'6slto de ll!lt&blecer:-·-liltclas • ort&nt.:..·

la Cot~hfi!n sigut6'exa•1nando.~u de•h enahndu Pnsentadu a

t:ep6b11ca lle111oeritiu Ale•an'a y .h URSS preseatll"~n uoa enahnda \endento a

!.&

El •h•bro fUbtrnil•e•tal do ta

apoy6 el texto actual. HOJdiante otn suben•ienda, los .. t . .brot<

[ivbenatenda fuOJ rechu:ada por 640 110tos.a fayor, 1Z8 en cootra y 18 !flbst;nd,G•

c~nad.S

f11"roa rat1r.adas por SU'I autores.

este •rUculo.

·~stf116

Co-fsl6n opU por la utilhae16n

aexas,prnentadas pot- los •1e•bros !JUbtrn,•e•tales de h

n.

tub~~llà•en;t•l ~··Ar•

' ' ateabro

posUole, Y ti llfe•bro gubtrlla•ental·CIOJl Rtln.o Un_fdo

.ente•, r~tlrando su 'anterior sub•n•fendl.

llle lu palabru •otros cri_terfos. de expos1c1611" para sube-n•end1r et artfculo,
~

dcb~te,

su~tna1e111111a

pna

SJ.I~t11Í1r • •r&n•

~u,\l, en Fl caso d• que •tchu ~~.tdfdu c:oÕobSn•du 110 garantteen la .pr'otoccih

Coahi6n.

~cri,terlos

el curso dtl

'•.ra

cnp111111tnto de las •er111u de segurldacl rstablec1du, de'berho conteaplarse

propuso 1• uttHnc.t6n de •·lvuna de estas t.l"es

expreshnes p•r• sustftulr a 1• do

E~

con 'los tr•bajadores.

Ale•i••·

crUfc.il

Coah16n habh

detlnid6R la. rcferucl&: a fibras de ah de 5.•1cru, y que

ese crfhrfo era :11

~~ed.hntt

qlll' se trltaba dOJ u11a cuut16n qult hbrfan de dtterainar los tapltadores. en

utabl~~

cer 1f11ites pan fibras de •enos de 5 alcru, y cu.lilu se.. ·hn ,e:ios Ú•itol,

•~n111G ni~•l razonab}~atnte

ewest16o dt' qU"Un nrh COIIpeteRte para dtter•lnar lo~ qu!t~

[trabajadoras propusferon·

1:1 •feabro

autorfd;ul co•petente dcberh

ai

y el 11habro IJUbernaaental de Z1•babwe propuso

(uble•ente posfble•.

los, ale•bros trabaJadorl!'s apoyaron la enlli(!nda,' aunque su poruvo: 1ndic:6

pberna•entll de Suce1a pre!1unt6 si h

u:posfcf~n

h 1ntroducc16n de ln pahbrai •ucntcallente posible-~

El portavot do lO$ •ic11bros e~~~plei_·

postur1 adoptada por et J1p6n, pero, por el contr•do,

enca111inada a ailad'ir. al final doi pirrafo' 31 h 'sf•'

•uf co•o.reduc.t.r h

Los •h•broJ. traba,Jad!!rtS prop11ihron ~11plear la expresf6n "11 11d•

postblt".

tuado de los procedltde~tos indleados pna vfgtlar los lfo1ftu de exposf·
c1õa y record6 a 11 Co•hl6n qft el eonclfpto habh shlo adopUdo por

~n11hnda

[tutente frue:

opuso ( h tn•hnda, aduciendo que exigir .a•bos·•itodos CCJUhilldl"fa a i11po·
IIH' una c-ar!ll e-xcnlvil a un pah.

Los 11fecbros 'guberu•entales da los Estados Mlt•bros de ta CE

pruentaron una

"Halt.u de uposfcHin" b&chn referenda il aspee't.os dit.tlntol Y deb'lan ser
objeto

u-

.ctDn.
[

Al presentar sv e1.111enda, el •ie11bro gubcrna-

qu~

terc:era :11~
d~tclar6

URSS. -quien u

[tlsfecho ai baclirsehi notar que esto upec-to estaba y~ eubhrt'o por 1& dOJffnJ•

eo~Jun·

decfdiiS tX.IIin&r

Rc:_públlc• oeaocritlc• Altaanl' ::1

nea fu~ retirad~~: por el 11fe•bro !fUbcrna•e~tll de h

propuostu u

ref~t-hn • 1~ expresHin •crHerfo$ de eval111cf6n" que ffguraba en los tres
pirrafos.

· t.cla por 105- •fc•bros de lllll!l"rh, flungrf.:&, h

ilisma

fin•Hd&d, y el aie11bro gvbernuaent.al ofel_Canadi habfa propuuto t-te111phz~r
Todu:

'bstendones, por lo qu~ el t,cilto de h

[H URSS y enc••inada & fntci-cll•r la.s pal a~tru -de fibras o• 'tn h

Lu

enalcndas presantadu por los llit•bro~ trabajdor'u rtspondhn a h

la pahbn "o" por ln pal•br&s •asf ::0110 los•.

.n

[tn•tend~ se trashdli • 14 R~cor:~ndacf6n. · Otra enahnd,a al pjrrafo :tl, pr·;s~n·

su,t1tucHi_n, en la

h

p1hbn :o• por h

y d<:~l 111ie11bro gub<:'rnuu::n,t•l de suecfa. y f1u:r ~dopt•d.a por

•16 Vt"~o~ a fnor, 616 en eon.tra y

ra.do al tex.to eo111o slnônlau • los efcetos de cu e ntfeulo.

77.
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sube~hn'da,

q11c se tru-

La .r;~tben'•fen4• obtuvo el· apo)'o d~ los

corrfera~ especial

peUgo.

l'l ntondo preten,dh.

recaTe~

".~·

h

·ces1dad no s.ólo de aantentr:' cl tqufpo dt! proteccfõn, sin.o de rJieapl~zarlo ·c.,all~
da ya

110

futse ut!liuble.

E1

t_ercerO estaba destinado a gar&llti,:u~ qu• s~lo

se utilizara t~qofipe: de: protecc16• aprobado p.or ·h autoridad COIIpoten:h, Yl qu.e
auehos de lds bie11es de equipo'ox~s.teot.ts ltll el •~rcado eran ife defic.fente ca~
Údad,

El portboz. de los •1eabros eaplOJadG~ts aflr•i que no enUadho ,h ftAa-

lidad del prfaer punto, que • su Ju1c1o &borda••

.

.

das por h

.

al~nas ~OIItrldic.ciones 111 el texto.

1•

eOfltr~rf• 11

tra~ajo~

qUI! debf.an str

'

recurso hl.,·itu&1 0

y; aunqve

•po~6

El 11ft:abro
•

la

QU~triHIIIt:Dtal

rt4tstr.fhuc1611~d..

de Dia••nca s&>. 1101<·

persOrtll •• •1

qt111

en nectsarte

Sie aestr6 d1spucsto • :ap.oyar el torur pu•ta,:r;i ~e redact•loa.,cie

otra f•raa el texto para
.-tal

i.,,~;.

1tl ftgu111olo paato, fitlil'li qa• ltA altuno• p&:UIS _ao

pt~tfa !llllht. . dt aprot.act6n. sfno - . u prft'.._te esuólecfdas a las.
ajastarn·.

~la-

llabh, •~eai~~

Eo C&llb1o, los •lelllbros ..,-leadores aii!IYvon 'los 'puntoJ.

ntuado y ttTuro ,de la 1tnatend1.
'tri

cu~st1one~

1eghhcl6n :y 1o.s coavertlus colectivos de ·calf• pah.

di:~~

~:ef1ejar

opftl4 qg.e OJl pr1;aer

taabiin u n s1tu.ac1oaes.

~to dr

la e!lllltiiÕ

[,1

•1ea.,ro guber-

tenf~ 1111 . •lca~ ..::n1~te

•llct~
y el à1eab':O gllbern.••utal. de Argiatiaa rtcord4" a la Coafs16n qalt -c••s
.
.
.
pilhes 1110 tteRe111 llfntlollll& fora& d1t 'l'l:rtficar' o 'non~aliUr los bfenes de eq•t•••

·~

~ .lina ....Senda para i~r ~ dtdla ,WW·Ia frase •st....,. ..,

M&

JIH~1e•.

[A
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otru subcn•f~ndu tcl •h•br-o gubern••enhl de Lu:~~e•bui-go pfopuso qu~ cl te:ttD
dl.feN. "equipo de buena calhlad";

los Mfe•bros 51UbernaaenhloH de los Est•dos

Hletlllros de H• C1' 11 frase "eqvfpo •probf.dn en vlrtud dt un s h t - de ccrtlfle"16n", y el

•le•bro gubcrn••cntll de los Et.tldos: Un~du "e"' cu•pli•lento de lu JIOrou c~
Al olttener est• llltlaa rc•hccUn cl 4poyo de los

tablecldu".

11 ie 111 bros

e 11 -

plc•dores t tnNjàdores, lu d!:ll!s sllllcl'lllic.•fldu fucron ~ttradn. se •prabuon tos puntos
sevunlb y tC'"«To dt> I• c,..lcnd• cn su foi"WWII sube-dada.

80.

Un&

c.,.lenda propucna •I plrr•fo t de este •rtfculo par cl alcllbro gubernKK!nlal

*' C.an&d,i fuc ret1r&dll-

los •IHibrCts gubcr-nto~lcs, de C6tc d'lvoirc y de lligcrh pre-iMU·

_ 4. El emple:odors.:ri ..,.pon..,blo de III limp{-., d mantcnimlcm<> y c! dcpóSIIO rfc !~• fiTC!ldas de lrabajo, de la mpa da pmtcttión t'Spec:i31 y dd equipo dol

profC«ión persoo:~l.
·
:S. El, Cln$1k:~or dcbecl poncr a dispo$ici00 de ]Of. rra~oru exp~os :iJ
asbclito msubacmcs p;~ra que se: lavm ea los llllilrcs: de uab:J,io. Cll cuanro K:ll

"""""~

I. De confonnidad con la lcaisbciõn 'f la ~ia narionaln. d cmpl:ador
d~:bcd eliminar los n:sldiiO$ que r:ornenpo nsbcsotode maneta que no se produz·
ea ninpin rít"S~:o JW"'I la s:~lud d~ 101: tnb:liadorcs intcrn:~dos_ inclui dOs lo$ que
manipulan n:sidu01: de .asbesto.
2. Debcrlin adopl:lrsc medidas llpi'Opi.!as z-ra Prevenir la conrsminacilia &I
mdllo ambio::ntc por d .ssbcsto.

r011 .""" cmlcncfa cnca•lnada 1 sunltulr, en la tcrccu Hne• 11 uprcsoi6n •lf•ltt$ cspe~iflc:-1-

dos;• por •H•Iti!S di.' Qxposic:l6n ldoolt1dos•, 'COA tl fln dt dar 11 texto una redaec:I.SO •h preeln,
J.o:'" IIÚI'JAbro;:o: tr,o,bnjodor.tr: no n~oyru·on l.o. cnralr.nrlo, y Jori 111h•.,bro:~ c:oop~l.'odor~(

la ju:r.l",~:~l'On :~u)>flrtlun, oi'!odi..nd<> que cn l'l ort.!culo 1 :~c h•bfan dcflnldo y.a '\:..::.,
lo'" Hlllltl!t d" cxro:o:lcldn. La cn•lenda :rue NJth·odo pot" r.u:: pati'C";lnadore.ll.
Uno cnJAicndn propu!!:;t:l. per lo:s tr:1bajadorcn, que n~ o:tcet...b.a '='l tcx~

31.

to c::pnii.ol, tu.o ocapt.lda y rc=i:trda al Co.Ut.é de Rcdaecilin.

rmrdenW:t

Otro.

pre:o~ntndn por cl tniCDbro eubernaraental del JaP6n propon!a ~eçlaz:::.r lns pa'='

PAATZ IV. VKlllAHC.\De.l.lt:DIO.ulallNniDr;Tv.aAJQ
YDl!,t.oi.Ud.ll!:l01!1.0$TII.AtiAJADOaE:S

.Articula18
I. El cmpl=:lo:r dcbcnl. medir la conamu.elórt. de polvo do ubes10 cn suspensi&l cn d ~ire cn los I~ de tr.abajoy lripln cl ni''C! de uposiciõn de los
tra~dwcs nl ubcsto a intervalos y qim mi:todos o:spccific:tdos por b auloddad comp.::tentc.
2. Los tezQ.tros de IM r:ontrolcs dcl m"'fto ambiemc de 1nlbjo y de b Q;pa·
lici6n ~ IM tnbl.jadorcsal ubo:sto dcbcr.la ~ durll)tc d p;rlodo que
acpn:scnba.:
1. Los trabajadorcs iolcrCSldos, sus rcpre=ntaotes }'los srivicl'os dç.l~
d6n 1CIIdtân. acccso • diehos n:;.istros..

labrns "con cnr.lictcr tcq:~oral o cn s.i.tuacion~s de urcenei?M por la palabnt.
•cxccpcionolmentc• cn el lll1s111o párrn.t'o.

!:1 aútor, tras c:ut>r:aYaf. q<ici' cl equi-

po re.upiN'torlo de protcec16n no pod!a utilizo:rs.c cn sustituc.16n de bs ;,cdi-'
:1na de prevcnci6n táenicas., aeõal6 qucl hõlb!:. dc'l;eminÕ.<i:~s situaciones que,
•1n ser tcmporalea nl url:cntes, no pcrmit!an :dc::~pre la apl!c:!.clón d.e ~edid::.s

.

da prcv.eneitin
l~o.re:;:

t~c.nicn, ·~cmD
.

de allllll.cenar.liento.

lo.:J

opcr~cione.s

de tr'alispcrte desde y hasta los

'

c.oc:i6n de asbesto de los buques, que :s~_llr!'Vnn a cabei por perSonái preya1"Q~
do e:spec.llllraente que utilizabo. equipo respiratorio.
tales opcr..ciones tuylcran car&çter tl!tJporal.

1:o podia

d~~teirsc

que

EJ. po;tavoz.de los PI1CQI:!,roa

trabaja(!.ortos propuso por ~r~edio dct una s:ubemniend-., quC sco a?unl.iera al texto
actual la Polabra Mexcepcional~,lo que :rue accpt3do por la Co~:~isi6n.

continu>:~.ei6n

l.a p.al&bra "cample.,cnto.rio• a

de la

p::~.labra

"ca-

-rácter~, por lo que !'Uto retirada tma propuest.a ;onálot;:l. presentado por los

[ciembros cubermr.mntales de f.e:Jya, J.lalÓ1M'i,

'rcn~n!a .y 2ir.ibab1M'e cn ~~~ que s.e

uti:ihabnn las palabras •co100 ll!edid.a co:nplecenta.riaa.
6~.

CJ.as

ZL articulo 13 tue adoptoclo en su :Corma en~;~end.idn, sin perjuiciO

JIIOI:llfic:~.ciones.

que introdujcra

~1

Comité de ncdacclón.

Uno cn."lliendn de los. ~<~iembroa {;Ubcrn:mcntalc~ de J:cnyn, ,J.:olawl,

.T.:tn::.JnÍII ~· Zimbnbl"lt>,cn 111 que te propon!:t 1" suprc::i~~·dcl o.~dculo, por en.t~nl!cr

que :;u texto eoMtl~!n una rci.tc.rac16n dcl art!culo 7, no obtuvo el

npoyo dto los
·Ur.:.da.

r:~icr.~bros

cmpll.'adores. n1 de los micmbro:: trab.:ljo.clore:J. y :rue

re~

[..o:: cier.~bro.:: cubcrnof:lcntalos. 'de los Estados lii~r.~broa de l::!. CS pro-

rusi~ron su,ri::~ir

cn ln sc~do l!nt>a llla po.labro.s "un prOC;riiirla. dC".-""'LO Pro-

,~e:;t:~., 1.1 la que 3c opu::ieron lo3 c:ice~'bros tro'o.:rjo.dore:: 0 o~tWô ól nPoyo de

lo~ r.:ic,.,brc:: cn;plrodorcs.
·~l.':;:!.votos o. fnvor,

"Attid!' I§
1. Whcrc workcn;' persun:ll dotlti:lt tll;ty 111.'COIIICCOII1amin.:~l00 with :~.~l ...'"os
dust, the cmploy~r. in ac1:onlancc witb natlonal bws ur n;:ul:níons ~nd ia
consuh~tion witlt lhe wod:crs• ro.•pteScn1:1tivcs. -sll.lll nro1·i<1~ .1pprur>:i~tc ,.,..,rl:;
cJothin:, whirh •h~ll not be n·om outsidc th.:'workpbr:c.

2. Thc tr~n~porr. ~nd cle~ni~ of uscd work and ~p..'Cial pratr:ctivc dothlnr;
$1•~11 bc c.trrird out und~r controll~d ronditiOll.s to prcvenlthc reh::nc ofairbome~
ASbciiiOS dust.
3. N•lioaal la \IIIi or n:r,ubtions shall prohibit tltc ukin& homê"or worl: and
spccial protective ctothin& and ofpcrson~l protcetive equlpmenl.
o4. Thc employc:r shall bc n:spo.nsilllc for thc elc:minz. m•intcn.:~ncc ~nd
s\Or11f:C o( work and Jpcci:d protcctive elothin& a.nd pcno1101l protcctlvc
cquiPmcnL
~
S. Tltc cmptoicr "shall provid~ f~ilities lOr worJ:cr:s cxposed 10 asbestos to
wa.sh a11hc workplacc, as appropriarc.

Articlt'J1

, ,\rHculÇJ 14

a:.;,

"

Se

_,.ceptó a.::ir.~is111o una cmnienda dal ~embro aub~rnamcntal de l.os .!;.stados. Unido&
in~:crtar

.A.rltnth 19

I. LoJ ii'ab:ljadorcs que cS16n Ó hãy.la c~ c:CpuCSi"Os: a(-.,bcs.to dcbçrin
aorncrcrsc:, ronfonnç a 1• le~;.r~ei~ y la pr.ão:tic:~ il:u:ion:ileJ:, ~ 1M cJt:'•rncncs
~icos que nec:csitc I~ vi&ilancia de :11.1 C$1:ldo de ~lud, cn funciOn dei rio&O
profcsional.. y cl dilltf!Õl.lico de lasco~ prof,'$lon:dci prov001<bs por la
·cxposicilin ai rubcsto.
• 2. La a.utorid:ld rompt'lcntc debçli cm::ior.uK de que se tomru~ las disposiclonc:"õ ne=~~s, conforme a la fcgi:llaeiOn) la pcicdca n~clonak5. par~ q~~ los
trnbaJ:tdorc~ puOOan scr.uir 'omctiCndosc a Jos n:.:ono;lmicnws mC<lien~ ad.:c:uados trns ~r d~ dc:~empcll~r un tr~b:ljo ttuc cntr.:u1c cxposiciõn :~I a:;bl:sro.

El pof'tavoz de los 111iet.bros t;Ubernamcntahs d_e ·

. los i:St::.dos ftlcmbroac dct lo CB llar:!Ó la' r:itcnci6n sobre .operaciones co::~::~ la:;: é e

po.ra

Sexta-feil::a 11

:".ometido. lo. encticnd;t a vota~ión :rue adoptadn por

1. ln aceordan.cc with n1tlonal law and pr.u:tlcc, cmploycn: sll:tll dis;>o$C of
waste coiuaining rube~ros in 11 m:mncr lh~t does. not pese a hc:tlth ri:lk to lhe
workcn concerued, includintthoiie handlin;:. asbc!õiO$ 1\':IS\e.

2. Appropriate nicasurc$ sball bc l:lkea. to prevc:nt palllltion of tbc
covironment lly asbcs!OII.
PAAT IV. Suit~a;:O!''iltE Wim.:.tNO &!VfltONI,(tm Al'!D Wo~ HV.LTII
Artkle 18

I. Theemployetshall m.:.Wre thcConecntr:.tions ofAirbomc ubc:l:losdust in
W(lrl;plaecs, and ~h~l! mónilor lhe lcvel of e~posure of worken 10 ~sbc~1o1 111
lntctv"oll$11.nd us!n11. mcthods 5p:eill~l! by the compctcnl aulhoril):·.

50.065 en contrn y 2.~.~6 abatcncionc~:.
A N E X O

IX

Documentação relativa ao .a.:rtiqo l8 parâqrafo 5
(la Convenção 162

(· anti90 arti9o ·16 .).

2. Tite rcr;o~ o'r lhe ll\Oilitorint or lhe "''Ofkinc cnvircnmcnt nrld ·or the
exposurc or wotk~:tS to :ulx:slos 1>.1>~11 be l;ept fura prcscrillcd neriod.
3. The work~ts cmicerncd, lhcir rcpr<:scntati~s snd l,he ir.spcclion scrviccs
·
sball hav~ acccss to thcse rccoro.h.

Arridl!'/9

I. Work~:tS who are or havc bcen ~~ to asiJ.eslos s.haU undcfl:O, ln
aecordancc-1\'Ílli n:uióital_bw ... n<J prnCtkc. 1u~'h mcd_iccl.. c.'l_nminotious ~sare

.
nal 'f previa con$\llla con lo~ rcpl'l:.'ll:ut.1nics de los tr.1b.1j~rJnn.'$.. ~ropurclonar
topa de ll':lh:jo ~di."Cu~ú:t que no~ us:~ri fucrn C;fc los ln&=~= de tr:~ll~jl,l,
.l. Eltr~u~porle y l~ limplc;o.a de brop:~ de tr.ll~'\io y d~ l:t rot>:t rJe nrotL'«iÕn
CSfl'CCi;1ltr~1 JU ulili<o.aciOn dcb~r.\11 dcCtU~tsc lmjo conttol, a lin deoCvit:~.r cl dl.'sprcndimicnto de polvo de aslx:sto en cl airç,
3. J.... lcci~l~eilin n~clonal del:cri proliibir que los lrali:Jjndon:s Jk\'en a c:1~ 1.1
topa de trab.:ljo, la. rop::~. de protecciQ.n e'pcdal y .d equipo de protM:Ión pero
~nal.

':.., Artic/1' 16

"

I, Lorsque, Ir:$ v~tcmcut~ personnch d•os t'r.lvailleur~ r.i!<Qt~<:nt d'?tre <."111\l;tml·
nl!~par o.lcs Jl~UniCrcsd':unianll:, l'cmp!uy•alr d<>it, con(urm~mcnt :i l;1 J 1'[:i~lation
ll:lt!onalo! ct en eonsultatiun avcc k.,: rçpr.:sent.lnts dcos tr;l.\':tillcUrs, (<>ttmir dcs
vCu:mcnrs de tmYllil :lPJlmpr!k,. qui nc doiwmt p;ts ~~~~ po11ês Cll ddwn: dcs
Jit:u" de trnv~il.
""
2. Lc 1r.1n~pon et lc ncttar:~ac dcs Wtcntcnlso de 'u~l\':lil. cf dcs v.!:tcn>ents t1e
pro!cction spéri;:,ux ap!U usagc, doiVI:nt s·cJrcCtucr d~n~ üc5 conditious J;J.Ijclt..'S..i
CGntrõte, al'iri lfc (llfvenlr J'b\1i1Jior. de pou~si.!rcs d'ami.intc dans I"Dir.
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3. t.a ~~L~lion motloil3k dolt intel'di~ d'~ml)llrter:l dnmlci.le I« Vl!t~ments
de travait. les Wtcmenu de pn;~t«tfon spéc:i:uu; d t'Cquifll:ment de prQ[o.-.:tion
IDifividuclk.
,<I. L'employeur doi I c!tro tenu polir tc:~ponsablc du nettO)'llle, de l'entretiC'Il et
du ranccmcnt dcs ll~tcmenu de lr.IVDil. dcs vélemcn1sde proto:ctlon spéel:tux et
de l'tquipcment de proteo:tlon individudle.
S. L'employeurdoit mettrctl.la. di~PDSÍtlonde$traV:Iil,kursctpo$éJà l"::mi:m·
IC dcs in:s1alla.tions pour llllutions sur 1cs licl.l); de t:nlvnil. c:n t:ml'que ele bo.:soln.

~rçode1988

.C. 'Mie workc:rs o.r thelr r.pres1CIIIllth:e> sb:tlt.lmve tloc ri&ht to rcquesr lh<l
monitoring CJF lhe workint cnvironmcntand to apPcalto lhe coropelcnt •uthority
conc:ernint thc rcwlbõ af tbc monlto.Jnc.

.A.rtlck21
1. Work~B -..hn ~re or b:lve bcc11 eJpo~cd 10 Ml.>eston sl1.111l hc provlllcd, ln
l<e<~rd•mco. with n~tlonal l<lw ano.l pr..:lirc, with llldl ""'ditai CllamiuatiOfll P' Ire
b) limitcr l'ém&lon de

pous1i~rcs d'am!~nte

dans l'air;

c) paurvoir i I'Ciimination ~~~ dtchc!S eon1~n:u>t de
J'artldc 19 de I~ prbcnlc o:;onvwtion.

Anid~J1

I. Conr~ment i b l~&illi!Ío:t ct ti. la prntiquc lllltion~lcs.l'emplo~·cur doi I
êlimincr h:::s d~cbel:5 c:ontrnnnt dç l':tmi~nle d'une m~~rc: qui nc: prC#nte p:~sdc
ri$1iuc pout b saOL~ des. lr.IVDilleurJ c:oocemés, y compri~ ceux qui m;~.nipulcnt
4eJ déchcts d"aml:tnte.
2. Dcs mesures appropri~=: doivent brc: priscs J'IOIK privcnlr la pollutioií d.c
l'cnvlronDCtncnt p~~r t'oml:tntc.
P.U.TIE IV• .SU,Vl'llL.I.NO! DU )QUW' DI! n~>VAIL
Er'lleiAJANTt PlS TJlAYAIU.II'UICII

Ankkll

d

t

Attkk Jl
1. ~l'$<jll<l lcs Y!tcments penannds dcs 1ravail!eun sont llll!ccptii;Jies d'~tre
«mllllllnb par di.'$ pnu!!õi~ d'a•niantc, l'cmploycur <.loil, çanformtmcnt ' !1
Mtlslation aatlonalc cl en consult~tlon •vec \cs rcprt:n:ntall\1 <k:t trawmeurs,
~~hr::::: u':::~~~!..'•~vail •rprapri~o qui ne doivcnt ~· ftrc

2.

1. L'emp!oyeurdolt menuer 11 COI!CC:ntrn'tíon de poUS$~tCS d'ambnte en sus.pensio:t dnns hir sur I~"S licu:!l. de II'IIVIil ct survcill<.'l' lc niY1."3Ll d'CltpOf.ition de.
U.vailkun; ll':tmian.tc à des intctvalles ct piJ'des m~lbodcs spécilit:s par l':tutoritêc:ompétmtc.
2. Lc:s rt::!Cvés de la :aurva'lbnc:c du 1\Uiieu de tr.JVail et de rupositlon. det:
U.Y*.illcurs ;1. ramlantc doivet~l ftrc cons,erv&; pcndanl 11'1 J)Erlode prt::s~rltc.
3. Lcs ll'IVaillcurs lntfressés. ICUtS rop~l:lna le$ ~CTViCCI d'inspc:c:tion
cloiven1 aY<~ir aco!s i r:ci relevá.

t'am.i~ntc, conform~mçnt

3. l.c1 trav);!Hcurs ou lcurs rt::pr~s.entnntl doivent ttrc consullb au sujei du
pbn de tr•vail vm! au PJUl'II:"''Phc 2 d"·dc~s.

JlDIIb cn
r.. manipnlation et lc nettoyag:e dcs vt1cmcnu de m.vlil ct dcs V!!tements

de proteclion s('éri~ux npth IJSai;C doivcntl'dfectu~r d;uu dcscondiiÍOIDsuJcUQ:
.lcontt6Jc, oonfo~mcnl aux cxtJ:,C~cct: de l'autori~com~entc, alin dê:prévcnir
l'tmiúion de pousslt.rcs d'amiantc.

~;~~~~~e:~~~~~~n:,:e~!d!~!":P,;,"rr~u?;,~~~ ~~~!~=

de
individucllc.

~n:~:~~~":, ~:~:V~ !tt~ :~~~~~=!:x ~:::
11

1

l'équip.m~cnl

de proti:C"Iion Individuei~.

c~es~~:u:r~,!~!~c=n:~! ~=~~d.: ~~::~~~::r.:!!~~=
appropri~.

btkkl9

1. La lravaillcuh quô sont ou onl été cxposb i'l l"•mi:tnll:: cloivmt ~lrt:: $Oumi~ c:onfoi'Illémml i b lé;W:ulon et à b pnJique nalion~les. aux. ~mo:ns medi·

Artfck Jg

1. CO"nl'ormftn.cnl l b MJ:,W.tion cC li• pr.~riquc nallanlles, l'cmployeur doll
flimincr lcs dc!chcts COIItCilllnl de l'amiante d'une man~rc qui rn: pr~sente de

~~iJ:'d-~:~~~ :.';.!:v~:~uJ! J:=~~C:~C: ~:~·~n'i"~~~.l
~ lntcmatlonal l,.abour Çonfere:n~

2. Dcs mesures appropritcs doivcnt ~Ire prlscs pu l'•ulorllé compitcntc et
pules cmplo)'Curs rour púYcolr la polludon &:: l'cnvironncmcnt Jéntnll parles
d'lal\lantc émis.o:& d~puiJ I~ !içu~ de travuil,

~ Seventy-second
Provisional
Record
Sasslon; Geneva. 1986

pnu:ISI~ru

p,.lmll

JV,

SUII.VI!ILl.AtlCIII!U ~IUEJJ"OI;TitAV-"!.tTOiti.A.!Wlfll DUTitAV.OUL.t.Jt:UIS

;.Arlfdc"lO
1: U oill «la cst nl!ec.,.lrc: pour la pro~ectlan de la Antt dei U11"'i11eurs,
l'cmploycw: doic mcslucr la conccnlnllon de pouss!Ucs d'amiantc c:11 S'.t~~pen:do.u.
dans l'alr sur lcs licux de travai! ti :wrvcillcr l'cltpOSitioa dcs tnm~illc~.~noll'amianle
•l lkt lntcrvsUes et scloa dcs ~lho&es spéc:fii~ par rautorité compétintc.

I
'JEir." 'lF 1'HE CONVENTION CON_C'ERN_INO

'IAFi.B \NTHEUSEOFASDESTOS,SUBMlT•

fu...YTHEDRAFTINOCOMMITI'E,a

TEXTE DE LA CONVENTION OONCERNANT
LA SECuRrr~ DANS L'UTIUSAT!ON DE

L'AMlANTE, SO~~J:i~NLE COMrrt DE

(iJJ llmilthc rc]e:IID cf asbcst01 kustlino lhe alr; •nd
lc} piO'ridc for tbe di:lpDSIII otfwuta contllillioa ubc:1101 lo acconlançe: with
Artlclc 19 or lhis Çon~entlon.

, 3, Thc workiB ot thclr rcJI'esmiilllva sblll bo mntulled 011 the WOit. pl•n
rc!tned 10 IIi. parasnph 2-0f'lhü; .ftrtic:M.

Arti* II

1. Whcn:: WGrken' penou•!
may ~ ootlllmlnaled Wl!h. ~Jtc.
d.ac, ~ employcr, Iiii IIODO!cbiiOC wilb. ,..lional 1aw1 or ri:JU!allo'M and !11
wnsuita~ Wlth t~ -ken' rep_taen~•IJtcs, 1ball providc lippropcbte WMk.

dotbrni

dotblnJ, 1rfi1dz IIWI aot

l. La rclev~ de la JUrveill•nce du nuT.cu de triiVIll et de l'CltPositlon dcs
t.ravail!eurs li'Jmiantc doivent t!trc OJnstn'b pcnd~nti!IIC ~ri ode prcscri!C p:u:
l'autoritt comptteme.
·
' 3. Let triYillllcun lmércsso!•. leurs rcprbclltantl ct 1c:s ~rvl<::cl d'lnspccdon
dclvcnt avolr acUs l ccs rclc~tl .
.C. lct trav:~illcurscu lell.fS r~~nt•ntJ>dotvent avoir lc drolt-cj'c b.ndct la•
IIOlNeltlanco: du ..,;t;~u de lonr~il ti de tairc •f'P<'I i J'a<norilt o;wnpo!tcnto> uuoujel
de:& rt!suiUilt ~ ccttc ourvdii~IIOC.
Artkk1I
1. Let ttn~~illcurs qui IDfll ou aot iti i:rpos& l I'..Wantc dOivcnt pouv<~lr
btOOticief, c:onlocmfment_.la lo!tislatioll ct llapr;~llque 1111110!\lllo:S, dt:a eument

bo ...an. oalllde tb~ workpl.eill.

2. [he bndlioJ and clcuiq: of uscd wort dodúq: ud I(!Cdal' protec:Uve
dothiq shiJl be Canicd oul ~ oontrollc.d COI!ditioill. u rcquln::d by t!M:
COJII]!Cicnlllutbority, to ~t lhe~ ol abcltoc ~·

3. Nallonlllaws Of rcJUbtion& lbaU p«Íhlbll thc tatlnJ home otwoct dolklna
ltld spcc:bl protedi"' c:klllúDJ and ol petSOnll protcctlvc oquipment.

of~~~..,!:l'~:~~~~~~~~
s. na emPtorer sbll ~ fKilitles fnt" wOrkcn Cllpod 1o abcslos 1o

ANEXO

X

DocumentAçÃo X"elll.tivll. .no arti_s'o i2 par(g"rãfo l
da convenção 162

ln!etitational Labour ConferenCfl

.

Promanai Record

Seventy-$eCoild .Sesslon. Génev&. 19a6

wull,llb a hirtA or . , _ . •Ilhe ~plac:e, u appropriatc.

Anfdt 19
1.. t. ammlam-e wlth natioaal law lnd praetloc, employcn; stwl diJ~ of

'IIISic COII!afnlnc, ISbc:ltc. ln 1 mllllll.'t lha! do!:~ noc pG$<1 a hellll1 rid. lo thc

WOrken ~:~~~nccrncd, inehuliRf lbalo h~Mlin& asbestos wuteo «lo lhe popub.tion
kl lhe \'Ídltll)' of lhe e.:~tctpnsc.
,
. 2. ApplOpriaiC , . - . dullt bo taken by tbe ODIIlpC:kltf aucborit)' •od by
·mnploycn; 10 prncM ....... ol tbc ~"'1 ea.W~cnc b.)' llbatm ~
ldeued from lbG _ . . . . ,

rA&TIV. SuaVILI.IoJICaOI'~ \Oo!WNO ~ AHD WC*!Wti'J-Ie.,.Lnl
Anidt2fl

tJae rro~«tlon of thc health ol ivor_kcrs, lhe
!~t'.l!JÍ~~:d::::~orm~~~al{,!"'~~~~':,!~wo~lr;f=i
1. ~rê'lt iii IICCCISirJ' for

mctbodJ specllled by 1M oompeleM authorlty.
2. Thc. ~ds cf thc moaieoriro& ci( thc: worki~J cnvirOn~ent -arid· of,lhc
Cltjiosurc of worken: to asbellot &hall bo tepl fo.r a period prcsc:ribod by lhe
iop"lpe!ent 1111borily.
· ·

.J·.;!!:==: =..tMir ~tathiCs IDII1llc

ÜQpcdioD

~

'EXT OF TJIE CONVENTION CONCERNINO
AFfiTY lN Til E USE OF ASBESTOS. SUBMJT·
TED BYTHED~G ~NlTIEE
tO JU(IelYis<: tllcir hcaltJa o.. reblioa lO lhC DCalpil.lioaal buard, IIJd lo
cli!l;nosc ~upa.tional diseues eouced by eq'IOSUtC ICIIISbtstoi.

IIC:CCS$ll')'

sl.i.i1"n~~~~!fc'!~~~"t!'z':b~~~~~Wí!fr~o'fet!::Co!,t::}:;

u postiblc,lflaU take pl.toc:c durin& wodúnt hours.

·

~u=~~.!il!.."';;~~t,;;~=~~~fnd!'ii=1:.!~:::in:~;~
bellth ln rdltioa ICilbdr W'Dfk..

_

4, Whcn«.ntlnucd us!Jnmeot to work lnvo!vln,~: ~rc 10 asbalolltraun4
to be mcd~ inadYiuble, CftiiJ' dfort mau bc 11111de, c:omlslent wilb n•tlonal
110 ~ O. worke.ni COMWIICd wilh other tneara; ot

=:'!"'"m:úoe!;j',..::..

r.

5. Thc: eomperent authDrity dlall deVelop a ~em o!nolifieation o! C>calJll·
lio-.1 cf!SCU<'S cauud by ..l>Qtos.

~~~;bc:stos b~~Urik

Multinacionais e Pol!ticlt

1/flERNATIONAL L.ABOUR ORGANISA.T!ON

TRIPAhrtTE DECtARA710N QF PRINCIPLES CONCE(JNIN(.i
MUL 1/Nil TJONAL EN7FRP/?ISESANDS0CIAL POUCY
hdoplfd by th~ Ga•«niog Body ai U1c lnWnolio~al Ubow OWcd

•nd mcthod; o! prevcntlon a11d control.

~i,~ :l1~~~:~~~~~~~~~~ r=~ ~~~~~~~~~~~~k~~n~~~::

in prevt:nlive'mcuun:s and ooiTCC'r'rforJ::. paCtit:d and rcçc:ive o:oiuinulnc rrainin&
in theso ficlds.

Mldd~ 1

Thc· form~( r.tlificaHon.s o{ tlú'' Convcntion slr~U bc cotnmuilie.:lred to th~
the Jntc:ru•lional Lllbour Oiflo:e for rc&i!lratlol\.

Direeror-G~m o! thc

AnleleU

1. Thls CoiiYcnticn ~hlliÍ be blm.ling oo!y upon those · Mcmbei'J of lhe
lntcmational Lllbour Or,g:rni!:r.tion whoso: rlltillc.:~lion~ bavc·been rcgisrcr~d wlth
lhe Direcl(»'.(;oncr:>l
2. lt s.han come into (orce iwclve rnon1!1s mfr~:~ tJu: date on ••1hich thc
ralifiClllfons ,or two Mo:mbctjl hvc becn rccistcrcd with 1.he Oir<!CtOr·Ga~cral,
3. Thereaf1or, ihiJ Comn:nlion ~ha!! cum~ i~ro for~;c !or nn)' Mcmbcr twchc
monlhl aJ'tcr lf1c daw on. wllich Íl$ ratlficaÚolllto~ bccn rogistcrcd.
.A.rtlde2S'

1. A MCJ,llher w!lich h~s r~ti!icd thl.• Con....:ntion rn~y dcnouncc ii aftcr lhe
ar Lcn ycarro from tllc d:1te on Wblclt thc Con....:nlion l!r<t çemo.s into

upir~!inn

fon-.::, by an ~d Communi<:"~t~d to lhe Dir~etor·G~ner~J ofrhc lnhommiou~J J...~bour
mMie:rux nc!ccssalrcS l l:r. 5urvcill~ncc d~ leur n~nlo! co fonctlon ,111 1is~rue
profc<.li<mncl, ct au tlirogncr.>tic de>' mal:llli" profcssionndl~~ pto>•u,,~&,,; p~:

à

ri

SOcial

2. Thc compc:tcnt autbority fhdl eJIWrc tflat employ<in havc cstllhJn.l~d
written potíclc:. and proeedurcs ~ musurcs (or thc c:duc~tLon and pcriodic

l'e~posillou

~resas

Artit:/4 22

J, The<:Dmpe!enl authorlty shall make appropriatc urangcme11ts,ln consulta·
lloa '"d co!l~boratlon wirh tbc mQSt rcpr~~cntruivc grgauis3tlons o! cmploycrs ~nd
workcn: conc:o:mcd, to prornote tflc dissc:minMtlan o! information :md thc C<lucation
of ali rozu:crncd with rcprd to l1e~lth h;u.~~rcfl; dueto CJCposure to asbestos and to
mctbods o! prcvCHdon and c:.mtról.

1111ini11J, or workcn: OD

N E'j{Q

Declaração 'l'ripm:-t1te de princ!pios

coneexnentes a

P.u:T V. INPDIUIAnON A~ EDtJCAnc».

___..,..

lO
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Morçode I988

t·~miante.

2. La n•rvcill~ncc de la santé ~ tmvnilleun cn rcl~rion .avcc J'u1i1i~ation de
ram!.:tntc nc doit cntralucr pour cuK aucu11c pcrtc de gr1in; cll~d<.1il être gratuitc ct
•voir lícu autnnt que po~iltlc pcnd,nt Jcs lreurcs de travai!,
3. ~ Trft.. Dillcun: tloiv..:nt o!trc fnformés d'ullll nmniarc surlis~ntc ~.1 1ppro· -

fc~c6~;t :~::! :~~ti:a~~~.,"~~~~~~f1 .ct rcccvoir un oon3cil imli~lduc! sur

,..,:ia~~~~~~~:::!f!i~~~~;~~~~·:af!~~~
11~1d:;~ ~~~;~:a::,:r~; ~r:~~ ~~,!
pro

The Go~ernin~ Elody of th Jnrernatlanal Ubour Olllc~;
Reeallin~ 1h11 !h~ lnlcrnatlonll Ybotll'. Orga~iution for manv yoarl hu beon
lnvoloed with c cru ln •oc:ial i~<u~rcfat<d 10 lho acti•ilies of multinatio.Wonrcrpt~'-:
Notin~ in particul., thal var!ous lncluJ'Iriol Commltte~. R09ion.al Conlcrc~Q:>,
on(llhe tn•••rnuioi>OI Labour Conh:.rem:c ,;nçe lhcmid·I9GO. havc tcquostod appio·
priate acdon by 1~0 Go>•crnino Do<ly in lhe ficld of mul!inational cnlerpo Is~ oc>d
social pollcv;
Ho•ing bcc~ l~formed olthc fClivlti= of oiher lmcrnationot bO<Iit•t:.in ponicular
thc UN Commls;sicn on Ttansnational Cofl)oratlons anel thc OrgJn<lltion for Eco·
,nomic Co-op•mlon ~oo o .. cro.,mlnl (OECDJ~
Considcrlng that the (LO, wilh li< uniqll<! tripartilcstrucwrc, iucompeWICC, a!ld
Jls longston<ling ""poricn.:c ln the s.Qei•l ficld, has an c"cndol ool~ tO pt•v lo cvol•i~t
prlnci(lloo lot 1ho puiclanoe ol g<W~rnmont>, worJ.:.,n' :ond <)(l'lpfovor<' ors•ni~tlon:;,
1 r.c1 muhit~~LIDNI 0 racrptlses thernsotvn::
Roulllng th.o( it conv~ned a Trfp;.lthe M.Oii"n; ar Exporu on thc'r\crotlon•hip
betwoen M~!tinotional Ent•rr>rl•cs ar<! Soc:bl l'clõcy in 1!172. "'hicl> <<.<:ommcn<.lc<l
.on JtO (lrourommo ol '"'<J<th •nd uudv, ai\<! • Ttipauito Ad•i<orv Moo1i1111 on IIIC
Aol-linnship ol Mvh•n•tion•l El\tc<J)ois"' an<.l Soei• I ~<>licy in 197G lar thc puo~o1e
ar <'"•iowinp lho ILO proorJmm• of reseord> '<1<1 suwc.,ing •t•P<OPII•t~ ILO oetion
in ti>C SOCÕillr<l libOUI liold;
Elu:ing ln mioo rho doliboutloos ol LhoWorld Emptoymont t:onooroo,.;e;
tla•ing lhert:~hcr dcdded to Ó$\ablish J tlli»<tilo ~roup ta- Preo>ro a Oral! T:i·
pouito De<:lnoliOll ol Principio• O<W«ing ali of U1t areal ar ILO c.oncc<!!_wbieh
relotc·lo rh• social SIPI>Cls or thc ••1l•itios of muhin•tia,...l entorori•e<, inçlu<.ling
emplovm•nl "'"tion !n th~ !lcvdoplngcoun\liol, ali lhe vArilc !>oerinu in min:l thc
r«:ommond,Lio"' ~d• by Lho Trlparlit~ AtM•ory Mtoti~~ l•old in t97G;
1-laving •l•o do:cided to rccoMont lhe T<ioartitc AcMs~Y Mccling lO eonsi<.lor
tho Or~h D"'loration of Ptit~Ciples >< r><oparfd !>y rhcttiP>rutc g:oup;
M3•ing consldcro<l l~c R•port •n<l the Ora[_! Oe~lotatiM ol l'ri,>r;i~le< sultmitlc<.l
to il by lhe l<'tOIIV<~odTrip~niu. Adoi,.,ry Mtctin9:
Horoby •PP'"""" 111~ rartov•lng Ooolor~11on whtch rr.ay ~· tited n thc Tropanitc
Soctal Pali~y.
Oc.:!ololtion ol r.1nciplos cancornl~g Muhil\õttio,...l_ EntcopoisO>
.'l<.lcrtc'<l !>y thc Govornlng Botly ~r ~~e lnlernailoMI Lab~ur Ofliec. ~n<.l inoi!U
<J.O"<''"monu ol S1~lco M~mbcrs ci lho \LO, thc emplovcr•r•nd V.tOI~"''' ç1oanl•
s.ui<tn$ e»IIO<<IIe<l ~nd lho lnuftiMliouol ~ni«IH""' oporll!ll~ lt> 11''" 1<1titcri<:<
"' o~<O<VC li!O !"iloci>-1•• crn{lodic'<lll\orcin.

'"'I

1

Caits,. o;!'unc m~niere comp~tilllc ~~~la
tique ctlr:s canditlons n~t!onalc., pour
foundr au~ t.rQV:Iilleurs !m~rtlós6: d'll.ulres 1uoyctU de con>crvcr lcur r~vc<nu.

S. L'autorité compétcnte doil élaba-rcr un J}'5tMte de

prolessionnclre~: t::4Usécs p~r J'amiun!c.

notifi~arion des mal~di~s

PARTI!! V. J/11'0/I:~IATION liTI!DtJCATióN

--tBa<- .Article 21
1 L'autorito! COillp~tcntc doit, cn consultatfon ct cn eo!l•bor•tion •Yec 1.:1'
i)tj';l.~~üon\ te~; {!lu~ '~lrrl!sanlldivc. d'cJnp1oyo:urs ct do ttlvaiJJeuu inttrcssto~,

~:·r.~it~~i~~;'%~!~~~~~~~~~ P=!~= i•a~i~~~~~n !:~~~·u~!~~~=
l'expoUdon l t'amiantc compon2;~Jlo~r l.õ!_santé ain~i
prtY<lntlon c(~ oontrblc.
· •

que dc.l ~mtJhod~

d~

2. L'aurorit~ comp~tcnto doit willer l ~que le~ employcur~ alenc arrl.ré p.ar

.

=~~r:n ~~~~i:~~~~!~.~e:~/~:%~~udx :le,~~~~a~;:~f:::~~~
6c prr!~,ntion

~ de cont.r6!c,

L'emp!oycur doit vci!ler l te que tous fes travam cu~ cxpo~s ou susccpli•
(l(es d'~lrc exposés 1t l'&miante solcnt informts de' risques que leur travai!

3.

::&:'~ ~,.~~~!~~:U~~.a!e:e::~!~~~~: r::~~~~~"co!':. :~~ ~
rJWi!\'CII.

Safcly and b<:Ohh
36. Go•crnmenu •houtd ensuro lha~ bolh mu111natiunal ond n.otion•l cnt~tJ)Iin-<
prOYi<lo adoq~ato ~fety •nd h<>.~111> srand~r<fl \O< 1holr •motoyco<. Tho1~ IIOVCr~r
mcni.S whioh h"" no\ yct rolllied rhc ILO Coowontion• o<' Gua«!ins of t:...C/\inc 1y
(Na. 1101. lorM•ing Rodiotion (No. 11SI. Dcnzet"e INo. 131>) ond,Oco<lp.>.tlo""l
Caocer (No. 130! oro urgcd ncvorll•~l<n to •PPIV 10 thc 9cClOI<<t e>:tonr pOif<iltlo tM
prin~iplos .,.nbt>diod lo th~ Convonlioro ond ln 1hoir relotct! R<"<ommcndltion~
CNOif, 1111, 114, 1~4 Md 1471. The Codes ol P<.octi<:• 111<1 Guido< ;n lh~curr•nrl~l
ol !LO ou!>tio:atiom on Occ:uo•tion..t S.lcLY ond tlc.'l!!l\ •11<>uld •tso bo taken irlto
a<:count•.
37. Mlltinational entcrprises >hould maint~~in thc highe<t mnd01ds o! salety and
heilth, ln conlormill' with Ollional rcqulromcnu. boartog in min:ltheir rc!cva111
expoliençe• wilhin 111o cnmprise ~· • wholo, ir><:Jv<.linfi ony l;no"~cdge of spoclal
ha.nn!o. Thoy should ~l<o ma~c ... aillblc 10 thc rcorcscntllivc-< olthc wotk<l« in
the entorpris~. and uooo requcst, to lhe comootent ~thofitÕI:s •n:lcho wor~011' and
empiUye«" o<l)ani<atlons ln ,n toun\rico ln whi.:h U1eo,> c;>«~le, inlormatio~ on Lho
sale1~ Jnd h<..,hb s\llldlfd< ~~levam to thc~ loc.ol opor.llioN, wl>"h they o~•~•••
ln olhet cOun!ries. ln ptrticular, <l>CV <hould rnakc known to lhcst tonc«ncd •nv
lll«:ial hnards 11\d reloted'pt'otcctivc m..surcs mooiltcd with ne•v Ptod"et' ><><1
proccsoc. TI~. llk~ eom~ablo !IO<OOSII<: 01>\0<P<iser, should be o;:rocled to p!.IIY 0
ludln9 oalo ln Lha e~..,>inolfon ol .:.uses of ind"'utol .. r~ry and hdl!h hau<ds •nd
ln the opp!icalion of r<o<u!ti<lg ltnprovlltnMts wilhin thc ontcrprl<e "' • wl>ol~.
30. Multlllflional cntcrprhn ohotold eo-oocntc i11 tho 'W<);k of ,lntorOit!oaal
orgJni~ilnns coneerncd wlih lhe mtparation lnd at:loption ol intom:nio~ .afoty

ll'ldt""a!UH!'I<'<ia<lk.'
3l), ln le:COrdaoc~ with Nllonat pnctil:a. muninallo<l•l entcrs><llos 1hould cu.
opoulc ful!y wilh lh~ I!UIIIll~l<lll "'lc-ty •nd l""'lth IILIIhotili<:$, th~ ••1>1""c"lati•a

:r~:!~~ ::~~llfSJi~~~~~. ~~~:ti~:~~~Í:d 1 ~-<~~~~;~;~.;l~~~~,"'.t:~~~~ ;~~:i~:

porltou' in agroomcnl< wlth lho '"'',...,•nt•tives of lha worhrs •n<lthoir organi·
<ationl.

P11.1m11VI, DIS\'OS!TIONSPIH..US

.A.r'tick:u
Lei; rotitlcitliom formcl!eJ de l:t prtscntc t:Or!YCiliJon ~ront communlqútu 1u
DI(CC!cut ,~ntDI du D~rca~e lntcrn:uion:.t du Tr.:..~ail ct par luiCMCti•tr<!cs.

A.rtk1c2.f
1. .La prúcntc conveniÍOII no Han. que 1cs Mcmbres de I'Orcllifsation
lnrem:trio11.111e du Tn.v~il d0111 J~ r11tificarfon aun. ~té cnrcgi,trk p;tÍ' Jc Ditcclcul
.&tnftal,

2... êlta erurora cn viJ:UCur dota:e mnis

~prb que lcs
Membrcs :mront tlê cnretõ~tstts prtr lc DilcdCut ~n~r:!l.

ratifieaúonl

de dcm:

3. I• ar la suite, <;>;:!te con.vcnrlon cmrcr& en ..;&U~llr """' cl1aqt~e membre tluu:w

·tnois aprtt; ta d:orc oUsa t~LificarloJ1 aura tté ~nrt~:i•tro!c.

INDUS7RIAL REI.A Tf()NS

40. Muhioadonal emerprls« •hould obUIY<I sundan1s of lndlt<trq,\ rcf~tiOftl;
not 1... lh'IIU!obla th.ln the<~e W5<1Vbd !>y CQmpa~">lll" omploW<S ln lhn c.ountrr
c:oncertl4d.
Frcodom of •uocl•Uon and tho right lo orvonO.o
41. Workcn çmplovcd by multinlli<>nal entflpris« ~•w•ll u lho"' cmJ)Ioyc<.l !>~
Ntiorlll cnlct'Pril"' <llOUkl, wift>out dininct!Dn wi~.>IS<.ICV<!o, N~~ rht <igl\ttO .., ..,.
lish ~nd. "'bj~l ~li V to lha n•lou of.t(la Q(<Janlnt!Dn cunce<Md, 10 ioin o<!l'ln0<1·
lioou ol thtlr own (hoosio'll w•~hout prcv!Qus outll<><is~tion ... TI>W lilou!d at,;o
cnloyada<lU~LQ (H'tlto.;lion ~a:t~ll! ..:tf of >ml«nK>ndiocrlnoination "' ,..,...,...:~ oltholt
Cmti\.,YIU~III"

.A.rtkfc;!S

0

•

no tLO eo.,....,..otom

1. Ta-ut Mezt1bcc ayant ratifi6 ta prr!scnec oonvcndon peut Is: dénorlccr •

:;:·~~~~}'.!~~d~~~~~ :':!~u~R~~~a.~\);~~~~~~;~fd~ 1~:~~!
11

••

•••

1 <1<1

Ft«..,....,.ICI..,;a,. telr-1>'<1 to .,, lflo ... lo> "1'1N:O•Oio"•

""O!:<>l""iO"al s..t'"V'"" llo:.lllo",lLO, G«IE..... 107G.I'\I. 1·3,
c.on.oolll>llNo.01,M;.1<2.
c.o....sk>nND..08,Ml<III1UI.
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DIÁRIO DO CONGRESSO t'IACIONAL (Seçio I)
ANEXO

X:tJ:

Atas claa reuniões da CCmi,ssão de estudos
ao Ministério do_

'l'J:~alho

Ma.-ço de 1988

Artigo 5 - Sal ienta1110s que o governo, ratificanclo a convençio, de<ieri da·r co"ndicões adequada; aos sistemas de• inspecio· ji p1-evtsto~ eJIÍ lei para ass'e!Jurar aapl_!
cabilidade das dispositões previstas., uma ·vez que att.:a.lmente esses sistemas nio
disp5em dos r(!cursos necE!ssãrios,
Artigo 6

ATA DE TlEUNiliO

item 1 - nada a acrescentar

itef. 2
/lSSUNTO: Miilise da CoJwcnção n' 162 e da recomendaçio· nt 172 da. OIT sobre a
- - - ''Utiliuçio do k.bCstõ em Cõndi,ç6es dé $egtrrança••, pela coniissão in!
tii:uida pelll POrtaria 3334 de lB/09/86 do )!inist&io do Trabr~ll1o (~
blic:adlt no IXXJ de 22/09/86 - II Seção)
~:

Zllll/86

ãs 12:00 la e
às 18:30 M
~: Centro Têcnico Nacional. da. RJI\DACENI'RO - Sio Paulo.
PARTICIPANTFS: lista de preSença em anexo.
PEn!ODO: das 10:-40
das l-4:00

~ JUSTIFICAlXlS: Dra. ?>iãria de fatima tantídio P.foUl - OU
Dra: -Merii Alves do Santos - SS-rr/J.tib
"lliABAlHOS DESENVOLVIDOS:

- Seguindo orientações da a55essoria pan. assuntds intemaciooais do Nini!
tério do Tr.::abalho, através do oílciO CJ/CfJT/MI N' 384/86 endereçado a ~
CENIRO, foi feita a escolha de membro para 11 presidência da cOl'llissão que cot:be
ao Enz' Viviano Fe:rrantini da OU por indicação do representante da C!I.TI
A Eng! itaria t-!argarida 'Teixeira oíereceu-se para relatar C)S trabalhos do

""""'"

- Apesar de ausentes 3 meni:lros da Cardssio foi ~o andamento ã
rcl.lflião
por estarem devidamente rcpre$elltados os trabalhadores, o governo e os enpref2.

""'"·
-- :Foram 'distribuídos pel~ representAnte da ~ os t.extos finais da
cot\•enção e da rec0111endaçã:o, 'em llngua e~protbol.a. para a 8nâlisc requ~ricl3,
- Iniciurma-se os trabalhos atra\-ês, da .anâlise dos artigos aprC$Cntados na
c:cnvensão.nt 162, caqmrativ.:anente ap. dhposto na nossa legislação,
tcnclo-so
i:heiado lis seguintes conclusões:
PARTE I - Campo de aplicacio e definiçóe!õ
Artigo ,1 - Nada a acrescentar

Arti9D 2
itlnl a~ Ressalta-se que atualinente o Bras.il i somente produtl1i· ae.asbesto cris.2_
tila, illJlOrtando alguns· dos den~ais tipos.
itens b~c,d,e - nada 11. acrescentar
itetll f - Esta definiçio deve ser adequada i legislacio nacional, de acordo com o
T!lULO. I~ artigo 39 da Consolidacio dliS lei.s do Trabalho.
A introdução dO- cõrice1to de "ml!lllbros'de cooperativas de produção"
no
texto da convencia fo1 solicitada pelos representantes dos pa'is~s soei_!
listu.
itm g - Sa1lenta-se que a Convencia n9 135 de- 1971, sobre os repr;esenta'ntes: dos
trabalhadores, nio fo1 ratjficada pelo Bruil,
NOTA: A comissão julga que para a aplicabilidade do presente texto da convençio,
de acordo com a nossa r~lidade I'IICional, os teTIIIOs fteropregadore:;." e "empregado~'
(ou trabalhado~s, CO!IlO aparect no texto d11 convenção), deverão l"epresentilr 11qu~
les como definidos na CLT nos ~rtigos Z9 e 39 do TlTULO I.
Parte I1 ·-' Princlpios. Ge.rah

- Vide Nota consUnte da anâlise da Parte I da presente <:onvençil:l.

item J- Este item não esclarace bem quais são os "serviços de saüde & segurança
dos trabAlhadores" a sel"f!m ac1onaiios, nim o que define-Uma Msituaçâ'o de urgenct.•.
A legislação nacional deve especificar quais sio esses serviços e o que se cons!
dera sttuacões de urgência ou de emergên-cia.

Artigo 7 -

Jã existem normas a esse

~spefto

·Artigo 8 - Nada a acréscent:ar
P~rte

UI -"Medidas do Prevencio e ele Priiteçao

M.fgo 9 - Nada a acrescentar
Artigo 10 - Nada a acrescentar
Artigo 11 -A detennin_acio do artigo 11 existe "lll função do elevado risco que este tipo de IISbe$-to (crocidolita) representa para a saüde du. pessoas
expostas.
O Brasil não i pJ;'C)dutor -deste ~-i"~e;:.;;--e_Ã_ sua utilização 'i pa.rt'fr da
~mPortaçãp ê bastante res.tl"ita-, -devendo-se, portzmto, proibir-se efe.tiV!_
mente a sua. bwortação e util ino;:ão.
Artigo 12 - Nada a acrescentar
Artigo 13- Nada a

acre~eentar

Artigo 14 - Com relacio a disposicio deSte· artis.o jii existê11 duas pol·tari;,s df..
SOO - Sncretn1a Especial do Hei o Pmb·lente regul11a1eni"ãndo O assunto:;
- Portari111 n9 029 de 13.02.86
-.Portaria_ nQ oao de 0~.07.85
Artigo 15 hem 1 e 2- EM nossa leghlaciii-Qe Segi;ranr;a! Higiene e ~'lédicina do Trab!'lho.Ji
~definido 1.111 limite de exposfr;iia que deveri Ser revisado d~ acordo com os atuais
J:oilhccirentos técnico-cicntlficos e critérioS 'Internacionais. Esse limite C!Sti
i!St&bttlccido' pela Portaria 3.214 de 08.06.~ do mb en1 sua J:R-15, Anex~ 12.
1tert 3 - O texto apresentado neste item no es!)tnhol, não representa a decis.íio dA
reunião et1 que se dh.cut~as emendas aprC"scmtldu ao texto.

NJ 4f linha ao tnvês de "los lirdieS deexpcosic;lony.otros crité'rios" dt·
ve-s!l' ler "los lir.itos de exposiciO{'u, otros 'eritif'los•.
Ha St linha ao in~'és ck "qu~ sei tuon~ble y'.factible lograr• l'eU..:.se.
"que sea raz~nablemente. P~sible".
(Ver documentacio anexa i respe4to)
Naste Ültimo CJ;SO ressaltam$ qUe qut~.ndo'da. tradução do tex_to.para o· po,t
tugues dever-se-i considerar as expressões .indicad'as nas. tr~s lÍnguas oftciab da
OIT:
- no inglês: •reasona.bÍy practicabln•
~no fanCes: ~raisonnable et réalisible"
-no espanhol: •razonablemente"posible"
sUgerimos (juil: no texto ell'l'português se utiliz_e 1 nlvo relhor traducici. a
expressão.., "razoavelmente exequ'iveJ• de fo~ a retratar o que fOi discutido 11&
ConferêncJa .em Genebra.
item 4 - Nadà a acrescentar
Artigo 16 - A disposição deste artigo ji esti em parte prevfsta no ar:tigo 6 •.

Artigo 3
item 1 ~ nada a 11crescentar
item 2 - atu;almente a noss11 l~gislllcio de Segurança, Hig'iene e Hedicina ·do Tnbillho determina essu revisõe-s a cllda dofs anos

Arti9o 17
itell 1 - Esse tipo de serviço ~ecus1tari de regula11entação eSpeclf1ca. na legb1a
çio na.éional.

itens J e 4 - nada a &crescentll.r

itens 2 e 3

Artigo 4 - n&dll a acres:ceatar

Artigo ti ...

~

Nada a .acrescentar

itens i A 4 -

Sexta~fe:lra
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Ma<ço de 1988
~ada

.AlA UE ' K.~N1/t0

a act'escentar_

fiem 5 - cnamamo~ a atenção par.l a tradução do tenno ~segiin convenga.~ •o~ Nossa
opiniãQ i de- que- seja tr-aduzida pela segui~te exPress~c,': ".de acordo com a nceessi
dl!da•. e.a virtude do ter sido esta a frase i~ieialmente apres~ntado pela Cllí aos

-,;;i-

AAÃL1SE P.A CO.NVENÇ.l:0_/0
e. REcoi.!riiDAçM_I./1} 172. DA QIT SOBRE A
"cmUZA('A:O tJO AJ.JtANTO. [ASBESTO] é.ll CONDZÇDES "DE SEGUIW.'('A"~ PEU.
C(lf.{JSSitO 11-JSTITUTVA !'ElA PORTMlA 3, 334 d~ 1-1.09.8(, 'tl) MZN1sr1,Rlp
tiO T"RABAlHO 'l'liBtlCAIM. UO "DOU· OE U.09,66'- H :seçXoJ

ASSUIITOr

pa'ises rl(!mbros ·e aprovada pela Brasil..
.
(nO .espanhol: ..en cuanto sea nece.$sU\o")
{rw inglês: ~as; appropriatô•)

{no fraoces: en t'nt que~
OUS. A·cu ji prevede
Artfgo 19 - Nada a

11 5_!5.

~: daó 9:0() :U Jt:OO h.
- ~: d«4 !0100 ít.s Tt•DO h.

UAT'A: 11.1t,l6 -

bCsoin•f ·

U.1t,i6

fotillll• parcial as di,pos-içõ"es deSte- art"igo

LÕcAL:·Cvr.tto

a~:;resc:cntar

í"Wdeo-~1111! ela FU/olt)ACENTRO- Sia l'4uto

PAimCIPM'TES: L.U.tM de

hrte IV' - Yigilincia do me'io a..bierite_ de t_ra.balho _e da' _u.ijde _@s trabalhadores

---;t.ssi!Nros

p'tt-4~ 4!M

f1tttD

!R"'~'

11 Fo.i. UrJa. a. «.ttt ~ 6tn:endo~u..u. ..squ.lnte-4 ~u ii. ob&~u

ktfto 20
Cha~DitiO!i a atenção para a necessidlldo da autoridade competente' estabelecer o riiitodo de avaHaeão neees.sirio par;~. o cumprimento do disposto neste artigo, uma vel que o que se preve na noss~ legislaç~o atila1 (P<trtarfa 3.214. NR-15, Anexo 12), não íi Stlfici,etlte para garAntir & llV4li&çio
adequada para prÕteger a sail'de dos tTab.tlhador~s ,Ji existem esttldas sn an
damento.~a FU/>IDACEtflRO 1t na ABNr com o objeti\lo de se P~-dron'fzar o 1néto:
do ã n'ivel nacional.

tta 1 -

"'"""""''

1\t.t.te l1 - M-ti.go 3 - Lf.tJI ! - A.t.ua!Dien.te ptopõ~:.se qae._ a 1\04.\.4 l.tg.(l.ta.çâD de. Stgt.Lita.~, H-ig.&ne.. e. /.ledlebi4 do T~ ~e. lt6<14 ltev.U.iú:l a ~
da do.U. Moto.
kt.ü}.o 6 - Uem % - "ova. .t.edaçir;~i
Cht.ma·.!oe 4 aúnç.io d~ ~e. o.s I!IIIP't~gadOh..t-6 dt.IJ{I.Itj .se-to mtenc:Ud~ cc116?J~me. o
'dd.úll.do no 'Jt,tu!o r~ 4/l.tigo 2~ da. CLT.
.MUge 6 - ..U011 .3 ~ /Jova. R~aç;o:

_

ChQma.-.6t. a a..te.nç.âo rfi!. ~ o 8luu.i.t 1UÜ1' rJ..i,r.-põe

do.s .SMviç<l4 dt! 4aiirfe e -61!9~
IUutç.a do.s bta6~14doll.e6 .no.s WIOld.t.l. e.s.tabe!eeido.s pUa .Co11.11eJ1çã'CI' r.fl I 6_1 e Recoll'l<!.lldctçio nl} 171 -6oblte. o.s -6e.tr.v4o.s de. .saúde. 110 .trtabalftg, de. J9tS. Toda.u4t, ocu.e
ptlimel!to do d,Upo.s.to r~e.s.te, .Uem pcde.tti ocCI'!II1eJL.at.tavê..l do.s .se;r.vi.ç.o.s e.sp_~
mdo.s dt. Scg1vtanço: t. IJ~ do ToUiba.ÓIÕ- f§r;Sijfí Uu.te.PI.te.6 tta.! <Wt.P:"e.&('...s t.pt,St

itens 2,l e 4 - Nada a acrescentllr

Artigo 21

v.ú.to.s na CtT.

Ptrte V - Informa.cio c Educação

~o 7 - Nova. 11.cda~o:

Artigo 22

fte111 l - No texto_ espanhol di ConvC!çio fal U a e~tpressio ao final dac fras~_;~y de
los m&todos de prevenciõn y control_",conformc cqnsta dos text_os cm francê"s e inglês.
·
A'canissão . .aprova o .artigo c-om a inclusão dessa frase.
itens 2' e 3 - 111d~ a acrescentar
Parte VI - Disposicões Finais
N'tlgos 23 ao i!! - nada a acrescentar

Artigo

3o-

A Comissão não•constatou

que

Nr.:Ugo 1~ _- k.ote..scen.tM a .te~Mêt:e.W. dtt.. que.
do Pé.s(!.IIIIO!v.(rnell.tc Ui!.ba110 e J!ei.o A11fl.i.C•ote:

haja Llfllll_t4entidade entre os t~xt_os

'inglês e rrãncê$.

C!:lll

resPeito das fa1has <!nc:cmtr~

MTA. I:'OMIUO E LOCAL:
Di11s 11 e 18.12.86 - is 9:00 h. no Centro ·TC:cnic:o Nacional Qa f"UNlli\CI:JlTI'\0
·U~TADili'Rr.Sill("A

·IGUIU.O Q\ CCNISS.IIO ~ ESlUlO 1M. Cll\\~ 11' .tQ U M ~1,\ÇM
fQIIIl A tll'ti.J~ IIQ
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Tenho a ho:u:a de ericaminh~ a essa Secretaria
a Msnsagem do Excel.ent.laaimo S~nhor Presidente da Repiiblica,
4COI!Ipanh.!r.dit. de Exposição de. Motivos do· Senhor Ministro de E:a

l'lltTAAIA

'IRAlWH:),

tado diiUl Relaçõi!• Exteriore~S, relativa aoa te~t.c:ls: das Conve;;:
ções e RecOJilendações adota<Úts peb, conferência Intermu:::i.onal
dÕ 'l'rab&lho.

Aprovei to a oportu.cidad• Pllril renov4r a vOssa
.Exeelônci.~t. protcu1tos de el.evacla. est~ e conside~~~;çio~

<:•

• --=--::,

Publicado no DCN (Seç!o n), de 11~3-88

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camefro)- Do
EJcpedlente lido consta o Projeto de Decreto LegisJativo. n~ 21&1, que de acordo com os arts. 100,
inciso I, ftem 18. I Jl, inciso J, alínea g, do Regimento Interno. será remetido As Comissões de
COOStib.ifção Justiç11 de -Relações Exterio~
~ndo ser submetido à deliberação do Plenário
após a_Orclem do Dili, em virtude do que se •cha
previsto na alfn~ • do inciso n do art. 388 de

·e

e

Lei Interna.

diá 7

3~ do art.

do

/88

Oficio f'i'1

Brasffia, 10 de

mi!li"ÇO

de 1988.

fJ«:eJentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucent1
MD. Presidente do ~do Federal

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) - Esgotou-se

O SR. PRES1bENTE (Dirceu Camefto) - Sobre a mesa,. comunicações que selio lidas pelo

Sr. l'·Secret6rio.
$Ao Udas as seguintes

de mMÇO o pri!&ZO previsto no §

d.t~ CollS'ijtuiç.SO, par.t~ deliberaç4o
Congresso N.t~cionl!ll sobre M seguintes maté-

59

rias vetadas parclalm~ ~o Senhor Presidente ·
da República:
-Projeto de Lei da C&nar.t~ n~ 37, de 1987
(n~ 184/87, na orlgem), que regulmnenta atransferêndl! de recursos do Imposto Sobre Trans--

IST e d6. outras provid~nclas; e
-Projeto de Lei da <:amara n~ 46. de 1987
Complementar (nl' 12187 - Complementar, na
origem), que d6. nova redaç6o à lista de se!VIços
a que se refere o !Ul 8? do Decreto-Lei n? 406,
de 31 de dezembro de 1968, e d6. outras proviportes -

dências.

Nos tennos do§ 4~ do referido dispostlvo cons·
t!tucional os vetos siio considerados mantidos.
A Presidência far6 a devida comunicaç&o ao
Senhor Presidente da República.

Nem
Excelen11ssimo Senhor Presidente
Por deds!o da Bancada do Partido Trabalhista
'Brasileiro no Senado Federal, comunicamos t1
Vossa Exce1ênda que, a pi!U'tir destll data. a Udl!mnça e a Vice-Uderança do PTB nesta 0181!1 serão
exercidas, respectivamente, pelos Senadores Af_fomo Cmnorgo (PTII-PR) e CorlosAibe110 (PIB
-RN),
kJ ensejo, tenowmos a VOSSZI Excelência os
nossos protestos da mais alta estima e distinta
consideração. -Sern~dor Carlos Alberto -Senador Aft'orwo Camargo.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 64, § 1~. do Regimento
Interno, Incticarnos, como Uder do Piitldo do Movimento Democrático Brasileiro- PMOB. no Se-nado. pMa

I!

2' Sesslo Legislativa Ordin6ria da

Quadragéssima Oitava _Legisiãtura. o Senador

Fernando Henrique Cardoso.
Sala das Sessões, em 10 de março de 1988.
- Rachld Saldanha Derzi - Gerson Camata José Jgnácio Ferre.Jra- Leopoldo Perez- Almir
Gabriel -Mendes Canal e - Francisco Rollem·
berg- Pompeu de Sousa -Me Ira Filho -Cha·
gas Rodrigues - José Paulo Biso! - Luiz Viana
-Ronan Tito-Jo6oCI!I!mon-RonaldoArag!o
- Nelson Wedekin - [rapuan Costa Júnior Raimundo lira - Habor Júnior - Cid Sabóia
de Carvalho - Wilson J\\artins - Ruy &ceJar
Jutahy Magalhães - Áureo Melo - Alufzio
Bezerra-Teotonlo Y~ela Filho-Márdo Lacerda.
- Olavo P.ires- Albano Franco- rram Saraiva
-Nelson CarneirO -Dirceu Carneiro
Man·
sueto de Lavor- Mário Covas- Severo Gom~
- Alfredo Campos -JoSé Fogaça - Mauro
Benevides -José Richa- Louremberg Nunes
-

-=

Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- As
comunicações lidas W.o à publicação.
O SR. PRESIDEN"IE (Dirceu Carrielro) -Há
oradores inscritos.
Concedo a plllavra $ nobre Senador José Fo-

gaçll.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revis&o do ora·
dor.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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EStamos vivendo dias, sem dúvida, dedsivos
pelo sistema parlamentãf!sta:- Só á pãrlairieritapara a Nação. Estamos decidindO, no fórum legíti- rismo é capaz de conviver com o necessãrla· êonmo, livre e soberano da Assembléia Nacional f1ito de[llqcrático da socjedade. E é pof is's6 qlle
Constituinte, a sorte e o futuro instituciorial da
precisamos, nesse momento, rebàtei os _argüNação.
meiltos daqueles que dizem que essa opção poEstamos completando quase 14 meses de in- deria ser simplesmente uma decisão casuístiCa
tensa e cotidiana tarefa de elalmr~çâo_ do texto e uma solução emergencial para a crise. Repeconstitucional. É urna longa e _profícua jornada, tidas, reiteradas vezes, temos ouvido essa aflrmaatravés da qual o debate, a análise cfítica, a refle- _çiro, de que a implantação do parlamentarismo
xão amadurecida é a matriz para a produção de
é mais uma vez uma solução episódiC~
SOluum texto moderno, democrático, um texto que ção c:onjuntural. Ledo engano; estamos, sem dúconsiga espelhar a realidade viva e indiscutível vida nenhuma, no momento mais adequado, esdo nosso Pais.
tamos na oCasião mais propícia para toma·r "eSsa
É por isso que venho a esta t1ibuna, porque deç[são. E pergunto se há, na hlst6ría dos povos,
estainos às vésperas de uma decisão que entendo se há na experiência fiiStórka da Humanidade
a mais crucial, a decisão mais importante a ser alriuma ocasião que tenha mais leQitlrTiiCiàde, qúe
tomada por esta Assembléia Nacional Constituinseja mais convenierite, rriaís Propícia i'riais adete. De nada adiantarã_o as conquistas no plano Quada para se alterar um sistema de GOverno
social e muito pouco também adiantarão as _c_on~ do que a Assembléia Nacional Constituinte. Esta
quistas no plano econômico, os avanÇos que pos- decisão, portanto, não é produto de uma situação
.samos obter no campo dos direitos e garantias
emergencial, não é urna tentativa de superação
individuais se não conseguirmos_ estruturar um
de uma crise, mas é, aCima de tudo, o produto
EStado democrático submisso ao direito_e aberto
uma reflexão longamente amadurecida. Estanl6s
à participação popular.
reunidos quase qu_e 24 -horas por di_a, 7 dias da
A estrutura fechada e autoritária do Estado acasemana, há mais· de 14 meses. E essa decisão,
baria por comprometer e tOmar inViáveis todc:is
dúvida, será produto de uma mastigada, de
as demais conquistas da Carta Constitucional.
uma aprofundada, de uma amadurecida reflexão
e de um proces~ Ct'ftlco que sofreu permanentes
Portanto, nos próximos dias estaremos decidindo
a essência do novo texto, a essência da nova
e: çon_stantes revisões.
Constituição. Eu diria o sistema de Governo--é
O Sr. Aluizlo Bezerra Permite V. &. um
a alma que dá força e vitalidade ao conteúdo
democrático que estamos imprimindo à rfcJva apart~? __
CõtiSôtUíÇã6"dó-Br'a5ii:" ---- --------- -- --O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muito p~Uer,
Neste momento, o que nos cabe perguntar é,
nqbre Senador,
exatamente, o seguinte: um sistema de Governo
pode representar a solução pronta, acabada, defio Sr. AJuízio Bezerra Nobre Senador José
nitiva para as injustiças estruturais da sociedade Fogaça, ouvimos cOm toda atenção 0 briJhante
brasileira? Temos nós a ilusão oú a esperança
e oportuno pronunciamento que faz V. EX'-rü.im
de que a simples organização rla superestrutura dos momentos históricos mais importantes desta
juridica do Estado possa, por si só, acarretar ou Nação, que é justamen~e o momento em que
determinar a supressão absoluta de todos os ma- a Assembléia Nacional Constituinte se aproxima
lese de todas as contradições da sociedade brasi- .de sua decisão sobre esse tema, o sistema de
!eira? É evidente que não. Sabemos que tão-so- gOVemoparãOriossci País.E,semdúvidaalguma,
mente o sistema de Governo não é capãz de pro- constitui um momento de grande reflexão, porque
duzir esses resultados, mas a pergunta que deve- realmente, como ouvimos nos argumentos de V.
mos fazer é a seguinte: qual é o sistema de Gover- Ex", a colocação a defesa do sistema parlamenno que é capaz de conviver de forma mais estável tarista não é uma moda, não é algo que estejamos
com a crise? Qual é o sistema de Governo capaz dis-cutindo em busca do saudável, mas em busca
de sobreviver às. dificuJdades e às contradl_ções da resposta necessária à realidade brasile[ra. Code u~a e_conor;ua permanen~mente em .cnse? _ mo muito bem colocou V.~. hoje vivemos uma
E, a1, Sr. P_re.s!dente e Srs. Senadores, não tenho crise económica aguda com reflexos enormes na
nenhuma duvida de res~nder que o ~istema par- área social e precisamos dar uma resposta a esta
Jamentarlsta. é a alternativa e.. ~ a opçao acertad~ que5;tão, precisamos de um instrumento político
e ~madure.c1da da AssembleJa Nacional Consti- apropriado, aquele regime que possa conviver
tu10te, neste momento. (Palmas.)
com esses problemas, com essas crises consNão há dúvida nenhuma que o sistema pã:rla- tantes na área da economia com reflexos na área
social, sem que haja risco para a ruptura institumentarista é o único_ Capaz de fazer conviver a
instabilidade social e económica com a estabi- cional do País. Também a resposta apropriada
ijdade política. Temos sido vítimas de retr.ocesso,
para esta queStão, em termos de re_gime polftlco,
de golpes, de crises e de impasses instituciona_ís. é o regimE:- parlamentarista. Temos eXemplos na
E toda vez que há uma ruptura institucíonal, os Hist6Ji8 e podemos -traiÇ-Ios..~ Vemq~, o caso da
fracos perdem.
' =-Grécia, que estava em uma ditadura militar, adoA História da República no Brasil tem sido a
tau o regime de Gabiilete e está em estabilidade
história do presidencialismo. E ã hist6da -do presi- política e em prosperidade económica. Tivemos,
dencialisrno é uma história de sucessivos fracas- na Euiripa, tarribérri-0 franquismo, qUe; com granso~ de sucessivas frustrações da democracia.
de dificuldade, teve a résposta da saída através
t:: por isso que, desde o dia 9 de abril de 1987, do regime parlamentarista. Mais recentemente,
quanto foram instaladas as subcomissões da As- a nação irmã, Portugal, buscou também uma saísernbléia Nacional COnstituinte, ternos palmilha- da através_ do ·regime parlamentarista. Há, entredo uma trajetória definida, no sentido de obter tanto, aqueles- Que diiem;-rnas -o Brasil é uma
desta Assembléia Nacional Constituinte a decisão _ República Federativa_e não se adaptaria ao regime

uma

e

-- sem

-parlàriléritãrista. Nesta caso temos o Canadá e
-a1.eStá uma resposta de estabilidade política e
~ de proáperidade econômlca. Entendo, então, co-

mo 'V;~. e, por isto, felicíto-o pelo brilhante prom..inciamento_ que faz nesta Casa, pela oportunidade deste pronunciamento em apoio à proposta do regime parlamentarista. Com isso V. Ex'
está dando uma grande conbibuição, pela Inteligência, pela respeitabllidade que tem nesta Casa,
pelos esforços-que tem despendido ao longo deste trabalho- da Assembléia Nacional Constituinte,
-pela autoridade que tem ao abordar esta matéria.
_Eritel'ldo,_e concordo-com V. Ex", a proposta do
regime parlamentar para o Brasil vem responder
com precisão, neste momento histórico, que não
é, absolutamente, uma resposta casuistica, mas
a resposta peJo 6rgão cOmpetente que, historicamente, responde a essas questões - a Assembléia Nacional Constituinte. No momento exato
em que a Nação necessita da sua aprovação, que
defendo no aparte que tenho a oportunidade de
proferir, quero pedir o apoíÕ de nossos Pares para
que discutamos e aprovemos a propoSta do regime parlamentar, para que este seja implantado
no nósso_ País, corno instrumento apropriado, a
partir de agora, para responder, com estabilidade
política, às questões econôrnicas e soc_iais.
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigodo,
nobre Sériãaor. V. Ex', coino Representante do
Acre, é aqui, permanentemente, um defensor des-sa tese e ~n:!hO!J!~~ _q~~ f)~f~Qc!.e_ç 9~P~~ ~!>~I:to_.
o-debate público. A propósito, tem-se dito, também, por este País,
que a Assembléia Nacional Constituinte hão pode
tomar qualquer de~isão sobre o sistema rle governo, _porque o_ tema não está sendo debatido nas
ruas, nas praças, nas cantinas, nos bares, nas
escolas e nos salões acadêmicos.
Ora, Srs. Senadores, eu pergUnto se a sociedade brasileira está discutindo nas ruas as telecomunicações; pergunto se há nas praças deste Pafs
multidões reunidas para debater como organizar
de forma democrática o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal; pergunto se as multidões
estão reunidas para discutir a questão do direito
nacional, o direito do povo brasileiro ao subsolo
como património da i'{Çl_çâo; pêrgunto se as multidões e$tão fe\inidªs para decidir forriut de organização do sistema monetário e_ o sistema tributário brasileiro. É _evidente___ que não. O fato de
este assunto não ser discutido, o fato de este
assurito nãO Ser debatido, nãO significa que não
tenha legitimidade.

a

O Sr. JÕão Menezes -

Pefrrlite-me V. Ex'

um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pediria ao nobre
Senador, iluStre Uder do PFL. me permitisse dar
curso ao meu raciocínio. Após Isto, terei imenso
prazer, mais do que isto, a honra de conceder-lhe
o apãrte:GoStana âe, pelo menos, colocar alguns
postuJàdos fundamentais da minha análise.

O Sr. Joio Menezes- Aguardo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Dizia eu, nobre
Senador, V. Ex' que é ilustre Representante do
Pará, nesta Casa, que estamos, hoJe, presenciando no País essa argumentação, a meu ver absolutame_nte_retrógrada e_improcedente, que a Assem·
bléia Nacional Constituinte náo pode tratar de
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sistema de gOverno nem optar por uma alteraçãp,

porque este assunto não está sendo_deb_atidqpela
sociedade. Esta é, aparentemente, uma ~umação

de caráter democrático

e popular,

mas ela res-

guarda, no fundo, um caráter profundamente reacionário, contém um ranço que é basicamente
conservador, ou seja, o de q~e qualquer assunto
que tenha um grau maior de tecnlc;.idade, qual-

quer assunto que tenh21 um grau maior de sofisticação ou que exija um grau maior de_ especialização, não pode ser objeto de debate e decisão
do Parlamento. Desta afumação se conclui, em
primeiro lugar, que tudo neste campo, então, deve
ficar como está. As telecomunicações devem ficar
como estão, bem como o subsolo, o s1stem~ tri-

butário, tudo que não está debatido nas praças
deve ficar como está:. Este é-Um poSICionamento
rigorosamente_conservador. E mais: .além de ficar
como estão, devem sei' tratado apenas por aqueles que lidam com essas coisas no dia-a-dia, que
5.3o as elites sem representàção popular. Este argumento de que a Assembléia Nacional Constituinte não pode tomar essa decisão cruda1 para
a vida institucional brasileira, é de um ranço pro-fundamente reacJonáriO e conservadOr, porque
pretende deixar para as elites as decisões fundamentais deste País. (Palmas.)
Não há dúvida alguma de que tem(;'ls_!egitimidade e razões hist6rfcas; poi'que conteúdo democrático desta decisão não se expressa na atenção popular. O fato de um tema náo ser objeto
de ampla atenção popular não significa que não
seja de interesse popular. E af reside uma diferença fundamental: o sistema de Governo não
é produto da cabeça de um homem só, de um
gênio; é reSultado de uma acumulação gradativa
e histórica de experiências dos povos, experiências amadurecidas, refletidas, superpostas ao longo de muftos séCUlos. (Jm povo só conhece um
sistema de Governo pela sua vivência concreta,
pela experiência prática. Esta é a história do parlamentarismo, com uma tradição, com uma longevidade porrtica resultante de uma acumulação de
experiências. É nisto que resfde o seu conteúdo
democr;jtfco.
~
~
Temos ouvido insistentemente a tese de que
é preciso implantar ou manter um sistema presidencia!ista, porque sem o presidencfa1ismo, sem
o poder unipessoal e sem um governo forte não
se pode ter mudanças ou refonnas sociais.
Sr. Presidente, esta é -i.tina Visão atrasada. Naverdade, a grande opção que esta Asse~léia
Nacional Constituinte está fazerido é entre o atraso
e a modernidade. Não há dúvida de que há, mesmo no bojo desta Constituinte, e até com legítima
representação popular, setores progressistas, ou
tidos como progressistas, que têm uma visão atrasada e retrógrada da sociedade brasileira. São
setores que ainda estão fixados n!,ll11a visão dos
anos 50, quando vMamos riwn Pafs semi-agrário,
semi-industrializado, quando vivíamos num País
de estruturas sociais mais estáveis, e era possível,
através do poder unipessoal, através da concentração de poder na figura de um homem só, intervir no contexto soda] produzir resultados, produzir mudanças. produzir reformas. Numa sociedade complexa, estratificada, como é hoje a sociedade modema, a sociedade brasileira, esse tipo
de visão e esse tipo de prática não são mais possíveis. Essa visão atrasada das esquerdas brasileiras
~. hoje, contundentemente negada e não há ·
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Ocorre que os ilustres pares que produziram
. dúvida de que o ~sidente da República, na solidão do .seu poder unipessoal, é a1guém absolutaessa emenda, homens honestos, de uma visão
mente impotente para realizar reformas sociais
do Brasil Que em nada difere da nossa, preservam
e" rp.udanças_ efetivas no campo económico.
ainda o equívoco de supor que, depois de 98
O paradoxo elo_ presidencialismo, a sua cçntra- anos de fracasso, o presidencialismo ainda é a
dição básica é.que, enquanto o Presidente é abso- solução para o Brasil.
lt.4t.êtmente fraco .e impotente para realitar as reforO Sr. João Menezes- Hustre Senador, V.
mas que melhorem o padrão de vida do povo
EJr permite· um aparte? Acho que V. EX' trouxe
brasileiro, ~ também, extrema e ilimitadamente,
o assunto para ~ebater neste plenário.
poderoso_ para fazer concessões, sinecuras. be{1es~ e para distribuir favores. (Muito bem! PalQ SR. JQSÉ FOGAÇA- Sem dúvjda alguinas.)_ Esta _é a- tragécüa do nosso presidenciama. Em seguida, com 9 maior prazer vo~ concelismo.
der a V. Ex' a oportunidade de fazer a ,crítica e
O PreSidente da República é fraco para reformar a revisão da análise que estou fazendo.
e forte para distribuir favores. Portanto, o resultado
O Sr. João Menezes- É o que estou espeé a tri_st~ experiêncja gue_ estamos vivendo. Ore- rando.
·
-sultado_ não é na~ mais do oque a repetida expeQ SR. JQSÉ FOGAÇA - Dizia eu que a
rlênciã de uma concepção patrimonialista do Es~
emenda apresentada pelos nossos ilustres pares
tado, em que o governante se sente dono e se-na Assembléia Nacional Constituinte possui um
nhor, como se fora seu património. E como ele
grave defeito. Ocorre que a emenda foi apresené proprietário, como tem o Estado como patritada ao Capítulo Udo Titulo IV, que trata exclusivamêiniO seu, se sente também autorizado a distrimente do Poder Executivo; não houve nenhuma
buir, a conceder; se tem como autorizado para
emenda ao Capítulo I do Titulo IV, que trata do
distribuir sinecuras, para beneficiar familiares, paPoder Legislativo. Ora, ao longo dos trabalhos
rentes, amigos, compadres, correligionários. Ene das diversas instâncias da Assembléia Nacional
fim, é u-m sistema pelo qual não se reforma a
Constituinte, o Capítulo I, que trata do Poder Legissociedade, mas se aprofundam os seus vfciqs e
lativo, foi todo ele formulado, elaborado, montado
as suas práticas menos recomendáveis.
e _construído para um sistema parlamentarista de
Tenho ouvido - e é o próprio Presfdente__ da
Governo, para um -sistema no qual o Poder ExecuRepública quem o diz - que precisamos camitivo tenha sempre maioria no Congresso Nadonhar para um presidencialismo com um Conmil. E o único sistema que assegura ao Poder
gresso forte.
Executivo ter sempre maioria no Congres~o Na~
Ora, Sr. Presidente, presidencialismo com wn
dona! é o sistema parlamentarista, porque no dia
COOQieSso' fOrte foi o qUe- produziu a Constituinte
em que o Poder Executivo, oü Seja, o ConSelho
de 1946. O Congresso Nacional tinha mecanisde Ministros, o Gabinete, não tiver maioria, o Gabimos poderosos de controle, de fiscalização no
nete cai, para que venha, no seu lugar, um novo
Poder Executivo; -E a experiência pela qual passaGabinete com maioria.
mos foi traumática.
Ora, a estrutura montada no Poder Legislativo
Lembro-me de uma frase de Jânio Quadros,
foi toda ela voltada exatamente para um governo
reiteradamente dita, muitas vezes repetida: "Não
parlamentarista que tenha permanen~emente
posso governar porque o Congresso não permimaioria no Congresso. Criamos mecanismos de
te". O próprio João Goulart, o último Presidente
decisão sobre o Orçamento que podem.ser altademocrático deste Pafs, o último Presidente eleito,
mente inibidores da ação do Poder Executivo,
também repetiu diversas vezes esta mesma exse o Congresso, se a Câmara dos Deputados nio
j:)réSSio: "Não posso governar porque o Congres.. estiver afmada com o Poder Executivo. Nesta par
so não permite".
_
te, a emenda presidencialista não mexeu. De me>
Ora, Sr. Presidente, ora, Srs. Senadores,_ se o
do que a estrutura do Poder Legislativo, tal corno
Presidente da República tem em si a concentração
está montada - e não há emenda para modifide todos os poderes, de todas as atribuições, de
cá-la poderá inviabilizar, poderá tomar impossível
todas as responsabilidades, se ele é dotado de
o governo no presidenciaJ~o.
Um podrir atisoluto, e o Congresso tem um enor·
Este é o grave e irrecorrivel defeito, porque nao
me poder de fiscaJização e de controle, ao Conhá emenda produzida a este respeito. É o grave
gresso termina cabendo o papel de irúbir e de
e Jrrecorrivel defeito desta proposta presidenciabloquear o Governo. O presidencialismo com um
lista.
Congresso forte ãCaba gerando o poder de bl9O Sr. José Richa - Pennita-me um rápido
queio para o Congresso e o transforma num antiaparte, Senador José Fogaça, senão perco a oporpoder. Basta que vejamos a experiência recente
tunidade.
do Uruguai. Até maio de 1987, o Presidt,mte Julio
QSR- JQSÉFQGAÇA- Tenho,porcritérlo
Maria Sanguinetti não conseguia governar o País,
de antérloridade, que dar o aparte ao Uder do
porque o Parlamento não _tinha votado o OrçaPfl.. Depois, então, passo o aparte a V. ~
mento - o Instrumental de que é possuidor o Parlamento no Uruguai tem poderes tais que
O Sr. João Menezes -Meu caro Senador
consegue inibir a ação do Executivo pela via da . José Fogaça, acho que quando V. EX" veio a essa
ob~ção orçamentária; até maio de 1987, Julio
tribuna não foi para dar uma aula ao Senado
Maria Sanguinetti, como Presidente da República,
e, sim, para debater este assunto, que é realmente
como Chefe do Poder Executivo, não podia colo- importante. Realmente. V. Ex1' está fazendo um
car em prática o Orçamento de 1987. Pasmem
belo discurso, no qual encontro várias contradiV. ~: a única emenda presidencia1ista que está
ções. V. EX' começa dizendo que a discussão do
para ser votada na Assembléia Nacional Consti- : sistema de governo é_ a mais importante da Astuinte tem esse enorme defeito, tem esse grave
sembléia Nacional Constitliíilte. Eu contesto. É
e irrecorrível defeito.
fundamental, mas não a mais importante. E é
6
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O SR. JOSÉ FOGAÇA -Muito obrigado. parlamentarista, porque este, sim, irá gerar a neV. -EX" contribuiu enormemente, não há dúvida cessidade inadiável de partidos sólidos e consisnenhuma. V. Ex" tem razão. Aliás, seria demasiada tentes. (Palmas.)
declarou que o sistema parlamentarista- é mo- · pret~nsão minlJa dar um~ aula de parlamentademo e que, se ficarmos no atual sistema vamos - rismo. Não seria este o lugar _e não seriam estes
O Sr. Joio Menezes - Não. É educar o
Os ouVirites. · · ·
·
povo, Senador.
permanecer no atraso. CofnO"varhosJuStifk:ar, por
Não há dúvida nenhuma de que estamos aqui
exemplo, o parlamentarismo que eXiste em granO Sr. José Rlcha- V. EX' me conced~ um
·discutindo a modernidade, e a modernidade é
de parte compatível com a monãrqúia - como
aparte, Senador José Fogaça?
o sistema parlamentarista. V. qo _ confundiu moInglaterra, SUécia; Dinamarca, Bélgica, Espanha,
OSR. JOSÉ FOGAÇA- Com muito prozer
demo com modernidade. Estamos avançando,
Japão, Canadá e Austrália, que não são tão moestamos produzindo o novo nas instituições brasi- ouço -o a:patte de V. Ex', Senador José Richa.
demos assim; com cnepública como na A1ernaleiras, Essa modernidade, V. ~não a entendeu,
nha, França, Itália e Portugal; com Estados unitá. _O Sr. José Rlcha- V. Ex' vem produzindo
nãci"percebeu o quanto ela pode, neste momento,
rios, como a França, que hoje já o modificou
um discurso brilhante. Aliás, todos já reconhereformular as re,aç_ões políticas no Brasil.
um pouco, a Bélgica, Itália e Portugal; como no
cemos que, sempre que assoma a essa tribuna,
.v_. Exi' se eQulVoca quando se vale do exemplo V. E>r nos brinda com discursos extremamente
Leste europeu- a·-uruão Soviética? Não é case
dado em relação a J&Jo Goulart e Jânlo Quadros
de modernidade; é um assunto a ser tratado conJúcidos __e competentes._Queria, apenas, enfatizar
forlfie as circunstântias. o que é o sistema parla- e ao poder inibitório do Congresso. O Congresso um dos pontos que, no meu entendimento, foi
mentarista? É aquele que se ·caracteriza pelo go~ ·os impedia de govemar,-porque ho presidencia- dos mais altos do discurso de V. Ext É o de que,
lismo, quando o Presidente tem _todas as responvemo de gabinete, que modernamente é chamaa esta aJtura da elaboração do texto constitucional,
sai:)iijdades e a ele cabe s6 o dever de fazer, o
do de govemo das maiorias. Este é o fato. Vê
não há mais como, aprovado o sistema presidenCOngrés-50 fica apenas com a possibilidade de
V. E')(' que há uma-contradição na brilhante defesa
çialista, ajustar eSta- Constituição à plena normaimpedir.
Só
isto
cabe
ao
Congresso
num
goverrio
que faz - quando se vale da frase ·do Presidente
lidade dq seu funcionamento depols de promulpr~sidtmciali$ta
com
um
Congressp
forte.
N~o
João Goulart e do Presidente Jânio Quadros - -gada a Constituição. Enfatizo e acentuo esse ponhá outiã função para o CongresSo, a não ser-a
quando-diz que não pode exercer o Governo, ptlrto importante que V. EX' aborda, para dizer que
absoluta
irresponsabilidade
e
a
única
tarefa
de
que o Congresso não permite. Ora, vê V. E>r que,
não foi por falta de avisos. Quantas e quantas·
se _não houver um Congresso equilibrado, não impedJr a ação do Executivo. Jânio Quadros e vezes nós, parlamentaristas convictos, que acrediJoão Goulart viveram a situação, que me parece
é com parlamentarismo, não é com presidentamos que este seja o caminho para a estabmnão ser urna situação tão pouco rotineira na vida
dalismo, não é com governo nenhum que vai
zação deste Pais, que vive conturbado nestes quabrasileira, na história política de nosso Pais, de
funcionar. Se o parlamentarismo é o govenicHfa
se cem anos de presldéhcialismo,_ com sucessivas
nãq terem maioria rio Parlamento.
maioria. é o governo dos partidos, se os partidos
crises polftcas que são, aliás, normais em todos
nio permitem governar, como é que se vai goverO Sr. Joio ~enezes - E no parlamenta- os países, mas que por falta de mecanismos ágeis,
nar dentro do próprio parlamentarismo? Então,
rápidos, modernos de equacicmamento, acabamrismo o que faz o Congresso?
vê V. ~ que há uma contradiçêo na tese. Pelo
se transformando sempre em Crises institucionais.
contrário, no parlamentarismo é o governo que
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Quanto ao que E nós que estáVamos, então convencidos de que,
depende do Congresso, é o Governo que depe-nde
V~ EX" disse a respeito dos partidos políticos, V.
para assegurar futuramente a este País a estabidos Partidos,. é_ o Governo que depende das maioEx" tem toda razão. Não temos Partidos políticos 6dade de que ele tantc? preci~a. para encontrar,
rias. Esta é que é a grande realidade. V. Ex" fa1a
fortes e consistentes. Não temos pártidos políticos
no equacionamento das questões econômicas,
bonito, faz um belo discurso e usa os argumentos
representativos, porque a iluSão messiânica do
a paz sodaJ tão almejada, o ideal seria o parlamennecessários que lhe vêm à memória e dá como
presidencialismo gera esta atitude de pennanente tarismo; entre'@nto, nós próprios queríamos, se
se o Congresso já estivesse definido ou marchandescrédito na organização popular. Temos hoje
a Assembléia Nacional Constituinte deixasse de
do definitivamente para a solução do regime polí- líderes políticos que vendem esta ilusão, que proaproveitar o momento histórico da sua implandco. Há mudanças. Por exemplo, Rui Barbosa,
movem esta moeda falsa de que, uma vez assentação, que pelo menos a alternativa de se manter
que já foi citado aqul, naquela belíssima aula que
tados na cadeira presidencial, golpearão a socieo presidencialismo se frzesse de acordo com uma
nos deu o eminente Senador da Bahla Luiz Víana.
dade, de cima para baixo, para estab_elecer a pleniestruturação razoavelmente correta, bem feita, paRui Barbosa foi citado por S. Ex', porque foi o
tude da justiça. Esta é -uma visão golpista e aparera corrigir aquilo que_ os que estão convencidos
maior defensor do presidencialismo. Mas depois
lhista. Por que golpista? Porque alguns entendem
da manutençã_o do presidendalismo imaginam
que perdeu algumas vezes, que não conseguia que basta assumir a Presidência para, a partir precisa ser feito para eliminar_ urrte: parcela ou
a vitória, então, achou também que o regime pre-- daí, reformar, através de u_ma simples assinatura,
minimizar as sucessivas crises políticas e institueiro era ditadura, era um estado crônico. E é o
através de uma caneta, toda a estrutura de injuS..: . danais. Pedimos, encarecidamente. que a quesque V. ~ está respondendo, está dizendo, está
tiças S()lidamente instalada na _ sociedade brasicada nesse patamar, para que pudéssemos, enafirmando: regime presidencialista brasileiro é um . leira. SupOem (:iue é possível golpear a sociedade
tão, ter o todo da Assembléia Nacional Constiestado crónico. O que é crônfco é que está faltan- a partir do Palácio do Planalto. E há outros que
tuinte e a própria sociedade debatendo etlt!'e ~ois
do educação política, isto é que está faltando, supõem que basta tomar c_onta do aparelho do · modelos bem concebidos. Entretanto, não foí Isso
este_é que é o estado crónico, é a faJta de educa- Estado para, também a partir daí, reformar a so-que aconteceu. Agora mesmo, mais recentemenção política, porque, enquanto não tivermos educiedade.
te, quandO o nosso Presidente, o Presidente desta
cação política e não tivermos partidos que realCasa, Senador Humberto Lucena, tomou a inicia~
O Sr. João Menezes - O -Gabinete será o
mente representem as necessidades do País e aparelho do Estado. É a mesma coisa.
Uva de apresentar uma emenda presidencialista,
as opiniões nadonals, viveremos nessa luta ingl6e -quls cOlher a nossa assinatura, de preferência
ria. sem nexo_, sem fm. Esta. eminente senador,
O SR. JOSÉ FOGAÇA- É uma ilusão golpara viabilizar a sua discu~o. eu próprio, embora
é a grande realidade brasileira. Então, digo e reafir- pista e aparelhlsta, mas que acaba fazendo o povo
corr{ ·corlvicções: Parlamentaristas, assinei essa
mo a V. Ex., aqui: continuo a ser u-m presiden- desacreditar da organização popular, acaba ge~
preferência, com uma condição de que a emenda
cialista circunstancial. Circunstaríciai, porque não rando o descrédito na força dos Partidos. Se um
fosse bem feita, para que nós, que não nos julga~
encontro o que é necessário e fundamental para homem sozinho é capaz de conduzir o povo à
mOs dOnos da verdade, pudéssemos ter algo bem
um governo presidencialista, que é o regime das felicidade e ao paraí~q. -?em necess_idade de luta
feito para cotejar com o modelo, que, depois de
maiorias, dos Partidos Políticos, e hoje não os e -de -01-Qanização, então, entreguemos a nossa
meses de reuniões - nós todos, guando chega~
temos. Nem o partido de V. Ex' riem o meu parti- alma, o nosso destino e a nossa felicidade na_s
mos a- esta Casa, não passávamos talvez de 90,
do, hoje, podem representar, como os outros tam- mãos deste hOmem e VãmOS descãhsar da orga100 -parlamentariStas convictos- e, em todas
bém não o podem, uma estrutura capaz de man- nização popular.
as nossas reuniões,_ era evidente que cada wn
ter, de estabelecer uma estabilidade QovemamenO presjdendalismo---ê" que gera partidos fracos
tfriha um modelo parlamentarista diferente na cataJ. Proferi este aparte porque tenho certeza de e inconseqUentes. A única forma de superarmos
beça, levamos meses para ajustar, para conciliar
que V. Ex' trouxe o assunto para debater.
essa etapa é através da implantaç~ do regime
posições, até que saiu uma emenda, que me pare-

fundamental em face da desordem que existe nos

partidos políticOs, que não têm idéias próprias
para defender fJX<i:mente. Por oUtró lai:lo, V. Ex'
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ce_ perfeitamente ajustada às características do
nosso País, _à .cultura d? n~~sp P,oyq, _ao ~it~ de'
ser dos brasileiros. Conseguimos"?~ unir em torM
no de um texto, que para nós não precisa emenda
nenhuma, adotado o sistema parlamentar. E os
presidencialistas até agOra, não ·conseguiram
construir um texto. E, o que é pio.r, descuidaram-se dos outros Titulas e Cápítulos. Então, vamos exacerbar, na verdade, as· crises políticas e
institucionais, se aprovada a emenda no Capitulo
O do Trtulo IV -

do Poder Executivo, e forem

mantidos os demais Capítulos e TítuJos da C:Otisti~

CONáRESSCHiACIONAL (Seção II)

Pedlu~me a palavra o Líder do Governo, Senador
Rachid Sald-anha Derzi, mas V. ~.Senador Afon~
so Arinos, tem a palavra. _

O Sr. Rachld Saldanha Derzi - Concedo
a palavra ao nobre Senador e nossOMestreAforisO
Arinos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sem dúvida.

O Sr. Monso Arinos- Agradeço profunda#
men~ a_ g_entileza do meu velho amigo Rachid
Sal~anha DerzL Não havia percebido que S. Ex!'

h3VJa pedido a palavra, e pediria que usasse a
sua prerrogatiya de Uder. Eu falaria depois. Muito
obrigado. Hoje, meu prezado colega, Senador José Fogaça, queria lembrar um fato que contribuiu
O SR. JOSÉ FOGAÇA·-·Nobre Senador
de maneira coletiva, para a interpretação que V.
José Richa, V. Ex' tem inteira razão. Não hei dúvida
EX está fazendo do excesso-de poderes do Presinenhuma. O atual Projeto- e veja bem o Centrão
dente da República no sistema presidencial repetiu praticamente, reproduziu a mesma coisa
se ver tolhido, barrado, contido pela possibilidade
- o atual Projeto cria mecanismos, através dos
de o Congresso impedir a sua ação. É'. um fato
quais, no art. 86,- a: Coffiissão Mista de acampaM
que vou narrar, ê ilustrativo da tese de V. & Eu
nhamento e f!scalizaç:ão Orçamentária pode susera Ministro das Relações Exteriores do Presidente
tar qualquer despesa do ExecutivoA Ora, isto para
Jãnio Quadros. certa feita, em conversa no PaláM
o regime parlamentarista é absolutamente acettáM
cio dos Despachos, depois de tratarmos do assunve~ normal e compatíve~ porque quem está no '
to relativo a esse mesmo despacho dos Ministros
Executivo, quem está governando, está em perda minha Pasta, Sua Excelência me fez a seguinte
feita consonância com a maioria parlamentar. En·
pergunta - estou contando rigorosamente, de
tão, esse mecanismo, esse poder de sustar as
acordo com minha memóda; só que hoje, creio,
despesas do Executivo, que é dado à Comissão
o amigoJânio Quadros não considerará isso uma
Mista de Fiscalização Orçamentária, é absolutaM
indiscrição: "Ministro_- Sua Excelência era muito
mente própria do parlamentarismo, mas é uma
cerimoni9so -, y,_ ~ se lembra daquela luz que
anomalia no regime presidencialista, em que o
existe no Paládo de Westminster, sede do ParlaPresidente responde por todas as atribuições e
métito ingJêS?"E eu diSse Sua Excelência: "Não,
por todos os poderes. Ora, vamos criar uma situaM
Presidente, nã~ tenha uma idéia clara, mas sei
ção em que, se a maioria do Congresso for conM
trária ao Presidente, esse mecarúsmo -Pode sim- -que ela existe." Sua Excelência me disse! "Essa
luz é permanente, leVa dia e noite. É o simbolo
plesmente paralisar a máquina administrativa. E,
das lif?erdaºes políticas da_ Inglaterra, do poder
aí marcharemos, novamente, para um impasse,
do governo _inglês. E se algum dia essa luz entraspara um confronto, e, quem sabe, para uma ruptuse em risco, o povo inglês _se juntaria para defenra institucional. Mais uma vez repito:_ a -ruptura
der aquele símbolo da estabilidade polític_a ingleinstitucional só desserve aos mais fracos, só dessa."_ As palavras eram aproximadamente estas.
serve àqueles que são os mais sofridos na socieDepois, Sua Excelência parou e me disse: "Minisdade brasileira.
tro, V. EJc' se levantaria para defender este ConM
Lembraria também, aqui, e V. Ex", Senador José
gresso que aí está?" E eu fiquei paralisado, porque
Richa, trouxe à colocação este.temada emenda
eu pertencia ao Congresso. Disse: Presidente, é
presidencialista no seu aparte, novamente lemuma pergunta muito difícil de ser respondida, debraria o mecanismo de veto que criamos. O mepende das circunstâncias, depende da oportunicanismo de veto, criado no Capítulo do Poder
dade, depende das causas. E Sua EXcelência enLegisJativo, dá urna força muito grande ao Con~
gresso e coloca o Presidente numa situação de ~rrou a conversa. Nesse mesmo dia, contei esse
~de fragilidade. Por quê? Porque o mecanismo · - fato a Pedro Aleixo, meu velho. am_igo e companheiro de Bancada, quando eu era Deputado.
de veto pode ser derrubado mediante maioria absoJuta, metade dos membros do Parlamento. Ora, Nesse tempo, eu já era Senador, mas fui Deputado por Minas, e era Uder. Contei a Pedro Aleixo
evidentemente! que uma maioria contrária ao PreMais tarde, conversando com o Presidente Jâni~
.&dente da República pode, permanentemente,
Quadros, de quem sou amigo, disse a Sua Exceknpor-lhe uma legislação contrária ao seu projeto
lência que tinha ficado extremamente surpreso
e ao seu programa de governo, e derrubar, permaco11_1 ~ -decisão da sua renúncia. Eu estava no
nente e sistematicamente, os vetos presidenciais.
ltarnarati quando soube, de repente, que Sua ExEntão, estamos numa situação dúbia e paradoxal
celê_n~f_a havia renunciado. E Sua Excelência me
O Presidente tem todas as responsabilidades, to~
disse: "Mas, certa feita, tivemos uma conversa_,"
dos os poderes, todas as atribuições, mas fica
Era o fato que qUeria relatar. Talvez tenha contriextremamente fragilizado diante de um Congres-buído com algum depoimento histórico para a
so que tem um poder inibitório, um poder impea_firmatlya_ de Y.. ~ (Pçilinas.)
ditivo, altamente concentrado.
tuição, porque é impossível, 6 PaiS estará inviabilizado adi~inis~~va :e :pO!i~came~~· ·

a

O Sr. Rachld Saldanha Derzl -Permite V.
Ex" um aparte?

O _SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Afonso
Arinos, V. Ex' é quase que um oráculo vivo da
O Sr. Afonso Arinos - Permite V. Ex" um --História dC? nosso País, V. Ext tem sido sempre
alguém que enriquece, enormemente, todos os
aparte, nobre Senador José Fogaça?
noss_OS def?_at~ e. todaS as nOSS@S discussões. Ê
OSR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra,
um- pi'iviléglo ter a palavra de v. EXf iluminando
concedo o aparte a V. EX', Senador Afonso Arinos.
o nosso modesto pronunciamento.
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Volto a abOrdãf a questão da erÕeÕda presiden-Cialista Vej.:un V. E# o que ela propõe. Propõe
a moção çie censura para os Ministros, com a
suposição errónea de que isso seria uma parlamentarização do presidencialismo. Notem bem
V. Ex"' para_que _se tenp;:t_a iniçiativa da moção
de censura basta 1/3 das assinaturas - e sabemos o quanto.é fácil colher assinaturas nesta Casa; no entanto, para aprovar uma moção de censura e derrubar um ministro são necessários 2/3
dos votos da Câmara dos Deputados, o que coloca a moção de censura no nível do fmpeachiment, de que não se tem registro na história
da República.
Por outro lado, vejam que este mecanismo ê
de tal sorte defeituqso _que _gera a crise sem ter
a solução para ele, ou seja, gera-se o confronto
entre o CongressO e o Executivo, porque se coloca
em votação uma moção de censura para derrubar
um Ministro, o que é, notoriamente, um confronto
entre o Congress_o e o Poder EJceclltivo, e não
se obtém a solução, por~ue. o quorum de 2/3
é absolutamente inexeqüível, absolutamente impensável. Então temos um mecanismo que é ge-rador de crises sem conter as soluções para elas.
E o que é próprio do parlamentarismo na moção
de censura? E justamente servir corno instituto
para a superação rápida de crises, sem gerar a
instabilidade política. No sistema parlamentar,
basta __ que uma maloria apresente uma moção
de censura, vote uma moção de censura 1 para
se mudar todo o Gabinete. E este é um mecanismo ágil, flexível, rápido e _eficiente para superação de crises.
Temos que ter claro isto, porque, do contrário,
estou antevendo urna experiência presidencialista
que será extremamente funesta. Com este modelo presidencia1ist.a que está sendo proposto, vamos para o buraco, para o verdadeiro "buraco
negro" das instituições democráticas, porque; vejam bem V. E#, se o Congresso tem o poder
de derrubar o Ministro, mas as condições para
que isto se dê são extremamente dificultadas, porque o voto de 213 é quase impoSsível de atingir,
o que ocorre é que, frustrado na sua possibilidade
de censurar o Governo, o Congresso acaba tomando represáJias, medidas vingativas, negando
recursos financeiros, adotando medidas legislativas contrárias ao programa do governo, arrastando as crises, prolongando o impasse e abrindo
campo para a débâcle das instituições.
Srs. Senadores, temos que ter, neste momento,
consciêncJa da nossa responsabilidade. Não podemos produzir ~ sistema que J>ej~ gerador de
crises, mas temos que ter, Isto sim, mecanismos
eficientes, ágeis, eficazes de superação dessas crises.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço com muito
prazer o nobre Uder do Governo, o Senador Racbid Saldanha Derzi.

O Sr. Rachid Saldanha Den:l - Eminente
Senador José Fogaça, vê V. Ex'! como a Casa
toda ouve V. Ex~", reverenciando-o pelo brilhante
discurso que está pronunciando, digno da inteligência, da cultura, e da capacidade de V. Ex' Sabe
V. Ex' que sou um dos maiores fãs da inteligência
e da cultura de V. Ex'
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O SR. JOSé FOGAÇA- Obrigado o V. EX'
O

Sr~

Rachld Saldanha Dtirzi- Realmente,

nenhum 'de nós pode voltar-se contra o regime
parlamentarista. lridiscutivelmente é um regime
magnífico; é O regtnie que dá mafor estabilidade
às instituições, e -um regime,. Coino' diz V. Ex',

que está na época modema realmente ponteando. Posso diZer isto porque sOu üin àdmirador

do parlamentarisnlo, Já votei nas emendas parla-

mentaristas, desde a de 1955, quando o meu
Partido, a União Democrática NacíonaJ, era contra
o parlamentarismo. Depois, ele se converteu ao

encontrarmos esta fórmula. porque, se Insistirmos
no parlamentarismo puro, agora, que é o ideal,
não conseguiremos, O presidencialismo tem mui-·
- tos defeitos, principalmente _em nações menos
desenvolvidas. Podemos_elogiar, nos Estados Unidos, o presidencialismo, -com um Parlamento
wna Justiça fortes. Realmente, é um exemplo
magnífico de regime aquele. Congratulo-me com
·o inteligente e culto discurso de V. EX'
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. EX' me dâ alguma espei'ança. V. EJcl' traz uma alentada motivação
para o meu pronunciamento. t:: possível <lue ·ve~hamos a. sl'!egar' ~
pon_to cónvergente, ou
seja, venhamos a implantar realmente o parlamentarismo nO 'Brasil.' Yamos_· aprová-lo, agOra,
nas Dispos-iÇõs -Permanentes. Depois, ·quil.ndo
chegarmos nas Disposições Transitórias, vamos
decidir, serenamente, com maturidade, a data da
-sua implantação. Tenho esta mesma posição e
serenidade, e vejo da mesma maneira de V. Ex"
86, talvez, o que venhamos a discutir melhor é
- este_conceito do que seja médio prazO. Tenho
-ó:~rteza de _que não ha'verá grandes diferenças.
V. EX' se referiu ao presidencialismO cOngressual americano. Realmente, o presidencialismo,
nos Estados Unidos, deu certo. Porém, s6 poderia
dar certo numa sociedade onde vigOra o Estado
liberal clássico, s~lll contestação.
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E lamentável, apenas, que esse exemplo só SilVa
·para a sociedade am,erican~.

' . O Sr. 'Fem8ràdo Heririque CardósO --Per- mite-me V..~ um aparte, nobre Senàdor JOsé
Fogaça?
- - - --··0 SR. JOSé FOGAÇA-- Com inuitci pràzer
e com muita honra, ouço o meu Udér, o Uder
do meu- PartidO; nob'i-e" SEin~adéir~F'eiriailao Hémique CardOSO. '
- ·
·
·

OSr.FemandoHenrfqueCardoso-Sena-

dor José Fogaça, V. Ex', mais uma vez, está traz.endo, ao debate o parlamentarísmo, não apenas
Jânio Quadros, e se esperavacreabnente que fosse
com brilho, mas urr conhecimento e uma preoo Presidente que tirasse o Brasil de todas aquelas
cupação com as minúcias que explicam a razão
dificuldades, foi a esperança do povo brasileiro
pela qua~ até hoje, na nossa Assembléia Nacional
a sua eleição. Votamos, naquela ocasião, na
Constituinte, doutrinariamente só houve uma poemenda parlamentarista nesta Casa Acompanhasição, que foi a parlamentarista. Isso é porque
mos sempre o grande Raul Pilla, meu fraterno
muitos Senador-es-e DeputadOs, e V. Ex'.é paradigamigo, de saudosa memória e por quem eu tinha
mático nesse grupo, têm-se dedicado, a sério,
grande admiração. Mas fomos somente 16 Depua estudar a questão do regime político, ·do sistema
tados que tivemos a coragem de votar a favor
de governo. Infelizmente, não encontramos, até
da emenda parlamentarista ~ Isso está aí nos
agora, noS debates parlamentares, uma defesa
Anais-, porque,_então,já estávamos com o Presiconsistente do presidencialismo e muitos dos que
dente_ da República eleito, Jânio Quadros, que
vão votar ou dizem que vão votar - ou, pelo
era a esperança deste Brasil. Realmente, não pomenos até agora, estão Inclinados a votar no presidemos ser contra o parlamentarismo, se bem que
dencialismo, como o nobre Uder do Governo,
ele traga ·crises também. Na Itália, por exemplo,
Senador Saldanha Derzi - declaram, também,
crise sobre crise, derruba-se o Gabinete, mas as
Nos Estados Unidos nós temos o Partido Repu- que a forma superior de organização do Governo
instituições têm permanecidas intocáveis, porque,
blicano e o Partido Democrata. O Partido Republi- é a parlamentarista. Quase sempre a argumenlá os partidos são fortes, seus correligionários discano defende o sistema e o Partido Democrata tação começa pelo reconhecimento da superiociplinados. Mas temo, e, por Isso, não votarei
o que faz? O Partido Democrata também defende
ridade do parlamentarismo e, depois, agregam:
pela emenda parlamentarista nesta hora no Brao sistema. E eu pergunto se esta estabilidade,_ "não obstante, na conjuntura, não há ainda condisil...
se este funcionamento estável do presidendalis- ções para a implantação do parlamentarismo."
O SR. JOSÉ FOGAÇA - O que é lamenmo congressual ãrnericano persistiria se existisse, Mas não fazem um dabate vigoroso sobre as virtutável.
nos Estados Unidos, um partido de corte sodal
des do presidencialismo. E por que não "o fazem?
Porque a argumentação escasseia. O próprio aureformista, um partido socialista que tivesse conO Sr. Rachld Saldanha Derzl - ... em que
sistência, base e apoio popular e condições para tor da principal emenda presidencialista, nosso
estamos numa verdadeira anarquia.
chegar à Presidência da República. Eu pergunto
Presidente, Senador Humberto Lucena, diz ames·
se este estado liberal clássico táo sólido, tão estáma coisa: - "Não há dúvida nenhuma; o parla·
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Esperava que a
vel permaneceria com tal solidez e com tal estabili- mentarismo é wna forma superior de organização
linha da intervenção _de V. EX" o levasse a uma
dade, se um partido socialista, ou mesmo um
de governo, apesar disso, por circunstâncias, é
confiSSão de adesão ao parlamentarismo.
partido comunista, tivesse possibilidade concreta,
melhor agora, no momento, adotamos uma fórO Sr. Rachld Saldanha Deal- Estoujustifi· possibílidade eleitoral de chegar ao poder? Supo- mula talvez híbrida ou, então, o sistema presidennho que não. A estabilidade do presidencislismo
cialista." Esta fraqueza na argumentação, esta falcando a V. Ex!', por que não darei o meu vOto
americano só se dá porque lá os partidos políticos ta de convencimento doutrinário enfraqueceu o
ao parlamentarismo nesta oportunidade. Esta
presidencialismo. Mas essa falta de argumento
não contestam o sistema, apenas o reforçam e
anarquia partidária em que _estamos, trinta, quaO iealimentam.
doutrinário deriva precisamente, da experiência
renta, cinqüenta, agora com essa abertura, cOm
Num país comO o Brasil, de tantas contradições
tustórica. E não é por acaso que V. EK" cita vários
essa facilidade de organizaçõeS partidárias - foi
exemplos que mostram as dificuldades no funcioum erro da Constituinte no meu perito de vista - ·soctafS, de profundas diferenças, existem os partidos_ de CCII'áter socialista, o Partido Comunista e
namento do sistema presidencialista entre nós.
- poderemos cheg~ -~ com_ partidos políticos.
partidos social-reformistas de grande presença no
E mesmo muitos de nós que defendemos, no
Como é_que poderemos ter um governo de Parlaceilário pOlítico e alguns com inegável força eleipassado, o presidencialismo, fomos, PoUCo a poumento com essa anarquia partidária? Temo pelo
toral.
co, nos convencendo de que o momento era agofracasso de um regime parlamentarista nesta
Ora, ·nuln país assim, onde as contradições lera de dar esse passo de modernização. E se V.
oportunidade. Então, vejo vários Parlamentares,
vam -à necessidade das reformas sociais, onde
Ex!' me permite, acabei de receber e de ler um
vários Coristituintes aevo nominar aqui, o
trabalho do Prof' Fred Riggs, numa reunião que
esforço do nosso Uder Fernando Henrique Car- --as-cOritrãd1ções levam à Recessidade de se organizar o conflito democrático ao nível das institui- houve nos Estados Unidos ern setembro, convodoso -que procuram arranjar fórmulas para cheções;- não podemos conviver com o regime presicada pelo Prof? Juan Uns, que esteve aqui a congar a um consenso, para que o parlamentarismo
~-~!lcialista, porque ele somente sobrevive no Esvenha gradativamente, a fim de nos preparar
vite meu, recentemmente, discutindo precisatado liberal clássico, absoluto e não contestado.
mente essas matérias em função da nossa Aspara o parlamentarismo puro, que ê o (mico que
Ora, o regime parlamentarista permite, tranqüisembléia Nacional Constituinte, e nesse simpósio,
pode, realmente, dar tranqüilidade à Nação. Solamente, que um partido socialista c:;hegue ao poorganizado por Juan Uns, o título já é significativo.
mos homens inteligentes. Em conversa com o
der, sem representar, com isso, ameaça à estabiChama-se assim "A Constituição Americana no
Uder Senador Fernando Henrique Cardoso e com
lidade das instituições. Estão lá os exemplos da
Exterior. A Falência do Presidencialismo". E o
as Lideranças maiores da Assemblêia Nacional
Espanha e da França, onde um partido socialista
ensaio do Professor Riggs mostra alguns aspectos
Constituinte, tenho certeza de que é_ possível que
pode chegar ao poder sem que isso coloque em
interessantes. Primeiro, os trinta e três países que
encontremos uma fórmula, para que o parlamenxegue_a ~se e_ a estabUidade das instituições.
adotaram o J;>istema presidencialista, depois da
tarismo seja instituído gradativamente, a médio
· v: Ex' tem iãZão, pois o presidencialismo con- Constituição americana, e mais-recentemente, dee longo prazo. Este é o meu ponto de vista. Estou
gressual americano é um modelo e wn exemplo.
pois da Segunda Guerra, em binta deles ho~~
aberto, a fim de conversarmos neste sentido e

parlamentarismo. Elegemos o nosso Presidente
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golpes mmtares. Dos binta e três que adotaram
o prestdencialismo em trinta, houve golpes milita-

res. Estão aqui os dados. Enquanto, naqueles que

por ínsj)iraÇâO ln'gfeSã ~ francesa,
tendo em vista a colonização na África e na Ásia
adotaram -

- o sistema parlamentarista, houve apenas treze
golpes militares, menos de um terço. E um dado
que convém trazer à nossa apreciação. Não é
só aqui, é uma experiência já eXistente- que mostra
a superioridade do sistema parlamentarista, pelo
menos com reJação à estabilidade do sistema de

governo. Mas além disso,_ nesse pequeno ensaio
do Professor Riggs -

ele mostra t<.'lmbêm algu:

mas das características da sociedade americana
que permitiram o êxito do presiâendaliSmo Já.

O Prof' Afonso Arinos, em mais de uma ocasião,
se referiu a esse problema e citou um livro chamado "Milagre em Filadélfia"- "Mirade ln Philadel-

phia" - onde_ há, realmente, toda uma síntese
dos debates havidos e o porquê ocorreu o mllagre
em Filadélfia._56 que esse milagre não fo(apenas
um milagre de engenharia política; está baseado
numa sociedade em que, antes da existência de
um sistema burocrático mais amplo - é o que
diz o Professor Riggs e, diga-se de passagem,
o Professor Riggs é especialista em administração
e em burocracia - antes que crescesse a burocracia estatal e até empresarial, havia, nessa sociedade americana, estúnulos muitos fortes para a
associação e_ para o debate, a partir, principalmente, das deRominações protestantes que sempre encorajaram o debate, a discussão e o espírito
da assembléia. Isso foi mais forte do que o presidencialismo. A prática contínua, na s_ociedade
americana, da associação e do debate tomou o
presidencialismo, praticamente bloqueado para
que ele tivesse esses efeitos de transformação
negativa da ordem institucional legal. Fez colií
que houvesse um suporte permanente, ao Congresso, por parte da sociedade. Isso_ somado ao
que já mencionou o Prof9' Afonso Arinos aqui:
a presença de uma tradição do Judiciário muito
díferente da nossa, com papel relevante na condução, a interpretação, na construção e as leis foi
o que permitiu <:jue como um caso- exepcional
- e aqui está vista a excepdonaJidade pelos dados trazidos há pouco - fosse possível haver
o funcionamento deste regime nos Estados Oni~
r os argumentos de V. EX' porque é desnecessário,
mas ocorreu o oposto e, agora, o que está sendo
apresentado, como uma proposta presidencialista
é, realmente, uma acomodação de úJtima hora
e que não resolve os problemas que_ o próprio
presidencialtsmo propõe. Acredito que nós todos,
lendo o texto, vamos_estar inibidos para votar um
sistema que nós sabemos que vai provocar uma
crise. Poderiam ter apresentado um sistema mais
coerente. O nobre Senador José Richa disse, e
disse com razão, que suscitou a apresentação
deste texto. Eu também assinei e depois retirei
a minha assinatura da Proposta Lucena, pela mesma razão, porque não percebi que não podia
apoiar alguma coisa que, aí sim, é um monstrengo, porque cria um Executivo presidericialista
e um Legislativo parlamentarizado. Nós não podemos concordar com isso. Acho, Senador José
Fogaça,-qlie por todos esses argumentos que
V. Ex' está trazendo aqui, e por vários argumentos
já trazidos a este Senado temos que, nesta semana, intensificar nossa bataJha e cliscutiremos a
implantação, c_omo, -disse o Senador Rachid Sal-
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datiha Dérzi, dep-ois; Estamos todos abertos à dis- assinalado, que é a Emenda Egídio Ferreira Uma
cussão de _çqmo sé implanta esse sistema. Mas
e que resulta da contribuição de inúmeros_ parlanesta· semana votaremàs outra· coisa, que __é o
mentares e Cciiiitit_uJnteS entr~ os quais o ilustre
sistema permanente para o Brasil. E a votaÇão SenadOr Nelson Cãmelro; Senãdor Afonso Arinos,
nQ sistema permanente tem que Ser feita tendo Deputada Sandra Cavalcanti, que temos aqui tamem vista a única pergunta que cabe a um Constibém nos honrado com a sua presença, e o ilustre
Relator Dej:lutãdci Bernardo Cabral, qUe também
tuinte~ o que é melhor para o País? Qual é o
bom sistema? Essa é a nossa pergunta, e a res- teve participa:çao-dedsiva e fundãmentãl na elaboração deste texto. _Um texto que é produto de
posta tem que ser nestes termos. Outra questão
ê saber o mandato do Presidente, a circunstância 14 meses de trabalho, de sucessivas, de árduas
e muitas vezes penosas discussões que nos levaatual, a questão de como :é que se implementa,
qua!s são os choques ~entuais entre o Planalto vam a mergulhar nas noites e nas madrugadas
e .o Congresso; _são questões, .digamos assim, de na busca, no exame de soluções mais adequadas
-- _
para as institUições brasileiraS.
de~Jhes, se encaramos sob o ângulo histórico,
a decisão constitucional. E cciino não se fai COnsO Sr. NelsoD Carneiro - PerTríite V. Ex" um
tituinte a cada n1omer1to, é agora a _oportunidade. aparte?
O argumento_ de. que a sJtuaçã_o económica vai
O Sr. João Menezes - Permite V. Ex" um
ma] não tem nada a ver a definição constitucional,
aparte?
nada a ver, é o argumento utilizado para frear
urna_ decisão, que d~ve ser pensada em função
O SR. JOSÉ FOGAÇA:.___ úQStãrla de ouvir
dos interesses do Brasil e dos valores de cada o Senador Nelson Carneiro que há tempo espera
um de nós. Estarei disposto, Senador Uder do a oportunidade de dar seu aparte.
Oovemo, que_ está aqui presente, a discutir perfeiO Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador
tamente como se implanta. Estou disposto e acho
José Fogaça, será desnecessário dlzer do encanto
que todos_ estamos clispqstos. Mas o que não~ es- _ com que acompanho-a· sua: or:açào, V. ex" focalitau disposto é a votar para o texto permanente
toú, já agora, com as contribuições recebidas,
da Constituição por um projeto que realmente
o desacerto que seria a aprovação da emenda
ê um Frankstein e que vai acabar por provo_car
que tem por primeiro signatário o llu5:tre Presiuma crise no Brasil. Vamos votar um texto coeR
dente desta Casa, e que no fun acabOu sendo
rente, correto, pois o texto foi elaborado, penosaR
a soma de três emendas e, por isso mesmo, tem
mente, por V. Exl' e muitos _outros Sr Constituintes, como o Senador Nelson Camelro, Senador os efeitos dessa coligação inesperada e abrupta
feita à última hora. Há uma outra emenda para
Afonso_ Arinos, Senador JoSé Richa, Deputada
a qual peço a V. Ex' que reflita e, com ·á sua
Sandra Cavalcanti o nosso Relator, Deputado Berexperiênda, se_dirija ao Pleoárió. t aqUela emenda
nardo Cabral, parlamentarista de primeira hora
que sinuosamente se espalha _como capaz de
e primeira ordem, tantos que traba_lharam neste
substituir a Emeilda Egídio Ferreira Lima, que
texto, que é um texto trabalhadQ, um texto pelo
ê a Emenda Manoel Moreira Esta, então, ê a des-qual podemos nos responsabllizãr. Não podemos
moralização não só do parlamentarismo como
contrastáRio com uma emenda feita à última hora, do presidencialismO. É, inteQralmente, uma saiu~
somente para resolver os problemas da conjun- ção que não servirá nem aos presidencialistas
tura; a conjuntura vamos resqlver nas discussões nem ao parlamentaristas mas, sobretudo, não serI;I:;msitórias._então teremos muito boa vontade pa- virá à estabilidade política e ao interesse nacional.
ra atender aos reclamos do País. _
OSR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex-lembra uma
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) qUestão que é sem dúvida, da maior importância,
Lembro ao ilustre orador que o tempo de V. &
neste momento. Estamos vivendo às vésperas de
está esgotado. Peço que se encaminhe para o
uma grave decisão. A Emenda-Mario e! More lia;
encerramento.
nobre Senador Nelson Carneiro, nãO uma proO SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, pa- posta híbrida; é rigorosa e essencialmente presira encerrar, goStaria de ouvir vários Srs. Sena- dencialista. U Chefe de Governo o Chefe de
dores que me honram com seus pedidos de apar- Estado se confundem na mesma e únJca pessoa.
Se o Chefe de Governo e o Chefe de Estado
te.
O Senador Femaildo Henrique Cardoso foi ex- são a mesma pessoa, não há por que falar em
tremamente preciso nas suas colocações, ou seja, parlamentarismo. Aliás é essa coinddênciã deresponsabilidades e de atribuições que tem causado
temos que, neste momento, fazer uma reflexão
danos às nossas iilstituições.
fundada numa interpretação cientifica da História:
Quero lembrar o episódio da visita do Presinão é o Presidente José Samey quem deve balizar
de:nte Josê Samoey- ao Rio de Janeiro. Houve uma
a nossa _decisão, ou melhor, é o Presidente José
manifestação, de critica ao Governo, uma maniSamey, m_aS _hâo s6 Sua ~celência, mas também
festação, inclusive, agressiva, de populares à políos Pregjdeátes- Rodrigues Alves, Campos SaJes,
tica económica, á política salarial, às decisões do
Juscelino Kubitschek, Jànio Quadros, desde o
GoVérrio. No entanto aquelas críticas e aqueles
Marechal Deodoro da Fonseca atê hoje. Essa traprotestos que eram dirigidos ao Chefe do Governo
jetórla de fracassos do presidencialismo deve ser-como o Chefe _do Governo e o Chefe de Estado
vir de base para a nossa reflexão e decisão.
são a mesma pessoa - acabaram por atingir
Senador _Fernando Henrique Cardoso, V. Br
também o Chêfe de Estado. Sabemos que, neste
adiantou o tem~ que eu iria ainda tentar abordar
no meu pronunciamento, que é a Emenda do_ Pa_ís, a ideologia da segurança nacional, a ideologia dos mllitares__ ~ a de que eles têm ·a responsailu_stre Qeputado Egidio Ferreira Uma, que aqui
bllidade da defesa das instituições, do resguardo
nos honra com a sua presença. Infelizmente, o
da Pátria, do Estado e das suas instituiÇões. Concálculo do tempo é seinpre falho nes_ses momenseqüentemente, no sistema presidencíalísta, toda
tos, e não consegui entrar no tema que aqui está

e

e

524

vez que alguém protesta contra o Chefe de Gõver-

no está atingindo o Chefe de Estado, toda Vez
que alguém cn1ica a polfticã. s_alãria1 está atingindo
as instituições. É muito dificU, e_ eu diria quase
impossíVel, no presidencialismo,..s_eparar uma
oposição legítima _e_ democrática de .subv.ersão.
No presidencialismo todo o opositor é um subversivo, porque. ele atinge o Governo e o Estado.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Permite
V. Ex- um aparte?
OSR-JOSÉFOGAÇA-AEmendaManoel
Moreira produz esta situação que é uma situação

presidencialista: Chefe de Governo e Chefe de
Estado são a mesma pessoa. Tem um Ministro
coordenador de um Conselho de Ministros que
é aprovado pelo Parlamento, mas este Ministro
coordenador tem e deve total obdiência ao Presidente da República, e ficaremos com ·a singular
situação de um primeiro-Ministro que preslsa
aprovação do Parlamento, mas que deve submissão ao Presidente da República.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -
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Gostaria

de apartear V. Ex!'
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Imaginem que
situações equívocas e contraditórias esta proposta
poderá gerar!

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. EX"
wn aparte?

O Sr. Leite Chaves- Permite um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, ouço V.
Ex" e também tenho a honra de receber o pedido
de aparte do nobre Senador Chagas Rodrigues
a quem oUYirei antes de encerrar O meu pronunciamento.
Senador Leite Chaves, terei também grande
prazer em ouvir V. Ex"

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gostaria
de apartear V. Ext para algumas considerações
muito rápidas, em respeito ao tempo que já há
decorrido bastante. Gostaria de lembrar que os
Partidos fracos são instrumentos do presidencialismo, e os Partidos [artes são instrumentos do
parlamentarismo. Se estamos no presidencialismo, não podemos, evidentemente, dispor de Partidos fortes, porque o instrumental é a fraqueza
dos Partidos. Assim como_ ninguém consegue atacar o chefe de Governo sem- -atingir ao chefe de
Estado, não se há de _como, no Brasil, criticar
Partidos sem atingir até a honradez das pessoas.
Porque os Partidos se confundem com a personalidade de suas principais figuras. Isso na falta de
um programa, na falta de um ideârlo, na falta
de uma conduta tipicamente ideológica, e os Partidos chegarão a essa conduta por força do parlamentarismo. Ê evidente também, e V. Ext há de
notar, que não podemos ter os instrumentais do
parlamentarismo antes que o sistema exista. É
preciso que ele se instale e que gradativamente
o instrumental se crie e apareça: a máquina do
parlamentarismo passe a existir e, posteriormente,
a funcionar. Não podíamos nós dispor agora de
um mecanismo parlamentarista. Gostaria também de lembrar a V. Ext, nesse s~u brilhante discurso e neste ousado _aparte, um detalhe que me
parece importante. Advogado, como o Relator
Bernardo Cabral, que aqui está- nos honrando,
vivi todas as agruras advocaticias de quem, nos

devereS de sua profissão, teve que ir aOs trlburiais
defender estudantes, defender pessoas pobres,
defender os acusados de terrorismo e outras coi·
sas tantas. Eu digo a V. E>r., por experiência própria, qLie há uma coisa muito interessante no preside"ilcialismo: quando há as crises, a crise se ins-tala evidentemente no Poder Executivo, mas o
Poder Executivo creSCe com a Crise e esmaga
o Poder Judiciário, e esmaga o Poder Legislativo.
O Poder ExecUtivo engorda, aumenta, cresce, senão incha, durante as crises. E como resultado
das crises, um enfraquecimento gradual do-Poder
Legislativo. Nós traje vivemos uma fraqueza incríVel do Poder Legislativo, quase qUe castrado. ViveiSSO pOrque as crises se sucedem. E nenhuma -dessas crises decorrem sem nos arrancar um
pedaço; um pedaço do Senado, um pedaço da
Câmara Federal, muitos pedaços das Assembléias Legislativas e a nulidade funcional das Câmaras de Vereadores, que ficam reservadas tãosomente aos pequenos escândalos municipais.
Tudo isso é fruto do presídencialisrno. Agora, note
V. ~:vêm as crises, as ditaduras se estabelecem
no Poder Executivo, são fortes, são capazes de
esmagar. O LegislativO fica apenas para o aspeçt:_o
neutralizador das repercussõeS internacionais. O
Judiciário, esse fica numa situação mais cómoda
pOrque passa a cumprir a ordem legal, qualquer
que seja ela, sem a indagação da moralidade,
sem aS indagações éticas que precederam a existência das normas legais. E assim, no Brasil, temos um Poder Judiciário que se ajustou às ditaduras; U11\ Poder Legislativo que foi avütado pelas
ditaduras, e um ExecutivO que cresceu pelas ditaduras. O nome disso é presidencialismo (Palmas).
E agora temos que criar uma nova situação e
esta nova situação é estabelecer um parlamentarismo que, de princípio, poderá ser dúbio, poderá ser fraco, mas que resistirá, tem mecanismos
para resistir, e_enquanto resistir crescerá denoda-damente de modo sadio e ético e isto que é essencial, para que não tenhamos de contar a história
do Executivo passando exatamente pelos grandes
escândalos nacionais que fiZeram do Executivo
aquilo que tem base nos porões do Estado Novo;
nas torturas do Estado Novo: nas torturas que
vieram pela degenerescência do fDOvimento de
64 e outras coisas tantas que se instalaram neste
País pela força bruta, pelo desrespeito às liberdades, pelos atentados aos direitos personais, alguns
até direitos personalfssimos, por um ataque a tudo
isso o Executivo cresceu e agora deverá. por um
novo sistema, caber de dimensões mais lógicas,
mais democráticas. O discurso de V. ~é marcado, corno sempre por muita inteligência, uma ousada inteligência jovem que nos sensibiliza neste
instante. Muito obrigado a V. Ex".
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado
a V. Ex", nobre Senador Cid Sabóia d_e Carvalho.

mos

O SR- PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)- Peço que os Srs. Senadores sejam breves em seus
apartes para que o nobre orador possa concluir
o seu pronunciamento.
- -0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu me sinto no
dever de ouvir os apartes dos nobres Senadores
Chagas Rodrigues, Leite_ Chaves e, por fun, o nosso mestre e blstoriador que já nos brindou _com
uma aula de parlamentarismo, esta, sim, uma legítima e respeitável aula de parlamentarismo, recentemente, aqui, no Senado.

o

buço -apartede
Rodrigues.
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v. EXi', nõbfe senaaor Chagas

OSR. CHAGAS RODRJG(IES- Nobre Senador José Fogaça, V. EJr nos brinda - eu o
felicito e me congratulo com a Casa. Ninguém_
discute mais, neste País- nenhum cientista polí~
tico, nenhum sociólogo, nenhum constitucionalista, ninguém discute, ninguém tem dúvidas sobré a excelência do parlamentarismo. O parla~
mentarismo, pela sua natureza, é essencialmente
democrático e é o regime de todas as grandes
naÇões do mUndo, ·com exceção dos Estados Unidos e a exceç_ão é para confirmar a regra. Então,
ISto não se discute. Aqui mesmo _nós vfffios que
apenas se diz que ainda não chegou a hora_._ mas
acontece que há cem anos nós esperamos esta
hora e não estamos dispostos a esperar mais um
século para termos o parlamentarismo. O século
de fracassos- justifica e não s_eria necessário nenhum outro argumento. Os fatos históricos já justificariam-o fracasso do presidencialisrno,jájustifi~
qu"jaffi a adoÇàO do parlameritarisrii-o. Mas, permita V. Ex'- surgiu aí uma teoria sem nenhwn
fundamerito_ jurídico -aqueles que não podem
discutir á exCelência, a primazia do parlamentarismo, vêm, agora, com uma tese esdrúxula de
que nós não temos competência para adotar um
novo regime de governo ou um novo sistema
de governo. E também que nós não podemos,
sequer, reduzir o mandato do Presidente da República nem elastecer esse mandato. Ora, esta é
a tese nova dos que já não têm ma_is argumentos,
pois permita V. Ex', qualquer manual de Direito
Constitucional diz que o "Poder Constituinte ou
é originário ou é derivado". Originário é quele
que se destina a originar, a elaborar uma COnstituição. Derivado é o Poder Constituinte quando
emenda ou reforma a Constituição. Quero, então,
repelir esta tese. Temos, portanto, do ponto de
vista jurídico-constitucional - porque politicamente ninguém, discute- através da Assembléia
Nacional Constituinte, poder para isto, porque somos um Poder Constituinte originário. E, então,
incorporo ao discurso de V. Ex.' ttecho da Mensa. gem n9 31 de 7 de maio de 1985, assinada pelo
Presidente José Sarney, que certamente ouviu os
seus grandes juristas. Vou ler a parte iniciar e depois o texto que nos interessa. Diz S. Ext:

"Excelentíssimos Senhores Membros do
Cóngresso Nacional:
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex" para
encaminhar, inclusa, proposta de emenda à
Constituição, que restabelece o sufrágio universal e o voto secreto e d.ireto na escolha
de Presidente- "e Vice-Presidente da República".
Logo d~p<:>is, d~ ~u~ Excel~llci~:- .
"De conformidade com entendimento
consagrado em acordo político nacional, a
Assembléia Nacional Constituinte, a ser eleita
- em 1986, fiaverá de, no exercício do seu poder constituinte originário, fJXar data da eleição do ineu sucessor."
E a Emenda Constitucional n 9 26 diz no arl
"Os menbros_da_ Câmara dos Deputados
e do senado Federal reunir~se~ão unicameralmente em Assembléia Nacional Consti·
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tuinte, livre e soberana, no dia ]9 de feverciro

de 1987, na sede do Congresso Nacional.~.

Portanto, temos, como Assembléia Nacional
Constituinte, o poder de instituir, üvre e soberanamente, qualquer regime de Governo e· -de fixar
a data do sucessor do atual Presidente da República. Meus parabéns!
O SR. .JOSÉ FOGAÇA - V. Ex' tem razão.
E a exposição de V. Ex' desmonta qualquer argu-

mento, inclusive os argumentos absurdos que andam por ai, de que um poder constituído, que

é o Supremo Tribunal Federal, pode decidir contra wn poder constituinte, que é o desta Assembléia Nacional. V. Ex', a pauladas de raciocínio
lógico, desmonta esse argumento.
Ouço agora o nobre Senador Leite Chaves.

O Sr. Leite Chaves - ·Cóngratulamo-nos

com o discurso de V. Ex'. I:: um ponto alto, uma
espécie de hlgh Ught nesta nossa luta pelo introdução do novo regime. As assembléias democráticas internacionais, há muito tempo, introduziram um hábito, singular, o de colocarem para
presidi-las sempre o mafs velho dos membros
e, para secretariá-la, o mais novo. E aqui temos
V. Ex', uma grande revelação de tribuna; o Senador Afonso Arínos, o maís querido e mais antigo
Parlamentar da nossa Casa, e V. Ex' um dos mais
novos. Isso mostra que a nossa luta está certa.
O amadurecer da vida e a juventude se juntando
nessa luta. Inclusive, o que me surpreende é que,
em pesquisa recente, entre jovens que agora tiveram o direito de votar, a grande maioria se manifestou pelo parlamentarismo. Mas, Senador, trago
também um depoimento particular. Em 1976,
1977, estávamos aqui, nesta Casa, em pleno regime ditatorial. Havia greves, pressões e tínhamos
instantes de incerteza.. Para onde íamos? E, havia
aqu~ como Embaixador da Romênia, um dentista, prOfessor, que se chamava NJcolae Gaenea,
um homem muito culto e que dava-se muito bem
conosco. Orna vez, perguntei ao Embaixador estávamos até na Embaixada Americana - para
onde é que o Brasil ia Com essa sua experiência,
·o que é que ele achava? frfamos para a extrema
direita? Haveria outro golpe? Iríamos para a esquerda? Que tipo de regime haveríamos de ter
aqw? Mais democracia? Menos democracia? Ditadura? Ele não respondeu de momento. Dlas depois, ele me disse: ''não há outra alternativa, o
caminho do Brasil, que é um Pals diferente, é
a democracia". E, de fato, quando na época não
prevíamos saída, encontramos uma. Vamos sedimentá-la como parlamentarismo. O parl~enta
rismo não é um fim, é um instrumento, é um
meio de realização da democracia, do seu aperfeiçoamento, asseguração de sua permanência. V.
EX' volta inspirado em raizes puras do parlamentarlsmo que surgiu no Sul. E agora nós o ouvimos,
assim enriquecido, como que contaminando todo
o País, vendo V, Ex' defendendo com muito brilho,
com muita segurança, com muita maturidade.
Honestamente, congratulo-me com V. Ex', e digase de passagem, de improviso. AJiás, eu disse
a V. Ex! ontem, quando me falou que faria hoje
o seu pronunciamento: não me traga discurso
escrito, porque, senão vou lê-lo em Jl~u gabinete.
Então, os discursos dessa forma são mais criativos. Na época de Rui Barbosa era proibido discur·
so escrito. porque não tinha vitalidade paro: os
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-correr a apontainehtOs, como o faz V. Ex'. Pois
bem, V. Ex' se inspira nas legítimas raízes do parlamentarismo nacional. V. Ei' veio do Sul do Pals,
do Rio Grande do Su1, onde ele inldou-se. Agora,
temos também uma pessoa extremamente brilhante e responsável, em grande parte pelo sucesso da ConstibJição que nós·estamos fazendo, que
é o Deputado Bernardo Cabral, do extremos Norte
do Pafs, do Amazonas; e temos a presença, o
depoimento, a jurfdicidade, a sapiência do coração do BrasD, que é o Senador, pelo Rio, mas
de Minas Geraís, Afonso Arinos. Então, a causa
está vencida. E o ·que me impressiona é coril:o .
ela contagia as inteligências superiores, descomprometidas. descompromlssadas, sem vinculo de
servilismo. Entáo, eu me congratulo e tenho certeza de que este seu discurso ficará nós Anais. Mas
ele haverá de falar de maneira alta às grandes
reflexões, quando estamos às vésperas de coroar
a Constituição brasileira com a introdução do regi! me que venha a ser as grandes alternativas de
jUstiça, de ~emocracia e de liberdade. (Palmas.)
O SR• .JOSÉ FOGAÇA·- V. Ex' é extremamente generoso e às vezes, até, me sinto não
merecedor do julgamento que V. ·EX' faz da minha
atuação. De qualquer forma, o recebo c:om··a
maior alegria.
· O Sr. Lulz VIana- Permita-me V. Ex• um
<>parte?

O SR- .JOSÉ FOGAÇA -Ouço, por fim,
o nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana -Sem qualquer surpresa
para nós, V. Ex' conseguiu, falando de um tema
que tem sido tão debatido, tão tratado e maltratado, às vezes, nesta Casa e na Constituinte, trazer
aspectos novos ao debate que estamos travando.
Aspectos da maior importância e que mostram
que, a esta albJra da Constituinte, é irreversivel
o parlamentarismo, salvo se instalássemos no
Brasil, com a Coristituinte, não uma Constituição,
mas uma críse - a crise do conflito entre o Parlamento e o Presidente da República. Esses argumentos de V. Er. têm outroS méritos; eles mostram que é necessáriO ã aplicação imediata do
par~amentarismo. Ora, senão pudemos a longo
p~ conciliar o presidenclalismo e o Presidente
côm a ConStituição que deverá ser votada, então,
é lógico que devemos, de imediato, suprimir essa
caus~ de conflito e instalar, de logo o parlamentarismo. Não há por que qualquer delonga. Essas
delongas que têm sido suscitadas, que têm sido
acenadas como formas de concenso, de acordo,
elas me lembram um pouco aquele personagem
de Machado de A,ssjs que todos conhecem e que
no seu delirlo, na sua agonia, sobretudo na sua
agonia, pedia sempre mais alguns minutos de
vida. Ele queria sempre uns minutos mais, dois
minutos mais. O presidencialismo está assim: está
em agonia. Sabe que está para morrer, mas vive
pedindo uma delonga, uma pequena dilação, ê
uma pequena dilação. Infelizmente, sou contra
essa dilação. O pl'esldendalismo deve morrer logo e também deve ser enterrado logo, não há
porque deixá-lo insepulto, o que só faria mal ao
País. Eu me congratulo com V. ~ pelo discurso
brilhante, sobretudo pelos novos argumentos, pelos novos aspectos que trouxe ao debé!-te sobre
o parlamentarismo e o presidencialismo.
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o SR• .Jose FOGAÇA- Senador Luiz Viana, li por estes dias, não só com a percuciênda
da análise hlstór_ica, e também· Coino deleite da
qualidade literária; o proriuildaine~o - de V.
~nesta CaSa~qUe alentou enormemente a nossa
1$ pelo parlamentarismo. V. Er, qUando fala
ou quando escreve, produz alguma coisa que não
só tem b cbnteúdo· da pesquisa, da análise percudente dos documentos históricos, mas tem aquela grande eloqUência, aquela sensibilidade do escritor, do acadêmico.

O Sr. Lu~ V1ana.- Muito grato a V. EX"
o SR• .Jose FOGAÇA - Sem dúvido que
o documento que V. EX' produziu- "Deus Ajude
o Brasil" - é inestimável para esta grande luta
que estamos mantendo, e será bem-sucedida, da
implantação do parlamentarismo.
Trouxe o debate a esta Casa, porque entendi
que, na véspera de uma decisão tão crucial, tão
fundamental para a vida brasileira, era nossa abri- .
gação, a obrigação do Senado, abordar os diversos e múltiplos aspectos que esta questáo tem,
que esta questão encerra.
Creio que -eStamos assumindo uma enorme
responsabilidade. Venho de wna geração de ha.
mens e de mulheres que nasceram, que cresceram e se desenvolveram, que se educaram, que
casaram, que tiveram seus filhos, que fizeram a
sua família e que amadureceram, homens e mulheres da minha geração, e que não conheceram
a vida democrática na sua plenitude. Para nós
a -democracia ainda é wna perspectiva, a democracia ainda é uma expectativa, e trago para a
Assembléia Nacional ConstitWnte a responsabilidade dessa geração, a geração que teve toda
a sua mocidade submetida a um regime autoritário, aquela que foi a parte mais importante das
nossas vidas, aquela que talvez tenha sido a fase
mais brilhante das nossas vidas, a nossa juventude, foi submersa por um período de escuridão.
Não quero isto para os meus filhos, não quero
isto para os meus descendentes, não quero isto
para as futuras gerações deste País, para que não
venhamos a mergulhar novamente em ondas tenebrosas e profundas de obscurantismo político,
de opressão, de autoritarismo,- de ausência da
liberdade. Tenho a certeza e a convicta e serena
afirmação de que caminhamos para a verdadeira
modernidade política, que é a implantação do
sistema parlamentarista no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
OSR. EDISONLOBAO (PFL-MA Pronunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O mundo ficou chocado com o brutal atentado
praticado contra um avião das Unhas Aéreas Coreanas, no dia 29 de- n·overilbro de 1987, que
conduzia a bordo 1 15 passageiros e tripulantes.
todos mortos com a explosão da bomba que havia
sido colocada no aparelho.
Agora, são divulgados os resultados das investigações. O crime foi praticado_ por um casa1 de
terroristas da Coréia do Norte.
Esse deploráveJ acontecirrlento sensibilizou o
mundo inteiro que agora se manifesta com palavras de repúdio o crime bárbaro.

Na Câmara dos Deputados foi solicitada a

transcrição, em Ata, de wna declaração de
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dio aos terroristas, manifestação que agora peço

seja tambéq1 transcrita nos Anais do Senado Fe-dera!.

Ern. o que tiilha á dizer, St. Presidente.(Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _
palavra ao nobre Senador Lourival

Concedo a
Baptista

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL _ SE.
Prommcia o_ seguinte discun:;o.) 7 ·s·r. Presidente,
Srs._Senadores:
A Reunião Nacional de Coordenadores de Pro-gramas de Controle do Tabagismo, realizada em
Brasília no período de 3 a 5 d~ fevereiro de 1988,
foi promovida pelo Ministério da Saúde que a
viabilizou, através da infra-estrutura de apoio proporcionada pela Divisão Nacional de Doenças
Crónicas - Degenerativas, Campanha Nacional
deCombateaoCàncer,DivisãoNadonaldePneumologia Sanitária e CamPanha ~acional _contra
a Tuberculose.
O Ministro de Estado d!i S~úqe, Qeputado Luiz
Carlos Borges da Silveira, deu prosseguimento,
com lucidez e patriotismo, aos esforços desenvolvidos pelos ministros que o antecederam, os
Doutores Carlos Sant'Anna e Roberto Santos,
prestigiando o funcionamento dO "Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil"órgi!io écnico instituído a 16 de s_etembro de
1985 - que tenho a honra de presidir, instalado
no dia 11 de dezembro do mesmo ano, incumbfdo de efetuar análises e propostas concretas,
a partir de uma criteriosa avaliação do flagelo
tabágico nos amplos setores da investigação científica, ecológica, sócio-económico e político-administrativa
No conjunto dos resultados da reunião dos
coordenadores dos Programas de Controle do
Tabagismo, além das conferências, mesas-redondas, exposições e debates, nos parâmetros do
seu amplo ternário, merece_ _destaque a exaustiva
análise do "Plano de Trabalho para o perfodo
de I 988 até o ano 2000", nos termos do projeto
elaborado pelos técnicos do Ministério da Saúde,
submetido à apreciação dos participantes da reunião pelos Doutores Geniberto Paiva Campos, representante do Ministro da Saúde, Luiz Carlos Romero e pela Doutora Vera Luiza da Costa e Silva,
expositores.
Independentemente das repercussões da Reunfão Nacional nos mais variados setores e níveis
das instituições governamentais e não governamentais vinculadas ao combate do fumo, os coardenadores de programs antitabágicos reunidos
em Brasflia, representam, de fato, lideranças expressivas e atuantes, que retomaram aos respectivos Estados com renovado entusiasmo, plenamente convencidos de que a mobilização contra
o tabagismo inaugurou uma nova etapa na sua
trajetória, visando atingir, com a erradicação do
vfcio de fumar, ou pelo menos, uma substancial
redução do consumo de cigarros, os objetivos
determinantes de sua existência, ou seja, a me lhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e das
suas condições de saúde _e bem-estar.
Aos esforços pioneiros dos médicos, professares universitários, técnicos, líderes religiosos e
Ç9munitários que atenderam aos apeJas da Orga-

n[zação Mundiài de Saúde (OMS) - quando, a
Celi Nogueira," Celso Feltter Hilgert, GeniPerto Pai7 de abril de 1950, "Dia Mundial da Saúde", c:on- - vã" CampOS, Luii CárieS Romero, Vera Luiza Costa
densou no· seo famoso dilema "Fumo ou Saúde:
$ilvà, VictOr Manoel Martins, Rita Cássia Carvaa escolha é s_ua", as diretrizes norteadoras do
lho, FranCiSco Elmans M. Souza; Simone Moreira,
- combate ao flagelo tabágico - somar-se-á à in- Maurício de Sbuta e· Carlos Alberto Maciel.
-dispensável colaboração institucionalizada dos
Antedj)and9 ·cfeSculpas por qu~quer omissão
Ministérios· da Educação, da Previdência Social,
involuntária, devo assínalar que a Reunião Nacio·da CUltura e das Comunlcações. entre outros, que nal recém-encerrada em Brasília, contribuiu para
fortalecer os laços de fraterna amizade entre os
'já estão se articulando com o Ministério da Saúde.
-Em seguida irradiar-se-á através dos Estãdos, companheiros engajados na mobilização ántitados Municípios e de uma vasta rede de entidades
bágica
Na qualidade de Presidente do "Grupo Assessor
·não governamentais, a atuação dos coordena- -dores, de tal forma que processo _detonado pelos para o Controle do Tabagismo n~ Brasil "felicito,
pioneiros e pelo ''Grupo Assessor para o Córitrole a totalidade dos participantes, ao mesmo tenlpo
em que· congratulo-me com o Ministro da Saúde,
=do Tabagismo no Brasil" tomar-se-á: irreversível
Deputado Luiz Carlos Borges da Sifveifa e sua
-e vitorias_o, desenvolvendo estratégia_s, programas
brilhante equipe técnica, pelo êxito inconteStável
e··ações convergentes n_o território nadon_éll_._
da Reunião Nacional de Coordenadores de ProCorri otimismo verificamos que os diversos
Segmentos da população estão sendo conscien- gramas de Controle qo Tabagismo.
Parece-me necessário, ao encerrar estás sUcintizados, a fim de que participem dos eventos programados pela mobilização nacional antitabágica, tas considerações, requerer a incorporação ao
a começar pelo "Dia Mundial sem Tabaco"; no texto__deste pronunciamento dos seguintes do~u
mentos: }9) o dis-cursa que proferi ao- ensejo da
Próximo dia 7 de abril de 1988, instituído pela
sessáó de abertura da re1,1nião;- 2°) o "progama
Organização Mundial de Saúde (OMSl para code trabalho para o período 1988 - 2000"; 39)
· memorar o seu 4()? aniversário.
a programação elaborada pelo Ministério- da Saú·
Este 19 Dia Mundial sem Tabaco ("World's
de.
1-!lt No Tobacco Dary") foi sugerido pela OMS
-são- documentos emprescin9íveis a urí1a exata
em sua reuni_ão anual no dia 15 de maio de l987,
avaliação da importância e das dimensões daque_que_considerouoeventocomoumairJidàtivaadela Reunião.
· quada às comemorações do ''Dia Mundial da Saú__ Eraro as observações que desejava fazer nesta
de" - 7 de abril de cada ano.
oportunidade.
Postefiormenie, o Doutor Halfdan Mahler, Direter-Geral da OMS, durante a 6~ Conferência Mundial sobre Fumo eSãúde, realizada em novembro
DOCGMENTOS A Q[JESE REFÉRE O
de 1987 em Tóquío, no Japão, dlrígiu veemente
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO'
- apelo a todos os governos e lideranças mundiais
DOCUMENTO N• I
- políticas, econôm!cas, educativas, c.u1turais e
Discurso do Senador Lourival Baptista, Presireligiosas - no sentido de tornar o século XXI
livre de todas as doenças tabaco-associadas (... "to
dente do Grupo Assessor do ministério da Saúde,
para o Controle do Tabagismo no Brasil, na Sesmake th~ 21 :~~ century free ofTobacco-related disão de Abertura, da Reunião Nacional de Coordeseases... ).
nadores de Programas de Controle de TabagisAlertando a opinião pública, a nível planetário,
mo, no dia 3 de fevereiro de 1988. para a trágica realidade de que cerca de 2 milhões
e quinhentas mil pessoas morrem anualmente,
Cunipro o dever de felicitara Ministro_de Estado
da Saúde, Dr. Borge~ da SilVeira pela Oportuna
·vitimadas por doenças como as várias modaliiniciativa de promover esta "Reunião Nacional de
--- dades de .câncer, principalmente dos pulmões,
Coordenadores de Programas de Controle do_ Tabronquites crônicas, enfisemas, doenças do corabagismo", cuja Sessão de Abertura tenho a honra
ção, acidentes cardiovasculares _e cerebrais, entre
outros, o Doutor Halfdan Mahler assinalou que
de presidir neste momento.
Verifico com justificada satisfação que já está
isso significa urna morte a cada I 3 segundos
(" .. .a death every 13 seconds...") e concluindo
assegurado o êxito integral dos trabalhos a serem
exortou as sociedades e as pessoas para o dilema
realizados até sexta-feira vindoura, 5 de fevereiro,
da OMS: "tobacco or health: choose health" (entre
quando se encerrará a Reunião planejada com
indiscutível eficiência pelas magníficas eqUipes
o tabaco e a saúde, escolha a saúde)~
técnicas do Ministêrio da Saúde através da DMsão
Seria demasiado longo enumerar todos os noNacional de Pneumologia Sanitária, da Divisão
mes dos participantes da Reunião Nacional de
Nacional de Doenças Crónico-degenerativas, da
Coordenadores de Programas de Controle do Tabagismo, bem como tecer considerações sobre
CamPanha Nacional de Combate ao Câncer e
da Campanha Nacional contra a Tuberculose.
as respectivas contribuições a respeito dos probleA exe.cuçao do "Programa de Trabalho para
mas examinados nos dias 3A e 5 de fevereiro
o período 1998-2000", a ser progressivamente
passado.
Não me seria licito, todavia, deixar de enaltecer
realizado pelo Ministério da Saúde, é o objetivo
os insignes conferencistas, técnicos e expositores
básico colimado.
que transformaram a aludida ReWlião Nacional
Os indicadores estatísticos disponíveis bastam
em urn aiJspicioso e significativo acontecimento
para dimensionar as estarrecedoras e crescentes
na trajetória das lutas travadas contra a epidemia
proporções do flagelo tabágico no território nacional. Assim é que, de acordo_com os dados fornetabágica em nosso país.
Refiro-me especialmente aos professores José
cidos pela Associação Brasileira da Indústria do
Fumo, cerca de 33 milhões de fumantes invet~
Ro~mberg, Mário Rigatto, Antônio Pedro Mirra,
Jayme Santos Neves, Edmundo Blundi, Aloysfo
rados consomem aproximadamente 150 milhões
Achutti, Jayme Zlotnik, Thomas Szego, Regina
de cigarros por ano. A agroindústria do tabaco
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ocupa de 110 a 120 mil trabalhadores, empregando, além disso, dJretamente,_ nas 15 fábricas
existentes, 19- mü trabalhadores_ e__1.50Q.Q_QO_ na
comercialização dos produtos do tabaco.·
Em- resumo, pode-se_ dizer que da plantação
à comercialização, o tabaco ocupa 2 milhões de

brasileiros. Estes números caracterizam o imenso
desafio que têm de ser enfrentado e resolvido
pelo esforço conjugado dos órgão$ governamentais e das instituições não governamentais, no

que tange às transformações e à conversão _do
vasto segmento fumageiro da economia nadonal

ou seja, a erradicação_ desse seta r e sua_ substituição pelo des_envolvimento de
tivas,

cultur~

alterna-

de preferência no incremento da _produção

de aUmentos, matêrias-primas

e produtos_corre-

latos capazes de proporcionar a manutenção, me-lhoria das condições de emprego _e renda daque-

les dois milhões de trabalhadores, cuja sobrevi~
vência depende da agroindústria do fwno._
Esse, porém, é um objetivo somente atingível
a longo prazo, nos parâmetros de um criterioso
planejamento- conforme, aliás, pretende a programação nacional_de combate ao fumo, a ser
realizada no período de 1988 até o ano 2000,
isto é, durante os próximos 12 anos de ininterruptas atividades antitabágicas.
Trata-se, evidentemente, de uma vasta, complexa e delicada mobilização de ações concretas
e enérgicas, porque a agroindústria fumageira ainda e, infelizmente, uma fonte geradora de impostos, tributos e divisas, bastando assinalar que 20%
do total_do Imposto sobre Produtos Industriali~
zados (lPI) no País decorrem do consumo de cigarros e pfod.utos do tabaco. Cerca de -70 bilhões
de cruzados foram arre_cadados em 1987 com
a tributação do tabaco no País.
As empresas que comercializam os produtos
do fumo, notadamente as mu1tinacionais tabageiras e suas subsidiárias_ locais aplicam recursos
superiores a 200 milhões de cruzados, um volume
substancia) dos respectivos lucros, nas atividades
vinculadas à publicidade e ''marketing" dos seus
produtos, através dos jamais, rádioemissoraS- e
de sofisticados programas de lV.
O setor econômico será, possivelmente, na mi~
nha opinião, a área onde serão travados os combates mais dificeis no que tange à erradicação
da epidemia tabágica em nosso pais.
Quanto aos demais aspectos da estratégia de
combate ao fumo, parece_~me que o "_Grupo Assessor para q Controle de Tabagismo Brasil", criado em 16 de s_etembro de 1985, pelo Ministro
Carlos Sant'Anna, como órgão técnico do Minfs~
tério da Saúde, equacionou, com realismo e Iuci~
dez, as diretrizes norteadoras do combate ao fia~
gelo tabágico, ensejando, inclusive, a instituição
do "Dia Nacional de Combate ao Fwno" quando
à frente do MirUstério se encontrava o Ministro
Roberto Santos -lei sancionada pelo Presidente
José Samey- e, agora, o "Dia Internacional'',
a 7 de abril de cada ano, instituído pela Organi#
zação Mundial da Saúde (OMS).

No plano da informação técnico-científica es#
pecializada. o "Grupo Assessor" promoveu a di~
vulgação do excepcional trabalho do Professor
José Rosemberg, intitulado 'Tabagismo e Saúde'"
-Informação para Profissionais de Saúde, edita~
do pelo Centro de Documentação do Ministério
da Saúde, na série B, 'Textos Básicos de Saúde,
ntt 9", onde são examinados, com a reconhecida

competência técnica e profi_ssional desse insigne
médico-e cientistà, entr~ r:nuitos outro_s, os seguinteS aspectos:-a) mecanismos de ação do fumo.
Incidência das principais doenças tabaco~asso
ciadas (bronquite crónica e enfisema, câncer do
pulmão, Câncer de oUtras localizações. SiSterdas
cardiocirculatório); b) aumento da mortalidade
global nos fumantes; c) interação do fumo com
poluentes ocupacionais; d) interferência do fumo
. na farrnaçologia das drogas; e) tabagismo na mUlher (Menopausa. Uso de anovulatórios orais. Gravi.:lez); f) poluição tabágica ambiental e fumantes
involun~rios (Poluição ambiental pelo cigarro.
Crjanças fumantes passivas. Adultos fumant~ involuntários); g) tabagismo- problema de saúde
pública; h) Bibliografl8 (191 referêncías básicas).
Tudo indica que a mobilização nacional contra
o Hagelo tabágico e o estudo dos problemas gerados pelo tabagismo -=--assuntos sobre os quais
formulei dezenas de pronunciamentos da tribuna
do Senado Federal, reunidos em publicações que
sao do conhecimento geral- marcham paralelamente, possibilitando, ao mesmo tempo, a erradicação ·da epidemia tabágica, e o- co_ntrole das
doenças por ela provocadas, bem como a melhoria das condições de assistência às vítimas do
flagelo.
Esta Reunião, e os do~urnento_s relativos aos
trabalhos do Programa Nacion~ de Combate ao
Fumo, que o Ministério da Saúde vem executando
com -exemplar eficiência e objetividade, constitUem um -acontecimento sumamente auspicioso,
representando, ao mesmo tempo, um-passo dedsivo fiO que tange à c;onsec.ução dos· objetivos
colimados pela insigne equipe dos pesquisadores,
cientistas, professores, médicos e técnicos qúe,
desde alguns anos, se engajaram no combate,
sem tréguas, contra o tabagismo e seus nefastos
efeitos.
Poder-se-ia resumir essa luta permanente em
poucas palavras, assinalando que o· combate ao
vício. de fumar contribuirá, decisivamente, para
melhorar as condições de vida, saúde e bem estar
do nosso povo.
O Ministério da Saúde deve, portanto, ser ena!~
tecido pelo muito que tem feito nesse sentido,
fazendo jus aos agradecimentos e à gratidão de
toda a Nação brasileira,
'· Finalmente, mais uma vez, reitero as minhas
felicitações ao Ministro Borges da Silveira, fazendo
votos no sentido de que os resultados desta mag-na reunião nacional, proporcionem condições de
plena exeqüibilidade e êxito total ao desempenho
-dos Coordenadores dos Programas de Controle
do Tabagismo no Brasil.
DOCUMENTO No O~ .

Se><ta:leira 11

527

goVernamentais de controle do tabagismo entre
. si e com_ o _Programa Nacional de Co.r:nbate ao

_Fumo.
2, _Definir ;OS papéis e atribu_ições dos Ministérios ·da Saúde, Educação e da Cultura, das_ secretanáS estaduais e -municipais de saúde e educação e de organizações não-governamentais no
controle do tabagismo no País,
-3~ Definir .diretrizes, ·estratégias e pfograrnação para 1988.

Participantes:

_ ··- __

~coordenadores =a.e-·prOQrarTias de controle

- ào tabagismo mantidoS por instituições- fedefais,
estaduais e municipais e por OrganizaçÕ~s não
· gove!fl_amentais.. Patrodntoi
1. Divisão NacionaJ de Doenças Crônico~De
generativas_
2. Campanha Nacional de Combate ao Cân~
cer
3, Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária
4. Çampanha Nacional Contra a Tuberculose
l'rogramação
· 3 de fevérelrOiqwÍrta-felra~(l• cih.)

09:00--,--Sessão de Abertura (Sen. Lourival
Celsa Feftter Hügert/SNPES-MS)
09:30- Exposição: o Programa Nacional de
Combate ao Fumo do Ministério da Saúde histórico, realizações e plano de trabalho para o
_ período 1988-2000 (Luiz Cados Romero.(PNCFBaptista/GACT;

MS)

10:30 -lntenlalo
10:45 -Conferência: Po!uiç~o tabágica ambiental- fumantes pa"ssivos -(José Rosem.berg/
GACT)

.

.

12:00 -Ain1oÇo de trabalho: A politica e a par~
ticipação dO MirliStério da EdUCação no Programa
Nacional de Combate ao FUmei(Expositora: Regina Celi Nogueira/SG-ME)
14:00-Mesa Redonda: Experiência de programas estaduais (Moderador: Thomas Szego/

AMB)

.

-O prograrha gaúcho (Aioy_sio A<;;hutti/
SESRS)

-0-ptbgfahia paranaense (Jayme ZJotnik!
SESPR)
15:15- Intervalo
15:30 -Mesa Redonda: Experiência de programas municipais (Moderador. Mário Rigatto/
GACT)
-O programa de Curitiba (Rita de Cássia Car~
valho/SMS Curitiba, PR)
. _
- 0 pfograma de Natal (Francisco Elmano M.
Souza!SMS Natal, RN)
..
.
.
_..:.:...O ·prõgrama de_ sãbará (Simone _Moreira/S-

PrOgrama

ME Sabará, MG)
17:30 -Intervalo/Jantar
20:30- Mesa Redonda: Experiência de programas de organizações não - gq~mafuentais
-O programa da Associação Médica Brasileira
(Antônio Pedro Mirra/AMB)
:-O prOgi8ma- dO MOvlniento -EvangélicÕ Bra~
sileiro (Vítor Manuel Martins/MEB)
-O programa da liga Espiritosantense Contra
a Tuberculose (J_ayme Santos Neves/LESCT)

Objetlvos:
1. Conhecer e articular o trabalho dos progra#
mas estaduais, municipais e de organilaçóes não-

4 de fevereiro/quinta-feira (2• dia)
08:00 -Trabalho em grupo:_ Discussão de;>
PNCF-8812000. Engajamento das Váflas institui~

_Ministério d!!i S_aúde

Programa Nacional de COmbate ao Fumo
REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES
DE PROGRAMAS DE CONTROLE
DO TABAGISMO

Brasília, 3 a .5 de fevereiro de 1988.
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ram,adas ara 1988 . . ~ _ · · ' ~ -. _·_ · _
em cad~ UF. ·
-,,_-,--,-=--o_,-,--~'--~-----·
1. POR Q{j~ C9tn:R9~ O~~G~S~O· ·__ :~
1
12:00 -almoç~ - · · ·- -- c · .-"" ',-- --' '•
(Ã guisa d~justiffcativa para·um program~ ~- ,
14~00 .;__Plenária: T~rn~ anteoor (Coordena-· • dohal_de córl1I'01e do tabagis~o-}.
. ...
dora: Ve~a Luiza Costa e SilvafCNCÇ-MSi Secre-' I 1 •. FumO 'é Saúde.
.
. ' _· ' .
tárlo: Lw~ carlos Romero/PNCf..MS)
Ã primeira aêlvertênda cientí'fi.Ca do efeito noct~
16:00 --: lntE;rvalo:.. , .
_ vo do tabaco partiu de um_ clfnlco francês em
~ 6:15 -:- Exposlçao:- Ta?agtsmo como traço . 1859, _chama'do Bouisson. Ele _elaborou _.o _primei~

ções. Mecanismos de articulação e coordena_ç~o
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4. A~"dades _Pros

As.crianç:asde.baixaidad~~:,ftlhas.qepaisfum~nteS, sofrem di ~.a.. 4 v.e~es _n:t~~ i~fj!ÇÇ~~ ~espira-

que

tórias Po,que .a~
viyem ,em ~ieryt;~ ~-~
poluição ~gica. Aqolr;::sç-~ntes.e_ad~ltqs_J?Vens.
que ·cr~e('arJ) em ~~~~ oQderse_, fumã apresentam" em m~ior pr:oporção,_ manífestaÇ.~es,_a~ .
broncoespasmo e-val~res fun~ionai~·-~e~ei~atóno~ ,
abaixo do. norm.al par~ a, idade. ~~ m~er~~ ,
casadas c_om_ fum.ant~ ~nc.ontrou~~- ';i~ a~ yez~s .decultura.Alutaantlta?ãwcacomopropostad~ ·_roestudo_b:em_àocumen@Qq_oeste_~QtiPQ~apa~. mais mortes por câncer de pulm~l? 9ue ~~e.
mudança cultural (Lu1z Carlos Romero/PNCF· recer na literatura médlcit de. 68 QOeJ;lt,~·dQ H~. mulheres.ca~das j:Om maridos naC?"tab~g~stas.
MS)
_
pita! Montpellier, çom Câncer dos lábios, da boca_ O mesmo fenômeno _foi constatado entre_colegas
.
·~ e da língua, dos quais _66_fum~am ça!=hi~; " de traqalho. qe, t?l;tagjsta,s •. ~en~'? o -~~-ço P'?J??r: .
18:00 -:_lnterv~~J~ntar
29:30 __ -:- Expostçao. Campanhas ~e ~omum
Desde liá rhãiS de_.30 Mos há ~qnh~GlJTI~I:J;"tç>
cio~! aq te{np~rde exposiçao à polutç,ao tabâgtca
caçao SOCJal çie -1988 (Mauricio de Souza)
: ciéntffico met'utáve]'dQ f.$.de:,que: fun;tar.fé!Z.m~' arnbietrt.a], ' -·
.- ' . •;
- ..
5 de ie~/seXt:B.&ira (3,,. -dia)'. _ .
_ pa;ra a saú4é~ Datam do fjm qa_ 4é.ca:qa,. d~- 50 ,
T"'-~ér;n fiC9U ~ê'!ton~~do q_ue,_e~tre fu~an-08:00 -SesSãO çle ternas livres (Çºº(c:len<~dor: ' .. e início do's anós·so-_o$ -~~~p.~_4_e. rn~9r.1~pa~-. tes. o nsco de_ contrrur câncer de pulmao ~a tda~e
Geniherto PaiVa CarnpOsiDNDCD'-M$)
' ', to-~ de autorl~des sapjtárias ing!e~~s. e élJ"!'lenadulta .é !1'\_aior e':1~e aqueles_ que, na _mfânc1a,
iO:Od -hl~rvalo
ca"nas- qUe dão .t::Pt1hecimento Qo_s _efeitos nociforam submetidos à pqlúição tabágtca ..
10:15-Sessão de temas livreS (Coordenador:· vo~_-do_tabagismo sobre~ saúde de CJ\1~~ fuma.
3. Fumo e,cultura.
·
_: . , ,Carlos Alberto Maciel/DNPS-MS) Hóje existem cerca.de50 mil_tr:abalhqs_a~ntífiç_os
b furno.ou.tab.aJ:o é:~rn~ planta nativa d~ An,-é12:00 ....,...·Almoço
'
~ pUblicados em ~rias áreas fi~JYe.st;igaç~es biom~ . ncã:-~tente -so_b: Várias. espédes das q~ais ape14,:00 --Trabalho em grupo: AS comemora- dicas,labo_rlltóri~•. ~rime:n~~s, ~l!ruca~ ~.ePt,-, nas duas_têrn importância_culturat: Nlootiana rúsções do Diá Inief11acional5erll FLJiJJái' (7_ ele aQ_rü). demiológicas). comprovand~ sem disc~pància,
tica e Nicotiana .taQacLJrn, _Çr!!!?C.ia çrig.in~?"ente
e do Dia Nacional de Combate ao FLir'no (29 de
os .efeitos dele.té.dps t;;IQ fuma; sobre. a sau~. .
. no sul da América do Norte, na região oc1den~
agosto) _ : : _ ;
·
'
As princi~ais çlo~nças. pr~uzidas pelo ~bagis~, da Ouaterriala e J1a vertente teste dos Andes. ~
15:4;5 -Intervalo _
mO são o irifarto do miocárq!o_.. _O.câ!Jcer do pu!- giõeS_de._onde foi levada para quase todo o conti16:00-Pienária: Tema anterior (Coordenador: · mão, a bronquite ~cônlca e o _e~ma pulmonar.
nente. . .
_. .
.
. .
Luiz 'c'arlos R6mE:rolP_tl_C~MS; Secretária: Vera
-Vale lembrar que estas são apenas as doenças
Um grande número _de soc:;i~ades _pré-i::olomLuiza Costa e Silva/CNCC-.MS)
que _mais infelicitam e matam os fumantes. Deve~
bianas _empregava q tapaco com_ ~os usos cul17:30 - Plenária: Encaminhame~s,_ propo--_ se juntar ã elas várias outras_ doenças do aparelho
turais. A tecnologia q~_ plantio empregada pelos
amerindios permitia às várias coletividades abas-sições, moções e acertos _finai_s. J_Çpordenado(: _ cai-diovascui;:Jr, várfqs outros tipos de cân~er alé_m
Luiz Carlos Romero/PNCF-MS; S~cretária:_V~r.a
dopulmonar,úlcer_apêpti_ca,redlJçãodasde_fesa~
tecerem-se sati_sfa_toriarnente e -'em razão ~e
Lulza COsta- e SiiVa/CNCC-MS)
.
do organismO c:onfra infeCções (à gripe é cinc~
sua.eficiência -:--.foi adotada pelos colonizadores
ra:·oo - SeSsão de Enterramento· (Sen. Lou- . vezes mais, fre:qÇtente enu:~ furl_aptes ,_que oentr~ europeus, adaptada às necessidades do novo morival BaptiSta!GACT; Celso Feltter Hilgert/SNPES- _ não-fumantes) _e. ~11) _.i~p~rtant~ ~o'!lpro_~etidela econômico jmplementado durante a _coloniM$). · · ·
·
- · ' ·
·
mento fetal quando .a gesta~ fUJ'!l~- dw:ante, '!
zação e no_ Ql!a,l o t<Jbaco teve um i~portante
DOCUMENTO N• 03
graVidez.
,
. . . .
papel.
.
PLANO DE TR.ASAL.HO PARA 0
O !'tábit() de fu~_B! ~~:I~te ':' gravide_z tr~, corno
0_s registres mais antiQ-os dão conta do uso
PERÍODO DE 1988 ATÉ 0
-c~ênda, awnento importanle do ns~o de
ritual, mágico-religioso, do tabaco entre: os Maia~
aborf.amento espontâneo e das taxas de na~orQuiches, já nas etapaS· mais 8ritigãs- do estábele2000
ANO
ta1idã.de e de rnortalidade_no primeiro ano de VJ.da. _ cimento desta cultura nas terras baixas da. GuafeBrasília- DF. 198a
Causa perda- definitiva de parte da intelígênda
mala há mais ou menos cinco mil ano. O PopoiPROGRAMA NACIONAL DE
da criança com ~ ab'a~ médiO de sete meses
Vuh diz que os Ahpú, prtr:n_ekos deus_e:;- agráiJos
COMBATE AO FUMO
em ·sua alfapetlzaçãp: _
_.
~
_ e·que ensinaram _o povo a plãritar;loram~ tambem,
segundo a Orga_mzaçao -~undial ~a_ ?a.ude, o
os primeiros fumadores de tabaco. _ _
Programa de trabalho para o
o tabaco, isto é, sua fumaça e a inalaçao dela
tabagismo ~ons~ihn, na_~uc~hdade a mms 1mpor~
periodo 1988-2000
tante causa evitável de doença e morte. Segundo
pelo praticante, tinha um importante papel no ri~
um estudo publicado em 1984, 2~% de~ todas
_tua] religioso maia no qual a criação do homem
SUMÁRIO
as mortes ocorridas nos Estados Urudos sao atrle do mundo era reencenada. Fumar _folhas de
t. Por que controlar o tabagismo
a seqüelas do hábito de fumar.
tabaco e respirar a fumaça decorrente _de sua
(A guisa de justificativa para um programa na~ bufdas.
O. vício de fwnar c_ontrib~i com cerca de 30%
queima era também um elemento importante~ nos
clonai de controle do tabagismo)
de todas as mortes por cancer, com 25% das
rituais de propiciação e preparação -do pag~ ou
1. Fwno e sãúde
· doenças ·cardiovasc~are_s e _corn __75%. das do,en- ___ sacerdote_ para práticas religiosas ou curativas;
Z Fumantes passivos -"
ças-pulmonares_obstrutivas crónicas.
-nos ritos de passagem e de_iniciação de jovens,
3. Fumo e cultura
- E~ma-se que morrem prematuramente e~
de guerreiros e de sacerdotes; e para entrar em
4. A economia do tabaco
decorrência do tabagismo entre 80 mil e 100 mil
contato com deus, em várias culturas pré-colom·
5. A epidemia tabágita
brasileiros por ano.
bianas da América. Fumar tabaco também com6. Fumo e ambiente
2. Fumanies PasSivos
punlla rituais politlcos como ~ reuniões do co~7. Por que controlar o tabagismo
Os maJeftcios do tabagismo, no entanto, não
selho de chefes das tribos Tupmambá, no ~ra.sd,
2. Descrição do programa
se restringem às pessoas que fumam, mas se
e para selar_ a paz, tratados e acordos entre mdios
1. Objetivos
estendem a todas as que as circundam. Em qualno.rte-amencanos.
.
2. Metas
quer ambiente fechado; ·os indivíduos que não
._Entre os Asteca e Mexica, há mil anos An~s
3. Estratégias
fumam mas que estejam próximos de um fumande Cristo, o taba~ tinh~ uso médico- aprend1rl?
te irialam e absorvem importante quantidade de
das culturas mats antigas - as folhas, pul~n4. Avaliaçã?
substâncias tóxicas que evolam do tabaco que
zadas _e aspiradas, eram usadas como medica3_ Desenvolvimento do programa
se queima e que se difundem no ar ambiente.
menta, contra dores de cabeça•. tonturas e doen!._Parâmetros para prograrnaç~
_Essas pessoas, não fumantes mas que convivem
ças da fossa n":sal. Este uso fo1 ~~m encon2. Estratégia de implementação
corÕ fumantes, são chamadas fumantes passivos
tra~o en_lre indio~. da costa bmsil~1ra da époc~
3. Estrutura operacional
e estã.o sujeitas às rnesmas doenças que vitimam
-da 1nvasao europe1a (as chamadas 'Descoberta
4. Articulação inter-instltuciona1
0$-n.iffi.ante~.-- -· e "Colo_nização"). O tabaco era empregado contra
5. PreviSão de investimentos
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doTes de cabeça, doença_s do estôrÍlago e vermes,
Conta R0Serhberg.que ''aS·virtudes terapêuticas
mente como:uma moda nos saJões galantes parie usado cheirado, fumadO, maScado ou comido. · · do tabaco nas sociedades europé~s. renascen- . sienses e entre as mulheres. Sua industrialização_
OU:tro' uSo in'édicà descritO do'tabaco con'sfstia tistas e modernas foram aceitas praticamente sem
permitiu a pOpularização do uso- que, no entantd,
em ~o- médiCO (pagécciu-sace"rdote)-fumar-e lançar· ' restrições e, durante_ anos, ele foi usado no trata- tomou características de massa só após a Prt~
fumaça sobre Os doentes como fonnâ dé "expulmento de variados males, havendo-se inventa- meira grande guerra.
sar os demôrílos". Uma vez que- a doença é enten- riado 59 doenças que com ele podiaffi Ser cura- \
Este grande aumento do-consumo de dgarros_
'" '·
'"
·
· ·
didà, neStãs c-ulturas, tambéin como- um enfeitiça- das".
durante e após a primeira guerra é explicado pelos
mente: eSte rito·___. rio ...-quàl a fumaça materializa
O. uso IJ"lédictrsanitárfo tarribéhl foi "transmi- ' ~di~s d() ~unto ;eomo_ Qe~te~ de: um
o há1ito cto· chll.mã ...:... propiéia aIiuiificação do
tido: ~uraote .a:.-grmtde peste--de 1666, O -tabaéO-- lado, da produção industrial que facilitou o acesso
doente e, 'em decorrência, a Cura.· _ ·_
foi reçomendado - fumado e como incenso _:_ · e barateou o produto e, por outro, de estilos de
Entre- eis- fitdi6s da costa brasileira esta aplica- CO!UQ profilátic9 dps miasma:s e da própria ~n: ~ vida decorrentes do confiito armado e da situação
·- econômka e sOcial do pós-guerra.
ção era nãO apenas clíniCa mãs-tàffibém Sanitária: ça... ~.-:. _-_- -~--~-- ~-.'""~-:--_-·-· -_-durante' as epidemias, o pagé-·sõprávã túi'riaça~ ·
Segundo -ROs_emberg, "a tensão. permanente
Mas fo_i o -~li uso _lúdico~ ô QUe' hoje.denomide tabaco nos' cantos e pontoS máQicOs da taba namos o tabagismo~ qUe· Veio a i:Oiisiituir, naS, das populações, as a1teraçõ_es dos padrões_ de .
e toda a coletividade vinha até a sua presença nos~JaS·cu]turas pós-modernas do ftnal do século. vida e dos m~os de traJ;l:a}qo_ c_O~Í\atJl. f~ .
para ter· a fumaça soprada em sua face ou sobre 20, um importante desafio da ne·cessidade de.· res a favo_r~c~r 9 ~onsw:n_o_do, c.iganp'.'. A m~or
os seus ombros.
uma nova mudança cultural
. · '
_ partiCipação dás mulheres no merc~!fo de t;r"?ha:
Mas a aplicação mais estendida do tabaco era
O tabaco entrou na História no dia 16 de outulho e a emancipáÇão feminina Sã:o apo~tados coseu uso lúdico: Astecas fumavam para alcançar bro de 1492. Relata Colombo, em ·seu Diário do" mo fatores do grande e rápido aumento do númeuma "condição de tranqüilldade", para entorpe·
Descobrir-pente c;la ~érica -fazendo o primeirO· rode mulheres tabagistas, a partir_ da déca~ __Qe
cer-se ou ·pmã iluminar~se e, entre os Tupinam·
registro literárfó -,-que neste dia,-Viajando perto·. 20 neste século, na EUrOpa e -nOs-EstadOS Unidos.
bás, consistia em hábito diário de homens e mu- das Bahamas (como hoJe. as denominamos), en-'
A transmissão do tabagismo-traço-de-cultura
lheres de várias tribos que o usavam para ficar centraram um índio solitário, numa $0litária ca-' ·· se "faz na· famífia. C1rr'! eStudO nQrte_-amefic~no
mais "saudável e aJegres", segundo um cronista noa, no m_eio do mar ein vfagem e.n~ duãs ilhas,: mOstrou que 75% dos atuais fwnante~ in~- _
da época.
gados eram j>rovênierítes de uma fàmilia na qual
qu~_p~~v~·- t_ão~_SC?f!'l!?'l~;_u._rp ped~ço de pão;uniã Cabaça de água e folhas secas, "que devem
pelo menos um dos membros era tabagista. OU-Fuinaf-tâ:bàco, entre esteS váriOS p(wos,- é wn
· tros fatores _culturais importantes 'para a tràns·
traço de cuhura ubíqüo, diferenciado e criativo: ser coisa mu!to ~preÇ:iada por eles":
-Em 1542 o_ tabaco- foi levado para Portugal' missão do vído sãó a permfssivida~e. so9al à sua
entre os indios da América do Norte o tabaco
prática e a milionária publicidade promovida pelos
era fumado em cachimbos; os centro-americanos por Luiz GOes, da expedição de Martim Afonso
fabricantes de cigarros. __
__
e antilhanos usavam uma espécie de charuto pri- de Souza, e, em 1560- como já vimos -Jean
Segtinào dados dO Departamento de Saúde,
mitivo feitO com folhas curadas, picadi!S e enrola- Nicot mandou sementes e mudas para a França,
das em folha de palmeira ou do próprio tabaco, onde C8tarina de Medieis. _o êXpefirPêQtou como·,- Educação e __ Bem-Estar dos Estãdos Unidos, o
cuja fumaça aspiravam pelo nariz; já
fridlos -me"dicairiento contra-suãs dOres de cabeça, gos.;, · conslimo médio ânu_al dedgarros paTa Ç._a~-~ ~duJ·
to ~ra 75.0 em 1929, passandõ a 3.900 em l960,
brasileiros usavam a cangueira, espéde de tubo tou e espalhou o hábJto por_ toda a sua corte:
o que representa uril consumo médio _diário per
de barro de proporções variadas enchidos com En'11586, Sir FranCis ofake intrOdUziu' o caChimcaplta de _cerca de 12_ cigarros. Este padiáO de
folhas secas, picadas e queimadas, cujo fumo bo na Inglaterra. após ~r aprendido a ~ar com
era aspirado quer pelo nariz quer pela boca; os os índios da Nova Vrrgínia -e, mais tarde, Sir Walter · consumo é_ similar nos países europeus no mesRaleigh consagrou-o, tomando--o um hábito gemo periodo.
Astecas usavam um "tubinho" parecido, a que
Os resultados se_ fizeram esperar por 30 anos:
neralizado entre arlst0$:ratas e burgueses.
chamavam acayatl.
a curva de mortalidade por cAncer de pulmao
No século XVII o hábtto estava difundido, inicialO tabaco foi difundido por aculturação das so- mente
entre a soldadesca e os -"homens rústicos"
nos Estados Unidos cresceu -·paralelamente~
ciedades pré-colombianas dominadas pelas ew-ode consumo de cigarros com um atraso de 30
péias colonizadoras. O tabagismo, como traço e posteriormente entre a nobreza e a burguesia.
anos ~ de óbitos por 1Q_O.OQO habitantes em
de cultura, é o exemplo mais acabado do fenô- Nem diábibes contra o hábito emitidas pelas auto1920, paialOO em196o: E hoje; é éie 100 por
meno de modificação da cultura que decorre do ridades políticas e médicaS nem as -ameaças de
1000 000 habiiinites. ·
excomunhão feitas pelos papas nem as medidas
contato de duas cu1turas/civilizações distintas.
restritivas promulgadas pelos g~mos_ foram efiTodos os usos culturais do tabaco presentes
cientes para impedir seu avanço e o Século XVII,
4. A economia_ do tabaco
nas culturas indfgenas da América foram transfe~
Os primeiros -tempos-da colonização da Am~
nas palavras de Rosemberg, transformou-se na
ridos por aculturação ou difusão para as socieIdade de ouro do cachimbo, com o hábito estenrica se caracterizaram por uma economia muito
dades elHOpéias e, daí, para todos os continentes
especiaJizada na produção e exportação de minedendo-se a todos os quadrantes da terra, aos paíe para culturas tão diferentes quanto as africanas
ses do Oriente, à África e à América.
rais preciosos, mas, apesar da precoce especiae chinesa.
No sé<;ulo xvru os hábitos de funiar cachimbo,
liza_ção mineral·eJCPortadora, cedo a economia coO uso mágico-religioso, propiciatório e curativo
mascar tabaco e cheirar rapé constituíam fotina ·lonia1 cofrieçoua diversificar-se pela exportação
do tabaco está presente nas práticas religiosas
diária nos várioS estratos sociais e eram culiuralde produtos agricolas "de plantación:· e, d_entre
históricas e atuais dos cultos africanos no Brasil mente perceblclos corno toques de __distinção. O
eles. do tabaco, na periferia dos centros coloniais
e na América: o Pai de Santo "pita" cachimbo consumo de tabaco eri.l tão estendido que a planta
e sob a égide das metrópoles.
ou charuto e usa sua fumaça para benzer ou "dar alcançou valores comerciais muito elevados_ no
No Século XVI, o comércio de tabaco tomou-se
passes", soprando-a- tal como fazia seu ancescomércio internacional.
altamente lucrativo, criando-se -companhias que
tral indígena - sobre o rosto ou os ombros do
O charuto apãrece no segundo quartel do sécu- tomaram-se poderosas e arrecadando volumosos
consulente.
recursos para os cofres reais às custas do cornérlo XIX e seu uso, em especial o hábito de fumar
do e da taxação do tabaco. O desenvolvimento
O rapé foi, durante muito tempo depo_Js _d~ __sua "havanas" e "holandeses", foi associado a um
de monopóHos, o contrabando e a conquista de
introdução na Europã, empre!;rãdo como medica- SiQno-dep:oder: em 1870,contaRosemberg, pratimercados g'eram lutas comerCiais nas quais se
mento para "tonturas" e ~'doença do nariz". Está camente todos os homens de negódos, politicas
envolveram ingleses, espanhóis, portugueses e
na história do tabaco que, em 1560, Jean Nicot, e governantes dos Estados Unidos fumavam chafuncionário do governo francfu; em missão diplo- rutos. É desta época a primeira medida de proteholandeses. Em 1560_ o_ ~aco estava já nas cosção aos não fumantes: as estradas de ferro passamática em Portugal, e aí conhecendo e usando
tas da África, levado por naus exploradoras e mermedicinalmente o tabaco como cicatrizante, en~ ram a manter, nos trens, compartimentos reseiVacantes, como mercadoria e como moeda.
No e!líaJ:lto, o· modelo _agrário-exportador que
viou "sementes e mudas'' da planta para sua rai- dos aos fumantes.
O cigarro de papel, conhecido desde o início
substihliu o mineral-exportador s6 toma real exnha, com a recomendação de que se tratava de
uma "erva usada pelos índios da América com do século XVI~ toma-se mais e rapidamente conpansão no finai do Século XVII e no Século XVIII,
sumido a partir do final do século passado, inicial·
gerando, especialmente no Brasil, na Venezuela
maravilhosos poderes curativos".
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de cigarros por ano em 1916 ~· dnqüenta anos
·Mas tanto__ diJJheiro fáçil tinha. q\Je ter seu preço.
depois, produz\a 2_3_ milhões).
_E o preço foi alto: em 196.2, q ~eal Colégio Médico
o abastecimento das cidades e centros mineraNo início desta c;técada, 55% do tabaCo em Britânico publicou_em "report" onde_CÓI_lÇiufa, badores, e outra de tipo comercia1, voltada para o
folha comercializado I).O murdo era produzido - - sea.do :~nçw, moais razo~is ç:ondusões possíveis
mercado interno e para a produção de produtos _ num país capitalista subdesenvolvido. Os conglo- frente às evidêoci~". que _..o tabagismo é à mais
agr{colas de interesse para a política-mer_cantilista
merados mult_inac:ionats :tabag~h:os 1-epr~sEmtam, pfovável c_ausa da recente _pandeinJ<i- ae ií-lortes
(açúcar, café, cacau, tabaco). Estas economias na opinião do economista Frederick Ciairmonte,
por câncer de pulmão(... ), é urrla c.ã.USa-·pfedispogeram uma estrutura soda] consistente em um "o último estágio no desenvolvimento do capitanente importante de bronquite ciôníca (.:.) e propequeno e poderoso grupo dirigente ~os donos _ lismo oligopolista no último quartel do Século Yallelmente ~umente o ~sco de_ ~91!er por ~ndas "haciendas" e "plantaciones" -, um grupo .XX.Sua estrUura corporativa oligopolíStica marca ça coronária, particularmente no começo da
intermediário de comerciantes e burocratas e uma fase qualitativamente nova e definitiva na
meia-idade".
uma massa de escravos. As nações que se desen- história_ do capitalismo tardio".
. Eles ain.® não tinham visto tu.do. E, em 1964,
volveram nessas sociedades foram das úhimas
As multinacionais tabageiras se formarain nas o cirurgião-g~ra\ dos. E~ta~os. '!f!ldos _pu_l?Jicou
a alcançar sua independência política.
últimas_três décadas através da concentração de __ o se.u relatório, conhecido como ''O_R.etatório Tecentralização do capital. Hoje a produção agroin·
Ambos os modelos econômicos, baseados na
ry" e entitulado "Smok:ing and Hea(th", Onde chemineração e na "plantación", em virtude da gran: dustrial de _tabaco é dominada. no mundo ocidengava ~s m~sm~ C!JÕçlusóeS. ~ 1971, oUtro rede_ demanda de mão-de-obra, levou à máxima
tal, por sete -grandes ~_qnglomerados transnacio- latório britânico referia-se à ffiôrlalidêide tabacoexploração da força de trabalho indígena escra- _ nais. Pqr outro lado, cerca de _60_% _do tabaco associada como "o presente holocausto",
vizada e causou, em decorrência, uma hecatombe produzido no mundo é consumido numa econoMas enquanto não morrem, os tabagistas adoee verdadeira catástrofe demográfica- o que Frei mia socialista.
cem _mais _que _os _não-tabagiSt:as; iêin mais dias·
Bartolomeu de Las Casas descreveu como "LaAagroindústria do tabaco gera, nos países capi- por anõ de restriçãO de atividades, passam mais
destrucción de las Índias" - e à necessidade de
talistas subdesenvolvidos, trabaho (no campo e _ dias a.e,~ados, perdem mais dias de trabalho,
importação de mais mão-de-obra escrava.
na cidade), impostos, tributos e divisas, decor- -hospitalizam-se e usam com muito mais freqüên· _c_ia_os serviços de saúde e uti.lizam-~e muitO mais
No caso brasileiro, o tabaco foi usado -como- rentes estas da exportação de folhas. _
O Brasil é o País que mais tributa os produtos dos benefícios da PieVidênda -Socii:![ moeda no comércio de escravos entre a Bahia
de tabaco: cerca de 70% do preço do maço vai
Em 1982, o tabagismo esteve envolvido na
e as costas da África, a partir do fim do Século
para os Cofres do- GOverno. A arrecadaç~C? de _IPI mOrte de- 3tJ(J.OOO riorte~affieriCailOS 0e 500.000
XVI e início_ do Século XVII. Segundo Nardi, que
(Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre _eWopeus:-o MlriiStérlo -da-s-aüde-eStima que", hoje,
es_creveu uma "História do Fumo Brasileiro", edios produtos de tabaco rende cerca de 20% .de
no Breisil, fl?~rrem prerriaturaf!le~te em razão do
tada em 1985 pela Associação Brasileira da Indústodo o IPI arrecadado no pais. Como se vê, não --tabagismo entre 80.000 e 100.000 pessoas por
tria do Fumo, "a partir de então, -o fumo passou
são só os_ consumidores que são dependentes ano.a ser o principal gênero de comércio no escambo
do cigarro: ~também os governos dependem da
e os escravos da Costa da Mina e entrou, em
arrecadaÇão tnbutária do tabaco- especialmen- 5_ A epidemia tabáglca
quantidades reduzidas, nas transaçóes com oute nestes tempos de déficit público.
_ _ N~o _te!TIOS números sobre a prevalência de
tras regiões africanas e, até sua extinçaõ na segunEm Jgas,- foram arrecadados no Pais cerca tabagismo entre comunidades ameríndias de anda metade do Século XIX. fez a riqueza dos comerde 7 tn1hões de cruzeiros; em 87 estima-se uma tes da. invasão nem entre as populações das colôciantes baianos". Como se vê o tabaco- esteve
arrecadaç_ão de 70 bilhões_ de cruzados com tribunias. Sabemos que era hábito "bastante estendido
-desde cedo -ligado às questões da liberdade
tação,de prOdutos d~ tabaco no País._ _entre homens e mulheres" entre os índios doUto-dos povos do Terceiro Mundo.
A cultura d-o fumo ê 1.,1ma das mals rentáveis; - - 1-al- braSileirO onde em algumas sodedades era
O tabaeo-...:..:. no contexto agrário-exportadorpoucas culturas apresentam lucratividade compe- interdito às mulheres e em outras não.
teve uma importância económica tal que as armas
titlva com o tabaco e -geralmente ::.....com liberaVilnoS como o tabagismo se expandiu nas sodo Império e as da República brasi1eira mostram
~o de mão-de-obra np ç_;m1po, quando da substi~
dedades européias da renas-cença e da idade moramos de café e de tabaco.
tuição.
dema, levado já pelos primeiros exploradores e
Nos séculos XVII e XVIII o tabaco produzido
Tambêmnascldadesaagroíndústriadotabaco difundido, de um lado, a partir dos portos, dos
no País destinava-se ao mercado interno, ao mermantém e gera emprego~ O terceiro setor depenmarinheiros e soldados, entre as dasses desfavocado europeu e ao tráfego de escravos. Com a -çlent_e dQ 4Jbaco ê composto p_elas pessoas e emreciclas e, de outro, entre a aristocracia e a burgueabolição da escravatura, o excedente foi redirecio-·
presas que promovem e Vendem os produtos de sia, favorecido pela adesão e apoiO de fonnedores
nado para o consumo interno, o mercado externo
tabaco. A publicidade, apenas, mobiliza recursos
de_ opinião influentes como Catarina de Mêdids
e à industrialização nascente no País. Hoje, cerca
da ordem de 200 -milhões de cruzados, hoje, no
e Sir Walter Raleigh
de 18% do tabaco consumido no mundo ocidenPais. Historicamente as multinacionais tabageiras
Foi, no entanto, no início deste século que a
tal é exportado do Brasil.
e suas subsidiárias locais vem gastando parcelas _il)dust:Palização por um lado - que_ arnpHou a
O Século XX. e especialmente o pós-gUerra,
significativas de seus lucros com a publicidade produção, diminuiu os custos e facilitou o acesso
viu surgir, no mUndo oddental, o maior desenvole a promoção de seus produtos. Até a grande
-e,porol4fq,odesenvoMmentodeumaçultura
vimento das formas de produção capitalista e de
recessão (quando os gastos com publiddade recom even~ e valores depressivos e uma superuma cultura de massas. Neste conteKto, o tabaduziram~se drasticamente por um ou dois anos)
esirutura de comercializ~_ção ~_cornunicação
gismo constitui- outra vez- o exemplo acabaeram gastos em publicidade cerca de 40% dos
transformaram o vicio de fumar cigarros em uma
do de corno, na cultura de massas, um traço
ganhos líquidos; nas décadas de 30 e40 _gastaram
solução e _um problema. de cultura e um bem de consumo se transformam
entre 50 e 80% dos lucros com publicidade!
Durante a priíneira grande ~erra mundial o
em consumo e fenômeno de massas. Enquanto
No Brasil, hoje, segundo dadq_s_da Associação
tabaco foi uma peça de ração indispensável para
atividade económica, a agroindústria do tabaco
Brasileira da Indústria do_ Furrici, consomem-se
a soldadesca nas frentes de batalha e durante
se mostrou também um dos mais perfeitos exemcerca de 150 milhõescigarros por ano, estia segunda guerra a plantação de tabaco, proteplo de oligopolismo capitaJista.
mando-se a existência de cerca de 33 mi1hões _ gi~a _e estimulada pelo governo americano, fez
A primeira máquina de fazer cigarros, da marca
de fumantes regulares~ A agricultura e o beneficiaparte do esforço de guerra. "Poucos Sll.SJ)eita_varn
Bonsac, posta em funcionamento ern_1881, promento.do tabaco ocupam de 110.00 a 120.000
àqueie_teinpp-- diz_Pet~_Taylo_r._,ãütOr d9_1Ivr9
duzia 200 cigarros por miriuto~ Os ffiodelos em
agricultores; as 15 fábricas de cigarro existentes
'The Smoke Ring"- de que o produto que era
uso em 1976 fabricavam 5000 cigarros por minuno País empregam 19.000 trabalhadores diretatãO valorizado pelo governo seria cap.:u: de matar
to. Entre 1916 e 1976, o número de pessoas
meflte e_, indiretamente (varejistas), outros -inaiS pessoas que as gueirãs que eles-estavam
empregadas nas indústrias fabricantes de cigarros 300.000. A comercialízação de produtos de tabaJutando."-- diminuiu, proporcionalmente, em 25%, no entan- co emprega cerca de 1.500.000 outros trabalhao _ éf.eito que o f.abagistei: busCa ~no cig~rro ê
to_ a produtividade do trabalhador cresceu mais
dores. Da plantação à comercialização, o tabaco
conseguido pela impregnação por nicotina de rede vinte vezes (_wn operário produzia um milhão
ocupa 2 milhões de brasileiros.
ceptores nervosos centrais e periféricOS qué proe no Caribe, uma nova scx::ledade baseada na

agricultura -

uma de subsistência, voltada para

e
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duzem estímulo e antidepressão. A nicotina que atinge o cérebro mais ou menos sete segun-

dos após a inalação da fumaça- acelera o pulso
cardíaco, aumenta a pressão arterial, faz vasoconstrição, promove liberação de catecoJaminas
e funciona como estimulante geral e antidepressivo: exatamente a droga certa na hora certa para
as sociedades européia e americana do início do

século quando, num periodo de trinta anos, houve
duas guerras mundiais e uma grave depressão
econômica.
O uso regu]ar do tabaco leva à dependência
-que é de difícil recuperação. No início, a nicotina provoca palpitações, tonturas, náuseas, bradicardia e outros sintomas que, com a continuidade
do uso, desaparecem cedendo lugar à tolerância
e à dependência.
A prevalência de tabagismo nos países da Europa cresceu rapidamente e a partir do início do
século, atingindo um ponto de estabilização no
início da década de 30. A prevalência entre os
homens foi sempre perto do dobro da encontrada'
entre as mu1heres. O consumo de cigarro também cresceu e duplicou, entre homens e mu1heres, no espaço de vinte anos, _entre 1_929 e 1940.
Nos EStados UnJdoS Õ-fenôin-eno foi semelhante. nos mesmos periodos históricos.
lvJ conseqüêndas sanitárias começaram a ser
reconhecidas - pela sua gravidade e relevância
- na década de 50, e as autoridades sanitárias
britânicas e americanas- as primeiras- começaram a atuar em combate ao tabagismo no início
da década de 60.
A implantação e o desenvolvimento de programas antitabagista nos Estados Unidos e na Europa. a partir da década de 60, reverteu parcialmente
aquela situação, rediredonando os interesses e
as ações da indústria tabageira para os mercados
promissores dos paises em desenvolvimento.
Em nosso País, em 15anos. entre 1970e 1985,
enquanto a popu1ação cresceu 45.5%, o consumo de cigarro subiu 101% e a invasão tabágica
apresenta tendência a ampliar-se: o consumo do
cigarro no primeiro semestre de 1986 e do Plano
Cruzado, comparado com o consumo em Igual
período dó ano anterior, corresP.Qndeu a um aumento de 20% . Na África e na Ásia o fenômeno
foi semelhante.
A partir da década de 70, com o infcio da redução do consumo na Europa e nos Estados Unidos, as multinacionais tabageiras acestaram suas
armas para o Terceiro Mundo. E o Brasil, pela
potencialidade de seu mercado, recebeu a continua recebendo tratamento especial.
Hoje nos Estados Onidos a prevlência média
de tabagismo é da ordem de 30%, 34% entre
homens e 28% entre mulheres, e vem decaindo
- mais entre os homens que entre as mu1heres
-cerca de 2 a 3% ao ano, em média. O consumo
per caplta de cigarro também está apresentando
tendência decrescente há 6 -anoS.
Na América Latina, ao contrário, estudos têm
mostrado que a proporção de fumantes entre
adultos varia entre 34% e 58% para o sexo masculino e entre 7% e 26% para o sexo feminino.
Estes estudos mostram também que a preva~
lência de tabagismo é inversaimente proporcional
à escolaridade e ao nível sócio-econ6mico entre
homens e diretamente proporcional a ambos os
fatores entre mulheres.
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A captação para o vício dá-se nos primeiros
anos da adolescência. As crianças experimentam
cigarros entre 11 e os 13 anos e passam a fumantes regu1ares entre os 14 e os 16 anos. Aos 18
anos a prevalência de tabagismo é pouco m:enor
que a prevalência entre adultos.
Nos países subdesenvolvidos em geral, cerca
de 50% dos homens adultos são dependentes
do tabaco, mas não mais de 5% das mulheres.
Em São PaulO, um estudo da Organização Panamericana da Saúde, realizado em 1974, encontrou 53,7% dos homens e 20% das mulheres
-adultas fumando, em Porto Alegre (Achutti, 1978)
estas taxas eram de 61,6% e 26,1%, respectivamente e, em Vitória(Reves,1984);43,4% e23,6%,
34% dos funcionários do Ministério da Saúde,
em Brasília.
As novas gerações brasileira_s também estão
CQm_eçando a fumar mais cedo que_ seus pais.
Em 1972;- em &;o Paulo, um estudo mostrou
que os adolecentes começavam a fumar regularmante entre os 14 e os 16 anos; em Porto Alegre,
os ãCIOJescentes de 1984 eram, aos 15 anos, fumantes regulares na proporção de 14,7% entre
os meninos e 6% entre as meninas, mas, aos
18 anos, 2.5% dos homeriS e 17,3% das muJheres
eram tabagistas.
Entre os fumantes que trabalham no Ministério
da Saúde, em Brnsflia, os homens que têm hoje
entre 41 e 45 anos de idade iniciaram-se no fumo,
em média, aos 15 anos enquanto as mu1heres
· de sua _faixa etári~ _em média, comecaram a fumar
-só depois dos 20 anos. Na geração de funcionários que está hoje com 16 a 20 anOs, os rei pazes
começaram a fumar, em média, aos 13 anos e
meio e as meninas aos 14.
Menos de 1O% dos brasileiros furna cachimbo
ou charuto. Estes são praticamente s6 fumados
por homens e de mais de 40 anos. Menos de
2% das fumantes urbanas brasileiras fumam charuto ou cachimbo.
Em geral as pessoas estão informadas quanto
aos chamados malefícios do fumo para a saúde
do fumante, no entanto muito poucos estão informados dos riscos da poluição tabáglca ambiental
e do tabagismo na gravidez.
Pelo men~ noS serviços de_ saúde parece haver
conserlso de Que o tabagismo deve ser restringido
aí. Uma pesquisa realizada entre alguns hospitais
do Município do Rio de Janeiro em 1986, pela
Campanha Nacional de Combate ao Câncer, revelou que 92% das pessoas eram favoráveis a se
restringir o fumo em todas as dependências dos
hospitais e à criação de áreas exclusivas para fumantes". Entre os funcionários do Ministério da
Saúde, em Brasma, 50% se manifestou a favor
da "proibição de fumar nos prédios do Ministério
de Saúde" (76,8% dos não-fumantes e 31,5%
dos fumantes).
Orna. portaria Cio Ministro da Saúde, datada de
2' de agosto de 1987, "coibe fumar nas depen~
dêndas do Ministério" e cria áreas.
Em decorrência de todo este quadro, estamos
vivendo, hoje, no Brasil, a experiência de 30 anos
atrás dos Estados Onidos: o câncer de pulmão
é a localização de maior incidência entre os brasileiros, matando cerca de 5000 pessoas por ano;
5000 outras moriem por ano em decorrência de_
doenças pulmonares obstrutivas crônicas e 170
000 pordóenças pulmonares obstrutivas crônicas
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e poderiam ser reduzidas em pelo menos 30%
se as pessoas parassem de fumar.

6. Fumo e ambJente
O tabagismo é considerado pelo órgão de defesa ambiental_americano como a principal e mais
frequente causa de poluição ambiental doméstica
da atualidade.
A corrente secundária de fumaça, isto é, a fumaça que evola do cigarro entre tragadas, enquanto
ele está aceso na mão ou no cinzeiro - - o
que representa mais de 95% do tempo em que
ele permanece aceso - - contém numerosas
substâncias tóxicas (nicotina, monóxido de carbo-no, acroleina, benzopireno, nitrosaminas, etc) que
se difundem na atmosfera dos ambientais onde
se fuma.
Em decorrência de ter de viver, morar ou trabalhar em ambientes poluídos pela fumaça do tabaco, as pessoas não-fumantes correm riscos aumentados de contrair ou agravar infecções respiratórias, doenças pulmonares_ obstrutivas crónicas e câncer de pulmão.
Em vários ambientes de trabalho (minas e usinas, onde existe poeiras-minerais e orgânicas ou
se manipu1am produtos de algudão e outros) o
fumo interaje com poluentes ocupacionais, de forma aditiva. Em outros (Trabalhos com asbesto,
urânio) esta interação tem ação sínérgica mu1ti·
plicativa.
Mas o tabaco não polui apenas quanto é consumido: sua proc_ução agrícola é um dos cultivos
que mms empregam defensivos agrkolas e mais
exigente em nutrientes - naturais ou provenientes de adubos químicos. Em COnseQuência, as
plantações de fumo são das que causam maior
número de acidentes de envenenamento por
agrot6xicos.
Sua exigência de terra férteis tem levado a que,
no Brasil corno na África, terras agricultáveis sejam esgotadas e bosques sejam destruidos em
novas frentes de plantação de tabaco, geralmente
para exportação, e preferencialmente à produção
de alimentos.
E mais: a maioria dos fumos claros, prórprios
para a produção de cigarros, têm de ser curados,
isto é, beneficiados pela passagem em estufa an·
tes da industrialização. Estas _estufas têm seu caJor
produzido pela queima de madeira: para cada
300 cigarros que são produzidos é preciso queimar uma árvore.
Em decorrência, bosques naturais foram e _es-tão sendo construidos_e bosques artificiais inteiros
são quimados para a cura nas estufas. Dados
do Rio Grande do Sul dizem que só neste estado
são desmatados, por ano, 600.000 hectares de
bosque artificiais.
Afora isto, atabaglsmo é apontado _corno. a primeira causa de inçêndio em áreas rural e como
a segunda de inc_eêncfos urbanos.
A árvore é bem wn símbolo da luta antitabágica:
a árvore que é cortada para plantar tabaco; a árvore que é queimada para cwar o tabaco; a árvore
que produz oxigênio que revigora o ar que o con~
sumo do tabaco polui.
7.

Porque controlar o tabagismo

Porque mata.
Porque o tabagismo polui.
Porque respirarar puro é necessário para a saúde, o crescimento e a realização do homem.
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pulmão, infarto do rnfocárd!o ~ complicações da
4. Educação para a saúde desenvolvida nos
gravidez, do parto. e do desenvolvimento infantil).
ambientes de_ trabalho, evocando preferencial--- 8. 80% da população feminina adulta urbana.,
mente os riscos da ~osição à poluição tabágica
até o ano 2000, deve__estar informada quantO ao -.ambiental e da interação do fumo com poluentes
risco de complicações decorrentes do consumo
o_cupacionais.
de cigarros durante a gravidez e da sua interação
5. Campanhas de comunciac;ão _social (através
com contraceptivos orais.
de cartazes, rádio, lV, jamais, sistemas de alto-fa9. 60% das crianç_as de 14 anos (último ano
lante etc.) e açõ_es promocionais (concursos,
. 2. DESCRiçAO DO PROORAMA
-do ]9 grau), em 1995, deve sabe_r relacionar o
eventos _c_ulturais e esportivos etc.) visando difun~
de
fumar
com
o
aumento
do
risco
de
sérias
hábito
1. Objetlvos
_dir informação à população em geral, fazer contra
-doenças do coraçã_g .e Ao pulmão e a exposição
LI. <lera!
propaganda e criar atitudes favoráveis à mudança
Reduzir o consumo de produtos de tabaco e à poluição tabágica ambiental com o aumento
cultural.
do risco de compDcações da gravidez, do parto
a prevalência de tabagismo no País e, desta forma,
6. Formação de líderes de opinião (parlamencontribuir para a prevenção das doenças dos apa~ e do crescimento e do desenvolvimento infantil. . tares, artistas, modelos, autoridades, es_critores,
relhos respiratório e cardiovascular, bem como -=--= - 10. Até o_aO.o 2000: a) Bà% dos trabalhadores
desportistas etc.) pela sua identificação, difusão
que lidam corri asbesto, em minas e usinas de
de outros sistemas orgânicos, além de diminuir
diferenciada de informação e mobilização para
urânio, com poeiras minerais e orgânicas, em mios riscos de compUcações da gravidez, do parto
o apoio às ações antitabágicas em ;;uas respecnas de caJVão, com poeira de smca e produtos
e do desenvolviemnto infantil que decorrem do
tivas áreas de atuação. Promoção de seminários
-de algodão devem est~ informados dos riscos
tabagismo.e encontros; realização de mostras e exposições
C.la itlteração do fumO com os poluentes OC:upa12. Específicos
e outros ações capazes de chamar a atenção de
cionais; b) 80% dos trabalhadores _em escritórios -autoridades_e legisladores para a questão e favoreL Reforçar o comportamento dos não--fumane -Ouir6S:Wribienfes de trabalho coletivo fechados
tes no sentido de não se iniciarem no vício (em
cer a legislação antitabágica.
devem estar informados dos riscos da exposição
especial crianças e adolescentes).
7. AtuaÇão junto a forlnação de profissionais
2. Modificar o comportamento dos não-fu- ~apOlUiÇão tàbágica ambiental
de saúde e _de educação.
ll.
Até
_1990,
deverão
existir
leis
federais:
a)
mantes no sentido de defenderem seu direito ao
3.2.- "AÇã:o legiSlativa e na esfera económica
prOibindq o uso de produtos de tabaco_ ero locais
ar puro e reduzirem sua exposição à poluição
1. Encaminhamento de projetas de lei, diretapúblicos fechados (em especial escolas, serviços
tabágica.
3. Modificar o comportamento dos fumantes · · de sa(lde e nos tr~:sportes c;oletivos); e b) estabe~ mente (melões populares)_ ou através de parla- · · _.
_mentares_.
no sentido de reduzir a poluição tabágica e respei- leceiido áreas sepãradas para fumantes e não-fu2.2 Identificar sistematicamente ã~La.utorida
mantes nos locais de trabalho e de consumo de
tar o direito dos não-fumantes.
-c_
des e legisladores. que faVo.reçam. ou nãO a politica
4. Modificar o comportamento dos fumantes ---rillmêllfOs.-- -de control~__d_e_tqj;)agismo no País e atuar junto
-12. Atê 1995, deverão existir leis federais: a)
no sentido da redução do consumo e do aban_,
a eles.
·· _j?i'_Oibindo a promoção, a propaganda, a publicidono do vício.
3. Estimular a promulgação de legislação andade direta e indiret; o apoio e o patrodnlo de
5. Criar, na sociedade, com sua participação,
titabágica a nível estadual e municipal, _oferecendo
eventos culturais e esportivos, bem como de
atitudes favoráveis à abstenção do fumo e à muapOio técTtic:õ e ciSsesSOria._
- - - ··
dança cultural necessária à reversão da epidemia ações de- saúde e de defesa do melo ambiente,
4. Formular Umci-política de governo (econôpelos produtores, fabricantes, beneficiadores, intabágica.
mica, fisi::aT, trabalhista)_ em relação ao tabaco,
- -dustrlais e vendedores de produtos de tabaco;
2. Metas
q'Oe a~nda ã.os illteresses da saúde da população
1. Reduzir o consumo de cigarros, total e per e b) obrigando a existência de advertências :sobre
sem comprometer a arrecadação fisç:al e o emcapta, em 20% em relação ao consumo atual, os· riscos para a saúde do consumo de tabaco,
prego, tle iniciativa do Ministério da Sal!de.
-- noS maços de cigarros, pacotes de tabaco e deaté o ano 2000.
_
2. Reduzir a prevalência de tabagismo entre" rilais produtos de tabacaria, bem como em todo
3.3,- i\Ç_ão fv\édico-Sodal
__
_ -· _
material publicMrio sobre os mesmos.
adultos (maiores de 20 anos) a 30_% no ~o 2000.
1. Estimular e apoiar organizações- públicas
3. Reduzir a proporção de mu1heres que fu- --~- 13. Aumentar progressivamente a taxação dos
e não-governamentais a estabelecer e Qesenvolmam durante a gravidez a, no máximo, 50% da produtos de tabaco até, no mínimo, 80% do preço
ver programas para- deixar de fumar.
proporção geral de mulheres que fumam, no ano - de venda~ até o ano 2000, repassando esté custo
3.4. Ação de pesquisa e informação
para o preço ·ao consumidor.
2000.
L Negociar, com órgãos governamentais res4. Reduzir a prevalência de tabagismo eriire14, Retirar,atéoanode 1995,opreçodocigarponsáveis pelo desenvolvimento científico e- tecadolescentes (10-ZO anoS) a menos de 5%, no ro do cáJculo dos índices de custo de vida.
nológico "(CNPq, CAPES, Ministério da Ciência e
ano 2000.
- -·
15. Até ·o ano 2000, t®as as unidades fede"raTecnologia) a criação de linhas de pesquisa volta5. I 00% dos profissionais de saúde, até 1995, da$ e_cidades de meU.~ çle wn milhão de habitantes
das para a produção de informação epidemiodevem estar informados quanto ao risco de doen- deverão possuir programas para deixar de fumar,
ças relacionadas ao uso de produtos de tabaco ~mantidos, preferentemente, por organizações não . lógica de interesse para o diagnóstico,_o acompanhamento e a aval_i~ção de governo e da evolução
e à exposição à poluição tabágica ambiental governamentais.
do problema.
(doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasias,
16. Produziracada5ano>(l990,1995,2000)
2._ Obter financiamento para pesquisas nesta
doenças cardiovasculares e complicações da gra- as informações estatísticas necessárias à vigilânlinha a. serem desenvolvidas em centrQS de pesvidez, do parto e do desenvolvimento infantil. in- cia epidemiológica do problema, c:om vistas ao
quisa nadonais ou_ pelo próprio Minist~_rio da Saúdiagnóstico, ao acompanhamento e à avaliação
cluindo as infecções respiratórias agudas).
de.
6. 90% dos professores de }9 e 2 9 graus, até
da ação de governo e da evolução do problema.
3. Conveniar com_ o_rganisrnos intemadonais
1995, devem estar irúormado:s quanto ao risc:o 3- Esbatég!cas
e centros nacionais de pesquisa para o desenvolde doenças reladonadas ao uso de produtos de
3.1. Ação educativa
vimento de pesquisas nesta linha, .- _ _
tabaco e à exposição à poluição tabágica ambien1. Difusão de informação científica para profis4. Estabelecer cooperação técnica com orgatal (doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer
sionais de saúde, professores, legisladores e autonismos internacionais (OPS, OMS, UICC, UICT,
de pulmão, doenças cardiovasculares, complica- ridades sanitárias.
etc.) e outros programas nacionais corn yjstas
ção da gravidez, do parto e do desenvolvimento
2. Educação p~ a saúde, integrada nos curri·
ao desenvol~mento científico e_ tecnológico.
infantil).
culos de 19 e 29 graus e nas universidades, voltada
7. 80%- da população adulta urbana, atê o ano
para crianças, adolescente se jovens.
4. Avaliação
2000, deve estar inft)rmada quanto ao risco de
3. Educação para a saúde desenvoMda nos
Prcx:eder-se-~ a avaliações periódicas, com visdoenças relacionadas ao uso de produtos de taba- serviços de saúde e organizações comunitárias,
ta ao acompanhamento das a!;õ.es programadas
co e à exposição à polutção tabágica ambiental dirigida preferencialmente a gestantes, pacientes
(monitoramento, reprogramação),_ a_ serem feitas
(doença pulmonar obstrutiva crônlca, câncer de -de risco e fumantes passivos.
oom base nos seguintes in_dic.adores:
Porque nos comove. e _no_s .dói o sofrimento

dos nossos pacientes e amigos, morrendo lenta~
mente de falta de ar.
·
Porque todos os lucros, os impostos, os empregos e os dividendos gerados_ p_ela agro-indústria
e pela exportação do tabaco não pagam o preço
da vida, da saúde e do ar puro.
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Metas

L

2.

1.1. ConSumo 'de dga_rros no país em UJ"ddades vendi~as.
1.2. Corisumo ·per capta de cigarros
-= n9 de unidades vendidas no ano
população total
1.3. ConSUmO per capta de dgafros da população adulta
= no de unidades vendidas no ano
n9 de habitantes
20 anos
2~1.

Sexta-feira 11
PeriQdlddade
mensal
anual
anual

Prevalência--(%) "de tãbafiiSino entre adultos (total), .Por
sexo, idade e extrato sócio-ecoriôrnico)

= n? de fumantes regUlares ___ ?q ~-o-~ X IOO
n9 de habitantes

3.

4.

20 anos

-

qüin~enal

3.1. Prop0rça6 de gestantes_fumantes_ (totai, por-idade e~'ex
trato sócio-_econômlco) _
= % de gestantes fumantes X roo

% de mul_h~r~~-fum~«:s _
4.1. Prevalência de tabagismo entre adolescentes de I O a
14 anos (totaJ, por sexo e extrato s6cio-econômicoL
= n9 de fumantes regulares de 10 _a 14anos X
100 _
população com 10 a 14 anos
4.2. Prevalência de tabagismo entre adolescentes de 15 a_
19 anos {total, por sexo -e extrato sódo-econôinico)
= n~> de fumantes regulares {15-19 anos) X 100
população com 15 a 19 anos
4.3. Prevalência de tabagismo entre adolescentes ( 10-20 _
anos) total, por sexo e extrato sócio-econômico)
= n~> de fwnantes regulares (10-20) X 100
população com 1O a 20 anos
4.4. Uso de tabaco entre adolescentes de 1O a 14 anos {total,
por sexo, extrato só.cio-econômico)
= n9 de fumantes ocasionais de 10 a 14 anos X
100
pop~_aç_ão ~om 10 a 14 anos
4.5. Uso de tabaco entre adolescentes· de 15 a 19 anos )tOtal,
por sexo e extrato sócio-econômico)
= n9 de fumantes ocasionais de 15 a 19 anos X 100
população com 15 a 19 anos
4.6. Uso de tabacp emtre adolescentes (lO a 20 anos) {total,
por sexo e extrato sóclo-econômico)
= n~> de fumantes ocasionais de 1O a 20 anos X 100
população com 1O a 20 anOs
4.7. Idade média em que começou a fumar por cortes de
10 anos (total, por sexo e extrato sócio-econômlco) (gráfico)

5.

5.1.

6.

6.1. Proporção (%) de professores que relacionam tabagismo e exposição à poluição tabáglca ambiental com:
doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão,
doença cardiovascular, complicações da gravidez, do
parto e do crescimento e desenvolvimento infantD (total
e por faixas etárias)

7.

7.1.

qüinqüeilal ,

qüinqüenal

qüinqUenaJ

qüinqUenaf

qüinqüenal

qüinqüenal

qüinqüenal
qüinqüenal

Proporção (%) de profissionais de saúde que relacionam
tabagismo e exposição" à poluição tabágfca ambiental
com: doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasias,
doença cardiovascular, complicações da gravidez, do
parto, do crescimento e desenvolvimento infantD e infecções respiratooas-·agUàaS (total), por categoria profiSsionaJ e faixas_ etárias). __

Proporção (%) da população urbana com mais de 20
anos que relacionam tabagismo e exposição à poluição
tabágica ambiental com: doença pulmonar obstrutiva
crônica. câncer de pulmão, infarto do miocárdio e complicações da gravidez, do parto e do crescimento e desenvolvimento infantil (total, por idade, sexo e extrato sócioeconómico)

qüinciüeni\1

qüinqüenal
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Metas
8.

Periodicidade

Pra"Pofção (% ) da pOp~lação urbana femininade ffiais
de 20 anos que está informada dos riscos do consumo
de dgarros durante a gestação e da interação com con-

8.1.

traceptivos orais (tota1, por idade e extrato sócio-econômlco)

9.

9.1. ProporÇão.(%) de crianÇas de- i4 ãnos

qOinqüenal

qUe relacionam

tabagismo com doenças do pulmão e do coração (por

UF)

qiiinqüenal

9.2.- Proporção (%) de crianças de 14 anos que relacionam
riscos de exposiÇãO à poluição tabáglca ambiental (por
sexo e UF)
10.

10.1

qüinqüena1

?r~porÇão (% )- de tt:;;baiha~doreS informados dos 'nscõS
de interação do tabaco com poluentes ~upaciomiis (pro

qüinqüenal

grupo de risco)

10.2. Proporção (%) de trabalhadores em ambientes fechados
infonnados do risco da exposição à poluição tabágka
(por UF)
11.

5dStênc-i:;;--cie -iei (ÕU leis) federal (federais) proibindo
o uso de produtos de tabaco em escolas, estabelecimentos de saúde e transportes coletivos.
11.2. Existência de áreas separadas em locais de trabalho
e de consumo de alimentos (por UF)

12.

12.1. &iStêOCia de l~iS!ãção federal proibindo a propaganda.
12.2. Existência de legislação federal obrigando a existência
de advertência_s.

13.

13.1.
13.2.

14.

15.

16.

Nível(%) dt:: taxação sobre o preço de vendas ao consu_
midor.
EvOlução do preço de venda ao consumiQ.or (gráfico).

O preço do cigaiTo entra nas cálculos dos índices oficiais
de custo de vida?
- 15.1. Número de UF que possue-rn pi"ogramas permanentes _
para deixar de fumar.
15.2. Percentual de cidades com mais de 1 milhão de habitantes que possuem progrmas permanentes 'para deixar
de fumar, seguindo o_tipo de instituição mantenedora.

qüinqüenal
qüinqüenaJ
qüinqüenaJ
qüinqlu_mal
qüinqüenal
qüinqüenal

14.1

16.1. Proporção (%) de indicadores obtidos.
16.2. Proporção (%) de metas ava1iadas.
16.3. Evolução da mortaJidade por doenças tabaco-associadas no pafs, por UF, por sexo e faixa etária.

ll. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1. Parâmetros para programação
O desenvolvimento do programa depende do
fornecimento sistemático e continuo de informações provenientes dos Ministérios da Fazenda,
Educação e Trabalho, e do Cadastro de Estabelecimento de Saúde e do Sistema de Mortalldade
do Ministério da Saúde, bem como- de dados deinográllcos (IBGE).
Os dados necessários são:
a) Ministério da Fazenda
-número de cigarros vendidos por mês;
-arrecadação tributária sobre produtos de ta~
baco, discriminada por tipo de tributo;
-nível de taxação sobre produtos de tabaco.
b) Ministério da Educação:

-número de estabelecimentos de ensino de
e 29 graus por Unidade Federada;
-número de estudantes de )9 e 2ç graus, por
Unidade Federada;
•
-número de professores de 1o e 29 graus, por
Unidade Federada.
)9

qüinqüenal

11.1.

c) Ministério do Trab_alho:
-número de profissionais de saúde registrados nos respectivos conselhos por categoria pro-fiSSiona1 e por Unidade Federada;
-· -==número de estabelecimentos onde se traba,lha com poluentes ocupaclonais cuja interação
com tabaco é de risco, por Unidade Federada;
---número de_ trabalhadores que trabalham
.n~~-e ~~E~)~i"!ento~
-,-d) Ministério da Saú_de:

-riúmer_o_de esta"b~leciment~ de saúde por
tipo e Unidade Federada;
-estatística de mortaJidade por doenças tabaço-~sociadas.

_;!.

J;stratégla de Implementação

- O Programa V:isa a ordenar a ação governamental e articular ação não governamental de
-COiltrOie do tabagismo por Um período de tempo
que vai até o ano 2000.
- Deverão ser cumpridas três etapas, correspondentes a ações de custo, mécüo e longo prazos
que constituem as fases do programa.

anual
qüinqüenal
qüinqüenal
qüinqüenal
qüinqüenal
anual

As ações de curto prazo objetivam a desen~
volver infra-estrutura, formar quadros e melhorar
as condições de coordenação e articulação, ao
mesmo tempo em que se buscará estimular a
criação e ampliação de programas nos níveis estadual e municipal e juntos a organizações não-governamentais.
Ações educativas, de comunicação social e
atuação nas esferas legislativas e económicas se·
rão mantidas nos níveis atuais e se aproveitará
os eventos e sJtuações em que nossa atuaçãó
possa ser potencializada.
Esta fase, prevista para durar três anos, poderá
ser abreviada, se se puder contar a curto prazo
com infra-estrutura adequada e recursos humanos em número e qualificação adequados ao novo porte do programa.
As etapasde médio e longo prazos representarão a ampliação e, em alguns casos, a entrada
em execUção de ações voltadas diretamente para
os objetivQs epidemilóglcos.As prioridades d~
etapas e a própria natureza das ações poderão
ser redefinidas em função do acompanhamento
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3. Esbutura operacional
O Programa de

Combate

ao. F"umO- (PNCF)

constitui ação do governo para controle do tabagismo no Brasil e é desenvolvido, cooperativamente, pelas divlsões naclonais de Pneumologia
Sanitária (DNPSr e de Doerlças Crônico-Dege-nerativas {DNDCD), da Secretária Nacional_ de
Programas Especiais de Saóde (SNPES), do Ministério da Saúde, _contando com financiamento

da Campanha Nacional Contra a Tuberculose
(CNTC) e_ da Cainpanha NaciOnal de Combate
ao Câncer (CNCC), afravés da cc-gestão com o
lnstituto Naciona1 de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). O PNCF é assessorado

pelo Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo .no Brasil (OACf}.
--=--3.1 Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil (GACT)
.
O GACf foi criado em 16 de setembro de 1985,
pela Portaria n9 6557GM, d6 Miii!Silõ da SaQde,
com as seguintes funções:
- "propror nortriã.S e instrumentos legais para
o controle do hábito de fumar;
-assessorar o Ministério da Saúde na elaboração de programa que vise a prevenção das
doenças relacionadas ao hábito de fumar;
-acompanhar a implementação e avaliar o
Programa de Controle do Tabagismo, a ser elaborado pelo Ministério da Saúde."
32 Coordenação do Programa Nacional de
Combate ao Fumo
1. A coordenação do programa é exercida por
um coordenador designado pelos superintendentes da CNCf e da CNCC e diretores da DIPS
eDNDCD.
São funções do_coordenador:
-elaborar programação, cronogratna e orçamento anuais;
- coordenar a execução das ações programadas;
- acompanhar e avaJiar a programação em
cooperação com o GACf;
- promover a articulação intra e interinstltudonal, necessária ao bom desempenho do programa;
- atuar como secretário-executivo do GACT.

_ 2. Um grupo deliberativq, cÇ_f'IJ~sto pelos di retores da DNPS e da DNDCD e pelos superintendente...s da CNÇT e. Qa ÇtfCÇ, terá as funçõe_s.
de:
_'_ ·_·_· -~~--- ~"" _ ~ ·
~
__ ,_aprovar a programação elaborada pela coordenação do FNCF;
~autorizar despesas previstas em orçamentoprograma anual.

4. Articulação lnterlnstltuclonal
4.1 Articulação [nterministerial
- Faz-se necessário àrticUJar açóes com:
a) Ministério da Educação com vista a implementação e desenvolvimento de ações educativasintegradas nos currículos de 1~ e 2 9 graus. Consi:
derando a relevância das ações educativas voltadas para crianças e adolescentes, entende-se a
imp_qrtâpc_ia P~sta articul~ç_ã9.___ ,
...
b) O Ministério da Cultura, uma vez que se pretende wna mudança cultural em relação ao tabagismo, ente_ndido _cOmo traÇo çle cultwa.
c) O MiniSi.éifo da Fazênda, cOm vistas a implernenlãÇao"âas medidas econõmicas propostas.
d) O MinistéríO do Trabalho, com intensa atenção em ambientes de trabalho e junto a trabalhodores.
e)_O Ministério da Previdência e Assistência Social, em razão da implementação do Sistema único Descentralizado de Saúde.
OO Ministério da AgricuJtura.
g) O Ministério da Indústria e do Comércio.
42. Secretarias de EstadO
Em funçãO _da estratégia básica de implementação _do_ PNCF (item 2), a articulação com as
secretarias de saúde e educação é prioritária para
alcançar o grau desejado de abrangência e des_CentraJizaçaO das atividades de controle de tabagismo no país.
É esperado que, a nível estadual, se implementem e desenvolvam programas nos moldes do
PNCF;-que aruemãrfíCWaciamente CciiTi-ele, com
·programas municipais e de Õrganização não-governamentais, coordenando estas _aç.ões nas respectivas unidades federadas.
. Será estimulada a criação 4~ grupos interinstituclonais e muJtiprofissionais com este fliri. A sua
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vincuJação institucional a uma secretaria de estado (saúde, educação) favorecerá os mecanismos
de articulação com o Ministério da Saúde e o
repasse de recursos e insumos.
O Programa Nacional de COilibate ao Fumo
envidará esforços para apoiar estes grupos através
da oferta -de financiamento, informação e assessoria, e repasse de recursos fmanceiros, de materiais educativos e de comunicação social.
4.3. _OrganizaçOés fiãó~ovemamentais
Serâo estímuJadas, na medida de seus inter~s
ses e de seu envolvimento nas ações de controle
de tabagismo, a cooperar articuladamente com
os programas estaduais. Serão mobilizadas para
o des_envolvimento de ações educativas, de comunicação social e de programas para deixar de
fumar.

5. Previsão de investimento
O presente programa de trabalho prevê um
investimento total, no período de 1988 a 2000,
de não menos_de 2 bilhões de cruzados, a preços
de dezembro de 1987.
50% deste investimentO a serem gastos n_as
- duas primeiras etapas, isto é, até 1995.
Em torno de 70% do tota1 de recursos a serem
alocados deverão sê-lo para a compra de serviços
e encargos, necessário à execução de ações de
coordenação (passagens, reuniões. alugllel, ser:vtços) e d~ ec;iucação, comurücação social e divulgação (gráfica, distribuiç.il:o, produção etc.).
Os investirilento de capital (material permanente, instalações) não devem atingir mais de 2 milhões de cruzados, isto é, menos de 0,1% do total.
Por outro lado os gastos com pessoal representarão cerca de 10% _dos custos, sendo proporcionalmente maiores na }9 etapa e atingindo, no
total do período, um custo_ total da ordem de
100 a 200-miltiões de cruzados.
A transferência a Estados e municípios (apoio
a PECf) deverá crescer de cerca de 15% no pri·
meiro ano para 20% ou maJs no final do perfodo
quando totalizarão cerca de 400 milhões de cruzados.
-

Estimativa de necessidades de investimentos
(em Çz$ 1.000,00)

Fator de custo

:!'Ano

39Ano

(1989)

(1990)

Anual

8.000
500
500

10.000
1.0.00
250

12.000 ..
1.200 .

12.000-1.500
100

600
50.000

600
60.000
25.000
500

600
100.000-

13.000
500

600
70.000
20.000
500

73.100

102.350

119.400

1. Folha de Pessoal
(fixo)
(diário)

2. Mat. Permanente

100

Total

2•Etapa(1991--2000) 3• Etapa (1996--2000)

t~>Ano

(1988)

Qülnqüenal

Anual

Qülnqüenal

-

Abs.

%

8,0
1,0
0,1

60.000
7.500

15.000
2.000

75.000
10.000

165.000
20ZOO

500

100

500

1.850

30.000
500

3.000
500.000
150.000
2.500

600
150.000
40.000-

147.700

723.500.

3. Serviços
(aluguel)
(outros)

4. Transferência a UF
5. Mat- de Consumo

Total

7.800
1.450.000
408.000
8.000

0.4
70.3
19,8

600

3.000
750.000
200.000
4.000

208.500

J.o42.5õ0

2.060.850.

100,0

0.4'
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,FASES QO PROORI\MA

Objetlvos
lnstltudonais

2• Fase

1• Fase
1988A 1990
- desenvolver ·coordenação. - ·- ·

-

ampliar programas educativos e de
comunicação social.

-

-

promover a articularção interins_titudonal.

-

-

-

estimular a criaçã~ e o_desenvol~

implementar ação legislativa e
econômlca.

-

formar quadros.

-

desenvolver pesquisa e informação.

-

-

vimento de programas.regionals.
formar quadros.

-

EPS nas escolas de }9 e :29 graus.
EPS nos serviços de saúde.
comunicação .social.
difusão de informação.
promulgação de legislação federal.
pesquisa e informação.
formação de quadros.
avaliação e reprogramação.

3•Fase
1996 A2000
ampliar programas educativos ê·de
~

1991 A 1995

comunicação social.

implementar ação legislativa e
econômica
apoiar programas para deixar de fumar.
desnvolver pesquisa e informação.

-- difundir informação.
- desenvolver pesquisa e informação.
- manter ações educativas e de

comunicaçãb social.

Prioridades

··

--composição de equipe de coordenação.
- desenvolvimento de infra-estrUtura
material para a coordenação; .
- busca de financiamento.
-- implantação e desenvolvirnent.? de
programas regionais.
- formação de quadros.
- difusão de informação.
--=-.-------pesquisa e informação.
~

~~

-

4:

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES~ PARA

1988
4.1
1~

~

~

~

-

~

Atividades

Ação de coordenação

1.1. Realizar reuniões trimestrais do GACf;
12 Manter a coordenação do programa;
13. Formar quadros (reaJizar cursos de atualização);
1.4. Apoiar programas de controle de tabagismo (transferência de recursos e ossessoria).

2. Dlfusã.o de Informação
2.1. Reeditar e distribuir publicação 'íabagismoeSaúde":
22. Produzir e distribuir materiais e recursos
instrucionais para PECf;
23. Fornecer cópias de artigos.

3. Educação para a saúde

5.

-

EPS nas escolas de

1~

e 29 graus.

EPS nos serViços âe_saúd.e e
comunidade.
- EPS para trabalhadores.
__,.. conwnicação social.
- difusão de informação.
- promulgação de legislações es-__
taduais e munJcipais.
- pesquisa e informação.

-

-

Aç6es promocionais

_5.1._ -C~panha- na·praia;
: _52., l"roduzir ~-distribuir r:narça_dor

5.4.. Distribuir cartazes.do Zir.aldo. _

qt; _liyro

(Tuimada Mônica);
53: Manter 'stand' do programa em congres. .sos médi~os; ..

~

6. . PesquiSa

6.1: Realfiar pesquisa:de-i_rripacto da ação educativa e. de c::omunJcação soctal. c;fo PNCF no universo infantil.

Fonte

Atlvldades

3.1. Produzir e distribuir revista de histórias em
quadrinho (funna da Mônica) para escolares de
3. . Educação pala a saúde
3.1. Revista HQ
19 grau;
32 Produzir e dist:ril;,_\lir_material e4ucativ9 para -'3.2. -Material educ. p/ g_estantes
3.3.-- Fóltíeto para pfOfessores
gestantes;
3.4. Adesivos para táxis
-33. Produzir e distribuir folhetos para profes-sores de 19 grau;
4- Comunlcac;io Social
4.1. Dia Internacional Sem Fumar
3A. Produzir e distribuir adesivos para taxis
4.2. Dia Nacional de Combate ao Fumo
(Campanha: "Não fuiT!e: estou respirando").
5. Artes promodonals
5.1. Campanha na praia
4- Comunicação soclàl
52. Marcador de livro
4.1. Comemorar ó Dia lntemac::lonal sem Fu53. 'Stand' em congressos
mar- 7 de.. abril (fi1mete de 1V) (Tutn:ta -da Mô-5A. Cartazes do ZiraJdO
nica);
6. PesquiSa
42: Comemorar o Dia Nacional de Combate
6.1. Pesquisa de impacto
ao Fumo - 29 de agosto (filmete de 1V, discos,
Total
cartazes) (TUI111a da Mônica).

.

470~000

481.000
2.747.000
6.526.000

-

-

-

2.500~000

-

-

2.747~000

2.000.000
.

200~000

14~000.000

-

500~000 ~

-

470.000
481.000

2~000.000

700~000

-

Total

Dncdc/Cncc/
Acooanco

Cnct
1. Coordenação
1.1. Reuniões doGAcr
1.2. Coordenação
1.3. Cursos
1.4. Apoio a PECf
1.5. Reuniã.o de Coord. de PEcr
2. Difusão de lnfonnaçio
2.1. Publlcação
22._ Materiais (slides)_
2.3. Cópias

~

2.000~000

2.500.000
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Fernando Henrique Cardoso, quando afirma que
Há necessidade, pois, de submeter alguns su''ningLJém,.emsácànsciêndã,podenegaropapel postos dássicos da "esquerda" e da "direita"do Estado( ... ) np desenvolvimento das forças pronO tocante ao Estado - a mais aguda, radical
campo
.dUtiVaS -mesino no investiffiento-eni setores· Pio- - e conseqüente-crítiCa de fórma a ab·nr
-, néli'_OS'"'Ol:ressenciais da produção. Isto é tão óbvio · de entendimento sobre o assunto, que permita
FEVEREIRO.
___ que-não deveria caber uma atitude "estatizan.te_" aos mortais sJtuarem-se na discussão e coloca2-XI reunião do GACT ·· --- ---(que implicaria na apropriação do excedente pelo rem em cheque suas alianças tradicionais. Não
3 a 5 - Reunião Nacional de Coordenadores de
Estado para investimentos que irão competir com
penso, é claro, que este jogo aberto, aliás, proPECT
.. .
.
o.setor produtivo privado} nem outra "privatizante, posto pelo Uder, sensibilize corações e mentes
-Produção de materiais (slideS} para ~CT
que acaba por se confundir com a apropriação
em]:!e_~d~!}_i<!_os _nf? iimi~~ da :·s~bversão" ou da
de benesses do Estado ·em benefício de empresas
"corrupç-ão" -- formas degeneradas _e subserMARÇO
prívadas e_ com a ilusão de que a substituição vientes de adesão-às polarizações extremadas da
2• quinzena - Distribuição da revi-sta de HQ e
do Estã06-pelo individualismo liberal e pelo mer- esquerda e da direita. Não creio sequer que tais
folheto para professores
cada resolveria todos os problemas". (A crise e
formas de existência política subsistam nesta Ca-Repasse de recursos a PECT
as opções nacionais, 2-2-_88). Lamentavelme,nte, sa. Por isso ITlesmo estou certo de que o exercício
ABRIL
como também pontuallza o Senador Fernando épertinente_{e_o_portuno}, vistoqueagrandeponte
7 - Dia Internacional Sem Fumar
Henrique Cardoso o debate- existe e se_ ex_acerba da liderélJlç_a_polític_a deste Pais está, precisamente,
MAIO
sobfe- c-otlsidefã.ções metafísicas, axiológicas, em busca d~_urna luz que seja, ao mesmo tempo,
- CuiSO de AtualizaÇão em Controle -do Taba- que, -em lugar de prOcu-rar compreender o lugaf- reflexiva-e-COerente. Uma luz de modernidade.
gismo - _Río
_
do EsJa,_do__ moderno no prOcesso de desenvolSem preteiider, natural e magicamente, resol·
-XII reunião do GAcr---- -- -Vimehto--deii'loc·rático nó Pafs, acaba descarnban- ver wn dos problemas centraiz da humanidade
do para o- mero· discurso. Não basta_. --~b§!rn!_ nos tempos:que correm, responsável pela divisão
JQNHO
. c0ri1o fei o· nóbre Uder," denuncíar os "progre_s- do rrit.indo ertl dois grandes blocos imtagônicos,
}t quinzena- Distribuição de publicação
~is@s" que desaguam· no "populismo" ou os
proponho que se repense_ as _relações_ entre os
JULHO
"conservadores" na "clientela". O "itinerário da indivíduOs, a soCiedade civil e o Estado como
-XID reunião do GACT
--rilod_eni.iiação":· cOmo prop-õe, exige um franco
relações siStémicas e não·antagônicas.lsto signi- DCurSo de Atualização ein CoÍltrole do Taba- debate ideológico sobre o próprio "Estado. Não fica retomar o contratuaJ!srno como fundamento
gismo
será corrrã denúncia moral aos impulsos corro- da sociedade organizada, não no sentido clássico- _sivos da "esquerda" e da "direita", que conden- liberal, mas _no sentido em que a explosão da
AGOSTO
&trá novas forças em tomo de wn projeto alterna- consiênda partidpatória o colocou conternpora29- Dia Nacional de Combate ao Fumo
tivã._Até-ai(uj, talvez, OPera o "bom senso" recla-. neamente: onde a cidadania se realiza em proSElEMBRO
mado pelo Seli:ador, que_é apenàs um bom princf~ cesso ou não se realiza, significando tomar a cons-III Cuiso -de Atualização em Controle de Ta~ plo, jamais üma garãntia para que aS coiSas fnu- trução do Estado como veículo "ativó- da demobaglsmo
den:l. Outro clássico, aliás tarnhéril marxista como cracia que assegura a preservação das respE;ctivas
zy-citado pelo Senã.dor, ·mas de inspiração recoIdentidades e_ que não se esgota nos limites de
NOVEMBRO
nhecldamente mais democrática e universal, diria seu _aparelho de administração e_ coerção. Antes,
-IV Curso de Atualização em Controle do Traque o grande desa~o é o salto do "bom se~so"
os situa na fronteira da sociedade de forma a
bagismo
ao ·"sens_o filosófico", este sim, capaz de levar absorver suas aspiraçõ_es de participação. Am-XIV reunião do GACT.- o bom senso às últimas conseqUências. que são
pliando os graus de inserção popular no processo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) aS- COrlseqoências das transformações sociais. E, -decisório das políticas públicas, num crescendo
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maneste caso, veremos que o problema não reside participat6rio que lhes acaba por defmir a natugalhães.
propriamente no uso que a direita e a esquerda reza, o campo de ação, _o volume de recursos
OSR.JurAHYMAGAi..HAEs(PMDB-BA
e os afetados pelas medidas, o Estado deixará
fazem do Estado - condenável em suas deforPronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
mações---: mas o_ tipo de legitimação que recobre d_e ser l,IO'la jntele.quia opressiva para se transforSrs. Senadores.
esses_ atos ~ p_rocess_os. Por que, eo~o._~o ques~ ma;r no lugar estratégico da confecção da hi~ria.
Tenho insistido num tema que considero da
tionar os fundamentos desta legitimação, na espeDir-se-á que esta é uma recomendãção "micromaior importância para o projeto democrático do
rança de que a razão redescoberta não sólimine política", incapaz de redefinir os parâmetros da
Brasil: como andam as contas do setor póblico?
a caverna como se converta rio-que tanto deseja~ dominação. Já os conseiVadores aí enxergam um
COOfesso que desde que ffie debruCei" SObre esta.
mos: um novo referencial para a ação política permlssivismo liberaJizante que acabará por paraquestão s6 tenho acumulado perplexidades. CoqUe supere o quadro tal como a "esquerda" e lisar o Estado, à semelhança do pacto corporameçando pelo grau de desinformação, senão
"direita" o_desenharam há mais de um século.
tivista do pós-guerra nos paíseS europeus.
confusão que reina sobre a matéria. Uns dizem
Explico-me: senOO o "Estado", para a esquerNJ contrário, a revivescência contratuaJlsta apeuma coisa, outros outra, outros ainda outra Fica,
da, um "Estado da Classe Dominante", é "legiti- nas repõe a questão democrática no centro das
então, uma dúvida: o caos é das próprias contas
ma" a extorsão sobre ele praticada tanto pelo
preocupações modemizantes, permitindo àqueou trata-se, na verdade, de um "buraco negro"
pOpulismo corno, aJiás, também pela social-de- les qqe se cansaram da retórica binária do bem
conceituai que devora furiosamente qualquer farnq.ccada_~talY~aí_araiz_deseuencantopopuJar
e do mal, n;definirem suas percepções e alinhacho de luminosidade?
~; ·aa ·revéS, sendo o "EStadO", para os liberaiz,
mentes rumo a uma reaglutinação capaz ~e_ dar
Tenho, para mim, que é um pouco de cada
um centro difuso_ de. representação- de interesses um desfecho dernocráJ:fc;.o à .crise de_ govemacoisa Se o aparato conceitua] é contraditório, encoletivos; por que não submetê-lo a um de seus bilidade do País e que, inevitavelmente, desemcontrou no caos da administrtação pública brasiparticuJarlsmos, precisamente aqUele mais capa- bocará numa profunda mudanç:~ nos parfu:n~tros
leira o fermento das dificuldades para explicitar-se
citado ao "uso racional dos recursos públicos" da representação, típica da macropolftica desecomo sendeiro da inteligência.
para a reprodução de investimentos necessários jada.
De qualquer forma, não farei "experimentalisà ampliação da produção - os empresários?
mo acadêmico", nesta oporturUdade, o ·que, aliás,
Nesse contexto, populismo e clientelismo não Crise do Estado e Crlse de Govemabllklade
nem me compete. Procuro, apenas, reduzir minha
só se justificam por si mesmos corno se excluem
perplexidade a uma síntese rriíiiima de compreencomo caminhos para a construção de um "EstaO mundo oddental vive, na última década, uma
são sobre o que vem ocorrendo com as contas
do Democrático" -que, no dizer do própf!o Sena:. Verdadeira crise da_ democracia _que se expressa
públicas.
pela iricapacidade do- Estado: manter-~e e_qulli-- dor, erri úin artigo clássiéõ, j)UbUcado há alguns
O Estado
anos, seria o "centro de condensação de interes- brado para fazer frente aos enCargos com ·que
Começo pela questão do Estado. Tem razão
ses contraditórios". Um e outro "exploram o Esta- foi Cw!!u]ado e d~ ~us governos manterem-se
o Uder do PMDB no Senado_ FederaJ, Senador
do".
fiéis a suas bases e compromissos tradicionais.
4.2. Cronograma
JANEIRO
15-Campanha "Não Fume: estou respirando"
30 -Campanha da Praia
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Qual a origem desta crise, e como se expressa
ela em nosso País?_
A crise, em primeiro lugar, é _de representatividade. Fruto de intensa mobilização ideológica
que adveio das grandes convu1sões sociais que
enterraram o absolutismo monárquico, sob os
alicerces do industriallsm9, o mundo europeu

acordou do pesadelo da

n Grande

Guerra com

um novo tipo de pacto nas mãos:_o pacto_ corpora~
tivista da sodal-democracia. Preservava-se o regime de_ livre irnciativa, mas exigia-se do Estado
um duplo papel: "articulador" da expansão inter-

nacional do capita1ismo em regime de pleno emprego e "pagador" da conta das diferenças _so-_

ciais.lsto exigia, por um lado, que o Estado de~::ru
basse suas fronteiras alfandegárias, contribuindo,
outrossim, ao aprofundamento· de seus mercados

pela manipulação do déficit público como regulador do mercado e pela abdicação de impostos
sobre o valor agregado que penalizava a massa
consumidora; por outro, que oqentasse seus gastos de forma a se transformar rio Estado "produtor
da ordem" no Estado "produtor das condições
materiais para o exercício da cidadania". Ora, isto
maximizava as atribuições_e minimizava a capacidade financeira para cumpri-las. Perdia o Estado
grandes campos de incidência tributária, reorientando-se para sistemas menos regressivos, calculados em impostos diretos, supostamente mais
justos, e ganhava obrigações sociais. Mas apadrinhava um novo ciclo nas relações <;"apitai-trabalho
que permitiria um inusitado petíodo de estabilidade e crescimento._ Durante este temp_o, trabalhadores organizados em tomo de grandes centrais sindicais e empresários concentrados_ern torno de seus grandes interess_es corporificavam
uma espécie de cidadania coletiva que daria não
s6 novo alento, mas nova substância ao Estado.
Este não era mais o fruto dO pacto entre cidadãos
abstratos mas o fruto corporativo da transação
entre grandes e poderosos agentes de representação social: os sindicatos.
No limite, era claro, que o modelo social-democrata (e não populista!) estava fadado ao infortúniõ. O Estado, nas mãos dos poderosos agentes
da representação social, tomava-se incapaz de
operar como redutor de demandas sociais. Ao
contrário, tomou-se um instrumento passivo da
sodedade civil incapaz de realimentá-la e delimitá-la em seus anseios materiais e politicas. Cadaum a seu tempo e lugar, empresários e trabalhadores organizados, dedicaram-se à tarefas de
..consumir o Estado". Resultado: a crise fiscal que
assola todos os países desenvolvidos. Curiosamente, esta é até uma "tendência mundial", como
nota um arguto articulista na FoUta de S. Paulo
de 11-2-88-(artigo anexo).
Mas, até aí, não existe um problema de representação. Esta funciona e se faz presente e efetiva
através da organização partidária com nítida clivagem social, cuja representação compõe o pacto
de dominação social-democrática. A crise de representação começa a se sentir erri dois momen~
tos: primei[O. quando o Estado já não é capaz,
mercê da "crise fiscal", de manter os serviços
sociais exigidos pelos menos afortunados abrindo, pois, um flanco nO processo de legitimação;
segundo, o Estado já não consegue manter o
crescimento a pleno emprego, abrindo outro flanco, agora no processo de acumulação. De outra

parte, mas não menos importante, as transformações tecnológicas alteram rapidarriente as
condições de traPalbp, provocando uma rápida
tertiarização da economia e das cidades que não
encontrava correspondência na estrutura sindical,
na organização partidária e no próprio modelo
de representação política que sustenta o Estado.
Ness_e_con~to o Estado deixa de cumprir suas
funções básicas perante a ordem social competitiva e a negociação em tomo da cidadania coletiva - sindicatOs - não esgota as exigências
da participação de amplos segmentos da sodedade.
Tudo _isto conduz, nos últimos anos, à emergêiiéia de- ·novos fenômenos polítiCos e ideológicos na Europa, onde se destaca o declínio
dos velhos partidos populares, notadamente os
partidos comunistas, mas não Só eles, também
o Partido Trabalhista inglês e alguns partidos de
Upa socialista. É a Crise _da govemabilidade.
Isto não poderia deixar de repercutir, naturalmente, na dinâmica política e ideológica contemporânea. Na verdade, estamos, todos, países deSenvolvidos e ocidentais do terceiro mundo, no
epicentro de uma grave crise da democracia que
eStá a exigir um alento novo da inteligência política: _?\5 corsas, simplesmente, já não funcionam
como antes. A força de trabalho tem novas forrilas
de inserção na economia, os serviços pessoais
desenVolvem-se na vanguarda das inovações tecnológicas e na retaguarda da metropolização, os
§indicatos diminuem sua influência na sociedade
civil que se torna cada vez mais complexa, os
partidos tradicionais entram em colapso, as instituições estataiS se intimidam à inovação.
No Brasil, esta crise é de Estado e de governabilidade. Tem algo que ver com o processo europeu, mas não lhe é equiValente. Começando pela
n2ifuiéiã do pacto dominante. Em nosso caso,
jailiãiS VivemoS o pãcto corporativo, frutO do exercício da- cidadania "institucionalizada" que condiciona o Estado a um_ mero instrumento passivo
da sociedade organizada. QuandO muito, tiVéiilõs
alguns espasmos populistas, vale dizer de ação
estatal ativa e desinstitucionalizadora da socieda~
de. Isto ocorreu com Vargas, ocorreu com Jusce~no, com João Goulait e, em certa medida, até
ccim os militares. MBS, rftesmo nestes casos, o
Estado jamais debilitou-se. O pacto, em nosso
País sempre foi elitista, organizado pelas elites
e em seu estrito beneficio, êOncomitante ao fortalecimento do Estado que lhe amparara Mesmo
assim, carcomido pela privatização engendrada·
nos -~'anéis burocráticos", o Estado sustentou-se
~!"o mola propulsora da acumulação, amortecendo, Sempre, os impactos negativos desta mudança sobre a sociedade dominante tradicional
e até meSmo subsidiail.ao sua reinserção nó nOvo
modelo. A crise do Estado, no Brasil, nos temias
do pacto elitista, também estava fadada a esgo-tar-se, embora fosse difícil afirmar quando isto
çç_orrerla, t'oi a cfise externa, e:ambial, que precipitou seu fim.

Crise no Estado e Déficit Público
_ Insisto em que, se não devemos abdicar da
critica severa ao Goverrio do PreSidente José Sarney, não devemos cair em dois erros vulgares:
a) imaginar que, ao contrário do que afirmava
o ex-Presidente Geisel de que éramos uma ilha
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de prosperidade num mundo tumultuado, mas,
no mesmo sentido, agora inverso, somos uma
exceçãu problemática num reino universal de felicidades. A crise de EStado, de Govemabilidade
e da Democracia não escapa sequer do Leste
{::uropeu. Tomoli-Se mundial; b) supor que_ há
saídas "classicas", seja para a crise de Estado,
seja para a de govemabilidade. Clássicas, aqu~
tanto no sentido da esquerda, como também dos
conservadores ou social-democratas elegantes
ou simplórios, também chamados de populistas.
Tomemos, em primeiro lugar a estrutura e a carga
tributári~ da União.
O Estado brasileiro "ainda retir~ grande parte
de suas finanças dos impostos indiretos, com elevado ónus às classes asSalariadas. Mesmo o imposto que concentre 56%_ da receita tributária
onera oS assalariados de mais renda e nãO os
detentores de mais riqueza. Segundo_ estudos_do
Professor Walmir Rezende, técnico da Receita Federal8,5% dos declarantes do Imposto de Renda
detém 26% do rendimento bruto total e_concentram 50% do imposto arrecadado. Outro técnico
da receita, Roberto Pisciteli, no artigo puf:)licado
na Carta de Conjuntura do CORECON/DF (F'inãnciamento do Déficit Público e Carga Fiscal), destãca que em 1984 mais de 87% dos declarantes
tinham rendimentos na Cédula "C' (trabalfio ãs-.
salariado) representando quase 80% dos rendimentos--sujeitos à tabela progressista, enquanto
outros 10% dos rendimentos. âe 12% dos declarantes, também sujeitos a esta tabela, juntaram
mais 12% de declarantes. Não obstante, afinna
Pisciteli, apesar destes declarantes concentrarem
90% do Imposto de Renda, não alcançam 60%
da renda nacional. Veja·se, poiS, que nossa carga
tributária é mais baixa que _a européia, mas fortemente regressiva, dando uma sensação de opressão fiscal que mais se acentua quando se atenta
a forma como a União gasta.
Registro, aqui, um dado importante para a discussão ·da crise _do Estado no Brasil, além da
questão da regressividade que dificulta no aprofundamento dos mercados consumidores: a impunidade pela sonegação. O último autor citado
nos traz informações espantosas:
"DOS--autOs de infração lavrados contra
grandes contribuintes do imposto de renda
- pessoas físicas, entre 1984 e junho de
1987, haviam sido liquidados, respectivamente, ap~nas 8,2%, 9,2%, l~3.%_._.e._3,9%
do total lançado em cada ano (em valor).
SQ para ter uma idéia, 30,6% e 73,6% dos
totais de 1985 e 1986 ainda se enContram
em fase de impugnação (primeirã. etapa do
contencioso administrativo).
No inído deste ano, o então Coordenador
do Sistema de FISCalização estimou, só para
o imposto de renda, uma sonegação de~330
bilhões de cruzados {para um.3,_arrecadação
total desse imposto, em 1986, de pouCo inaisde 191 bilhões). Isto sem falar nas inimagi·
náveisdimensões_da chamada economia informal, onde, inclusive, proliferam atividades
ilícitas de toda_ ordem, que chegam a fmanciar prósperas organizações e até_ intdativas
de Qovein6s."
--0 EStado nadOr1ãJ, pOrtànto, não passO'u no
Brasil por uma Reforma Tributária que lhe penni-
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tisse desonerar os assalariados de forma a incorporá-los com maior poder de compra no merca-

do. J:: um Estado peSadO, distante dos modelos
tributários europeus-que, einbora com carga mais

alta, operam como veícuJos da formaç-ão dos mercados em escala internacional. Além disto,-o Setor
Público tem sido onerado nos últimos anos com

dispêndios impostos pelo pacto autoritário re-
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cém-findo, derivado de_ acerto de contas entre

as elites locais_ e internacionais.
Veja-se no, quadro abaixo, para onde vão os
gastos públicos que produzem o déficit

SETORPÚBLICO~

Em% do PIB

Carta Tributária Bruta
-

1970

1980

1985

25,93

24,19

22,15

1,29
2,98

1,89
1,23

10,93
10,00

0,93

3,20

5,24

Juros da Dívida Pública Interna,
exceto correção monetária
Resultado

Renda üquida Enviada

.

·~·

ao Exterior
FONTES: COntas Nacionais do Brasi!lBGE -

É evidente a origem do déficit a brutal escala
de pagamentos de juros da dívida da União e
do serviço da dívida externa!

É outro professor da UnB, Dérdo Munhoz. exPresidente do Conselho Federal de Economia,
que tem -colocado esta questão em seu devido
lugar ("a provável repetição do processo", Cor·
reio BrazUiense de 6 de fevereiro de 1988):

0- segundo ponto assinalado é que o governo vem utilizando, desde o a~;:ordo com
o FMI, em 1983, os cOnceitos de déficits im·
postos por aquela instituição- voltados para
reduzir os investimentos governamentais e
levar o país à recessão a fim de maximizar
o saldo da balança comercial; conceitos que
nada têm a ver com desequilíbrios financeiros, sendo medidos, de forma incorreta e
portanto inaceitável, pelos financiamentos
obtido junto a teceiros. Ass!rn, por exemplo,
as empresas estatais mais lucrativas, figuram
como deficitárias, bastando para isso que a
Petrobrás, Vale do Rio Doce ou Embraer cubram uma parte mínima de seus investimentos com equipamentos financiados por terceiros urna prática absolutamente normal,
que nada tem a ver com desajustes da empresa, e sem a qual não existiriam bancos
nem sistema fmanceiro.
A última reunião ministerial constituiu, portanto, um encontro melancólico. Onde deci·
sões foram tomadas com totai desconhecimento sobre o que vem ocorrendo com
as finanças públicas. Qual o ministro presente que foi informado, por exemplo, que
a dívide: pública interna, que se aproxima de
US$ 100 bilhões (US$ 10 bilhões em 1980),
cresce explosivamente apenas em função
dos encargos financeiros alimentados pela
"ciranda'' patrocinada pelo Banco Central?
Quem informou os presentes que, -eriquimto
as receitas fiscais foram de Cz$ 1,2 trilhão
em 1987, a dívida mobiliária (apenas parte
da dívida interna do TeSolirOIBanCO"Central)cresceu em aproximadamente ez$ 4,5 trilhões, evidenciando que a solução para isso

julho/87

não passa por aumento de impostos ou corte
de despesas?
Outras questõeS relacionadas à falta de
transparências das finanças públicas são extremamente preocupantes. A execução financeira do T escuro demonstra, por exemplo, que em 1987 o Banco Central teria entregue ao Ministério da Fazenda, para cobrir
déficits orçamentários, Cz$ 394 milhões
("Gazeta Mercantil", tabela de pág. 3); mas,
revelando aparente desnecessidade de talcolocação de papéis, o saldo de caixa do Tescuro, em 31/12, era de Q$ 358milhões. Nesse
caso o T esourc teria um elevado custo financeiro não justificável, enquanto a venda de
títulos figuraria como decorrente do excesso
de gastos do governo, rendendo politicamente em favor daqueles que vêm conseguindo
encobrir as causas verdadeiras do aumento
descontrolado dos déficits e da dívida pú·
bllca.
Na tentativa de forçar a transparência das
finanças públicas sugerimos infrutiferamente
na Constituinte que o Góvemo fosSe obrigado a demonstrar com clareza as relações
Tesouro/empresas estatais; discriminando
por empresa subsídios concedidos e aparte
__ Qe capital e dividendos rec_ebidos; com isso
se evitaria a dem~gógiCa propãganda baseada em falsas informações sobre as empresas
govemamentaiS:T~úTI&em inutilrriente colocamos proposta na Subcomissão do Sistema
Financeiro, no sentido de que as emissões
(normais, porque exigidas para funcionamento da economia) deveriam figurar como
recursos do Tesouro, e não do Banco Central. Isso porque não tem sentido, como ocorreu a partir da unificação orçamentária parcial, transferir obrigações para o Tesouro, ficando os recursos com o banco oficial. Em
1986, porexemplo, quando pela primeira vez
o Banc6.Central.teve de emitir títulos para
-cobrir Um rombo de Cz$ 100 milhões no
_Orçamento Fiscal, decorrência de novas
obrigações do Tesouro, os Cz$ 60 milhões
emitidos ficaram com o Banco Central, que,
assim, pode adquirir títulos do Tesouro, para

sua carteira, com o próprio dinheiro do Tesouro! Isso criou um deficit fictício e um aUmento da dívida mobiliária.
A controvérsia do déficit público, pois, resume-se no brutal vazamento financeiro da renda
do setor púb]jco· que não encontrou, pelo lado
da receita, qualquer compensação significativa.
Outro estudo, realizado pelo economista Domingos Rodrigues e referido pelo O Globo, de
9-2-86, confirma esta convicção:
"Os pagamentos de_juros da dívida externa
cresceram (de 1970/86) 1.444%, em terinos
reais, isto é, 18,7% ao ano. No caso da remessa de lucros o crescimento real foi de 253%
(8,2% ao -anO). (Enquanto-fstõ) .. : a expansão
real da economia foi de 121,7% (média dé
5,1% ao ano) e o das exportaçOes 181,8%
(6,7% ao ano)... ".
Eis como o_ ex-Ministro Bresser Pereira, hoje
fora do Governo, vê esta questão (entrevista à
Folha de S. Paulo de 19 de fevereiro de 1988):
"À medida que ia conhecendo melhor as
relações entre dívida externa e déficit público
ficou claro para mim que, ou havia uma redução na dívida, com um desconto ou üma
abordagem noVa na que~o, ou não havE::ria
crescimento. Os dois problemas fundamentais da economia brasileira são o dese~iN
hbrio do setor público e a dívida externa~ Os
dois são relacionados. A maior parte, cefca
de 70%, da dívida externa é do setor público.
Os juros que o Governo paga sobre a dívida
externa são mais ou menos 2,5% do PIB.
Portanto, metade do déficit público é de juros
sobre a dívida externa. Se forem somados
os juros da dívida interna, chega-se a 3,6%
do PIB. Isto mostra o caráter financeiro e
externo do déficit público."

São, pois, diversos e competentes juízos sobre
a matéria que somos obrigados a tomar em conta.
A questão -das grandes empresas estatais, que
justificam a intervenção do Estado brasileiro no
processo de acumulação no pós-guerra, p_ouco
tem a ver, pois, com o défidt pUblico-: Ex:cetuando-se a SIDERBRÁS e NUCLEBRÁS, que detém
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dividas impagáveis no exterior, a· quadro ~era! emento de seus novos investimentos. Isto, porém,
das estatais é satisfatório. Oferecem razOável rEmM ) é fmanciamento de terceiros e não déficit público
tabilidade que se alia às necessidades de fmancia- _ 5:'9ffiO pre~n~e o FMI.

-SECRETARIA DE CON1ROLE DE EMPRESAS ESTATAIS
ABERTURA DO LUCRO E NECESSIDADE.DE
FlNANCIAMENTO ÚQUIDO POR GRUPOS --' 1886

------

Lucro/Lucro/PIB
Cz$ milhões
Patr.Uq.
dez/86
%

--

Discriminação Lucro Uq -1876

Total
GR. Petrobrás
GR. CVRD

GR. Eletrobfas
GR. Siderbrás

GR. Telebrás
GR. RFFSA

GR. Portobrás
GR. Nudebrás

- -

44,527.6
28.314,0
- 4,267.3
._14,286.1
(8,145.6)
5,113.0
3,411.3
533.5
(2,853.8)

- .

~

-

i36
22.93
22.93
0.57
(33.10)
6.31

·2.69
5.57

-

-

-

NEC Flnanc.

%

L.íq.Cz$
mHhõesde86

1.21
0.77
-- 0.12
--0.39

(28,798.7)
12,404.4
(747.8)
'{í5,229.4)
(13,1t2.7)
(1,274.5)
(7,750.7)
(300.5) (7,034.7)

(022)
0.14
0.09
0.01
(0.08)

Déficit
PIB
%
- (0,73)
0.34

(0:02)
- (1.41)
(0.36)
(0.03)
(0.21)
(0.01)
(0.19)

.-

PIB -1985 (A preços éorrer{ies -t986)~ Valor = Cz$ 3.687,473 fnilhões
Déficit público: Considerada a necessidade de fmanciam~nto líquido.

· ·-· e Maílson da Nóbrega, secundando o presiAlém do mais, como observouo ex~Secretário
do T es·ouro, ANDRÉA CALABI (FoDta de S. Pau~
dente Ulysses Guimarães. O Ministro _João
- - Alves, do [nterior destinatário dos recursos,
lo de 8-2-88): "Um déficit bem fmanciado, não
pelo fato_texto do documento oficia], sobrou
me assusta. O problema é da qualidade do gasto
no apelo. Não assinou,
e de como ele se financia". Com efeito, os países
desenvolvidos, mercê da crise fiscal, foram obri"A reserva de contingência é uma praga
gados a elevar o coeficiente da dívida pública so- - - -- __autoritária que entrou no orçamento_ da
bre o produto, mas o fizeram de forma a impedir
União, como erva daninha. É rubrica globa1,
a paralização do Estado pelos custos financeiros
fõem qualquer especificação. Vale portanto
deste processo. Além domais, a União, no Brasil,
para qualquer fim. Rodovia, ferrovia, saneaestá gastando irracionalmente. Nem atende ademento, portos, defesa sanitária, combate e
endemia. E agora," segundo essa nova descoquadamente as exigências sociais dos trabalhaberta, para atender a calamidades públicas.
dores, nem assegura a continuidade do processo
de acumulação.
______ __
Seu quantitativo é gordo, somando a Cz$
Neste precioso ano do Centenário da AboUção
191,4 b_ilhões no orçamento vigente. Foi aue da Constituinte, estas- distorções certamente
.• f!}entada em quase mll por cento, durante
a votação da lei de???, pelo Congresso Na-acentuar-se-ão. Apesar de todo o controle financeiro montdo pelo ilustre profissional que ora se
cional, a pedido do Ministro Bresser Pereira.
retira da Administração federal n_a Secretaria do
O relevante, no entanto, é que a Unidade
orçamentária do Ministério do Interior,-dispõe
TeSouro Naciona1, onde desagua o-Sistema Intede recursos que somam a Cz$ 417.3 bilhões
grado de Administração Financeira (SIAF) que
interliga 3,5 mi1 unidades gestoras de recursos
inscritos com a seguinte fma1idade: ''Coordepúblicos no País, inclusive a dívida pública (2 mil
nação do Sistema Nacional de Defesa Civil
"on line", com 90% da despesa), houve um déficit
_-:--: Organizar a defesa permanente contra as
de caixa, só em janeiro, de Cz$ 1 13 bilhões. A
_ _çalamidades públicas, visando colaborar rio
folga da "Reserva de Contingência" e dos "Encar- Socorro, na assistência e na recuperação, esgos Gerais da União", habilmente montada pelo
pecialmente à seca e às inundações. "Uma
ex-Ministro Aniba1 Teixeira, burlará este engenholuva, como se vê, para ser colocada_à disposo sistema, que, de resto, aqui no Congresso
sição do Minter, sem a necessidade de abrir
Nacional deveria ter_ sido mantido como instrucrédito suplementar. Em termos de controle
mento de fiscalização, e acabará produzindo presd_e despesa orçamentáda ocorreu o seguinte
sões até agora inimagináveis sobi:e as contas púfenômeno. A rubrica do Minter de Cz$ 447,3
blicas. Eis que uin pequeno eX:ernplo do que está
por vir:
"Pelo alçapão da "reserva de contingência" o Governo Fe"deral passou o primeiro
contrabando na linha de defesa armada pelo
Ministro Mw1son da Nóbrega, para controlar
o "déficit" público.
A causa eficiente veio na urgência requerida para atender às vítimas das inundações
que transformaram Petrópolis numa sucursal
do purgatório. Assinaram o decreto de crédito suplementar os Ministros João de Abreu
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_milhões fica iritacta. Com o crédito aberto,
o que era 417-passou p·ara 747 o qUe não
se coaduna com a regra básica de vigiar o
"déficit" público de gastar o que arrecadar,
ou então o que estiver autorizado pelo Congresso Nadonal, que aprovou a lei de meios.
Por isso insistimos na eliminação da reserva que ainda persistirá em sua falna demolidora dos controladores do orçamento nos
gastos com a administração.
O placar da luta entre os gastadores e os
controladores do orçamento __federal está
marcando 1 x O. Gastadores em vantagem.
Assim está sendo e assim será enquanto durar, incólume, a reserva de contingência.
{Expeclito Quintas, CorTeio Brazillense

de 10-2-88).
Enquanto isto, no_ bojo da crise financeira da
União e do enrijecimento regressivo da estrutura
tributária que lhe está suportando, todas as fontes
de financiamento dos investimentos públicos começam a ser pressionadas. O Fundo NãCional
de Desenvolvimento, por exemplo, instituído pelo
. compulsório sobre derivados_ de._ petróleo pagos
por 12 milhões de proprietádos está virtualmente
deteriorado. Os Cz$ 60 bilhões arrecadados desde
julho de 1986 e que corrigidos atingem quase
Cz$ 200 bilhões, simplesmente se evaporam. Caso o Goverhó tiVesse que devolvê-lo de uma hora
para outra teria que emitir mais de Cz$ 100 bilhões, pois os recursos disponíveis em termos
de obrigações do FND em poder do Banco Cen·
tral não ultrapassam Cz$ 70 bilhões. Nesse contexto, a moratória ou o "calote"- tomam-se quase
inevitáveis, acarretando maior descrédito ainda da
cidadania sobre o Estado e o GOVerno.
Estamos; pois, vivendo um momento da coincidência de grave cdse do Estaçlo com a crise de
govemabilidade que acaba imobilizando o Poder
Cehtral e imped_indo que o mesmo opere as alianças e pOliticas indispensáveis à retomada do desenVolvimento econômico e à revitalização democrática no Pafs.
cabe-nos, neste grave momento da vida nacional, atitude de ponderação destes fatos de fonna
a traduzi-los à opinião pública, ao empresariado
e aos trabalhadores, em sua singela verdade. A
verdade, somente a verdade será capaz de iluminar os meandros deste insólito labirin1p, cuja cdaçâo---;- ãliás, mesmo para os gregos. era obra de
Dédalo, um mortal A verdade, porém, não será
nem a r~ão revelada pelo "espírito absoluto" nem
a razão desvendada pela '1i:,ertaçã0 da consciência", descaminh~s que já nos conduziram à ásperas eXpedências_ de irradonaJismo histórico. Ela
terá que ser o éSp.:lço d~i "CoOia rãiãO doS nosso!i tempos".
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AS VENDENCIAIS MUNDIAIS

E O BRASIL
Rogerian Wright
O período pós-guerra foi dominado por teorias
shumpeterianas de centralismõ econômico as
quais só começaram a retroceder no final da últi~
ma déc-ada com o surgimento de lideranças fortes
representadas, principalmente, por Ronald Reagan e Margareth "'fhatcher. As te_orias que preconizaram a intervenção esta_tal via nacionalização do
parque industrial, aliadas a um sistema tributário
de dif~re_ndação de alíquotas de imposto para
os mms ncos, acabaram por criar governos gigantescos, co_m grande envolvimento na produtividade com uma assistência social excessivamente
onerosa.
O tempo tem se incuni.bido de demonstrar que
os povos de países com governos "centralistas e
socializantes estão economicamente piores do
que aqueles com governos marcadamente favorável à livre iniciativa. Um exemplo multo forte
dessa d:irmação ocorreu na_.~.fd_c._~_o_n_çlê o_5QciaIismo foi o regime escolhido para suceder o imperialismo. Constata-se, hoje, que o regime adotado
em nada ajudou aqueles países que registram
um retrocesso em seu desenvolvimento econômico-social. Excetuam~se dessa realidade poucos
países daquele continente. Destacam-se entre outros, a Botswuana. Essa como sabe, optou pela
livre iniciativa, a qual, nos últimos 20 anos, vem
crescendo na mesma proporção do Taiwan e de
Hong Kong. Talvez, baseados n_esses exemplos
é que os países arricanos, líderes do socialismo,
como é o caso da Taniânia_e_ de Gnana estão
reformulando suas portticas e passando a estimular as atividades empresariais, reduzindo, em conseqüência, a ingerência eStatal e a carga tributária.
V"tSam, com essas mudanças aplacar a onda de
insatisfação_ lá reinante. _Desde o fim dos anos
70, cerca de 20 países --de grande envergadura
modificaram seus conceitos, com a quebra de
antigos dogmas, tendo seus líderes conseguido
resultados bastantes expressivos. O Sr. Lubbers,
da Holanda; o Sr. CavaCo Silva, de Portugal: e
mais recentemente, o Sf. Chirae,_ da França; são
alguns desses exemplos. Mesmo governos soda~
listas como os do Sr. Lange, da Nova Zelândia
e do Sr. Felipe Gonzalez da Espanha, advogam
a mais livre iniciativa e o menos governo.
Contudo, não é someote na tendência de menos governo que o mundo está caminhando. A
resistência do atual presidente norte-americano
em ceder às pressões cres_centes do protecionisrno ajuda a reavivar a discussão sobre o livre
comé-rcio internacional
_
Naquele país, se a faltã de proteção à indústria
local, de um lado, resultou numa_ dívida gigantesca de outro, trouxe beneficies na medida em
que as empresas americanas tiveram que retirar,
forçosamente as suas respectivas gorduras para
se tornarem, novamente_ competitivas. A verdade
é que- a xenofobia industrial, existente em vários
países, por sem maléfica, está sendo minimizada.
Muitos Países já estão niodifican.do a política em
relação ao capital estrangeiro. Esses primeiros
a atrair riquezas que se acham concentradas em

Ro~:.~.:rlan

Wrlght. J5. emprestirlo dlretor-superlntendente- &I
Adub.;Js Trevo (grupo Luxnu1) é gradlUido pela escol11 de- Wherten
dll CJn;•e-rsldllde d11 Pensilv.!inla (EUA).
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algumas parte do mundo onde as opções de investimento são escassas.
Verifica-se que a China, a União Soviética e

a Índia C_?meç:am a mudar. E com suas grandes
populaçoes, atraem os capitalistas pelo potencial
de sua mão-de-obra e pelos seus mercados inter-

nos. Na fndia, onde a expulsão da IBM e da CocaCola resultarem em um -quase completo_ desconhecimento sobre teorias_modemas de Informações e. sua cola local de péssimo sabor já há
_automó~eis japoneses televisores coreano~. além
de conVItes para as empresas expulsas retomá-

rem. ·
Enquanto estão ocorrendo essas mudanças
em várias nações, o Brasil esta se preparando
para caminhar na contramão da história e do de-

1'\arço:cle 1988
É preciso demOcratizar os nieios de comunicação. É indispensável prover o País, a sodedade
cM!, através de seus rePresentanteS legais e IegítiH
mos, de controles sobre os meios de comuni·
cação. Tais controles terão que ser democrátlc_os
pois exercidos pela sociedade, alvo público dess~
próprios veículos.
Informo aos ilustres e nobres colegas destã Casa_ que estou pesquisando o assunto e pretendendo oportunamente apresentar projeto de lei
nesse sentido.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro)_Passa-se à

s~nvolvi~ento. Aqui, pensamos em criar alíquotas

d1ferenaadas para os mais abastados, aumentar
a máquina assitencial e a esta~ção da economia. Essa última só não é maior pela notória escassez de recursos. Nessa mesma dlretrlz erguem-se barreiras aliadegári_as de todos os_ Üpos
bem- com se conjura o capital estrangeiro.
A opção por uma economia mais aberta onde
o instinto da falência seja a punição natur~l dos
inencientes. aumentariam e estimularia a criatividade e a competitividade empresarias. A aceitação de capital externo redundaria em rilais investimentos, empregos, tributos e exportação. A diminuição de ingerência estatal na economia além
de reduzir o déficit público, faria o Estado voltar-se
para as suas funções básicas.
Necessitamos, inquestiOnavelmente, dessas
mudanças. Assim procedeu a Inglaterra para citar
só um exemplo. Lá, os industriais, há- dez anos,
também se encontravam em situação desesperadora. Bastou que Margareth Thatcher adotasse
medidas fortes e decisivas para que fosse restabelecido o caminho do desenvolvimento.
A despeito da diferença histórica e cultural o
Brasil tem também condições assim como t~e
a Inglaterra, de sair desse verdadeiro nó económico e social. Temos, para isso, riquezas naturais
espírito empreendedor e mão-de-obra. Basta apenas, vontade e determinação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDC- AC. Pronuncia
o seguinte discurs_o.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tomei conhecimento, através da impfensa de
que o jornal The New York Post. decano e~tre
os jornais dos EUA, com seus 187 anos de existência, foi vendido a um empresário do setor imobiliário porque estava ameaçado de fechamento.
Seu antigo dono, Rupert, foi enquadrado numa
lei aprovada no final do ano passado, que impede
u~a mesma pessoa de possuir numa mesma
cldc:!._c:le um Jornal e uma emissora de televisão.
Então, ? empresário optou por abrir mão do jornal, pots este padece de um déficit crônico há
muíto tempo.
A lei que proíbe essa acumulação de meios
de comunicação em poder de uma só pessoa
e na mesma cidade é de autoria do Senador Edward Kennedy_ e reflete a constatação geral de
que o poder representado por um jornal ou uma
emissora de televisão é algo por demais importante para permanecer em mãos de uma só famí~
-lia ou m~smo- em nome de prepostos.

. ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) -

Item 1:

-

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 37, de 1985 (n<:> 91/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
acordo entre o Governo da República Fede~
rativa do Bràsll e a organização das Nações
Unidas para o funcionamento do escrftório
em Brasma da Comissão Económica para
a América Latina, concluido em Santiago,
~e. em 27 de julho de 1984, tendo
Pà~ecer favorável, ~referido· em plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária ariterior.
Em votação o 'projeto, em turno único (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- So~re

a mesa, redação final da matéria que será
Ilda pelo Sr. 19-Secretário.
É lida a seguiil.te
Redação

final

do Projeto de Decreto

Legislativo n• 37, de 1985 (11' 91/85 na
: Câmara dos Deputados.)
'
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 37, de 1985 (n<:> 91!85,
na Câmara dos Deputados) que aprova o Acordo
entre o Governo da Repúblic;a Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para o funcionamento do Escritório em Brasília da Comissão
Económica para a América Latina, conduído em
Santiago, Chile, em 27 de julho de 1984.
Sala das Sessões, 10 de março de 1988. -AI~o ~mpos, Relator.

ANEXO AO PARECER

Redaçáo final do projeto de Decreto
Legislativo n• 37, de 1985 (11' 92/85, na
Cântara dos Deputados.)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item i, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Federal
'
promulgo o seguinte

DECREfO LEGISlATIVO N•

, DE 1988

Aprova o Acordo entre o Governo da

República Fedem.liva do Brasil e a

Orga~

nização das Nações Unidas para o fun·

danamento do Escritório em Brasilla da
Comissão Econôrrüca para a América Latina, concluído em Santiago, ChDe, ero
27 de julho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É aprovado, com ressalva, o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa

do Brasil e a Organização das Nações Unidas
para o funcionamento do _Escritório em Brasília
da Cõinlssão EcOriômica para" a AmériCa Latina,

concluído em Santiago, Chile, em 27 de julho
de 1984.
Parágrafo único. A ressalva é relativa à segUinte expressão, constante no artigo V do Acordo:
"Não obstante, ta!s gastOs poderão ser parcialmente custeados por contribuições de
instituições brasileiras com as quais a CEPAL
mantenha convênio para a prestação de coo-

peração técnica."
Este Decreto Legislativo entra em vi~
gor na data de sua publicação.
Arl 39 Revogam~se as disposições em con~
trárlo.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéría é dada como
definitivamente aprovada, independente de vota~
ção, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Càtneiro) -

ltem2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 22, de 198_6 (n? 110/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do acordo sobre a criação de Comissão
Mista entre o Governo da República Fede~
rativa do Bras.il e o Governo da República
de Gana, celebrado _em Brasília, em 5 de
julho de 1_985, tendo
____ _
PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anteder.
Em votação o projeto,
turnO- únkO.
Os Srs."Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

em

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 19-Secretádo.
É üda a segUinte

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n' 22, de 1986 (n' 110/85,
na Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do projeto
de Decreto Legislativo n• 22, de 1986 (n' 110/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre a criação de Comissão Mista
entre o Governo da República Federativa do Brasil

e Õ- GOverno da República de _Gana, celebrado
em Brasília, em 5 de julho de 1985.
Sala das Sessõ_es. 1O de março de 1988. Francisco RoUemberg, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 22, de 1986 (n' 110/85,
na Câmara dos Deputados).
FaçO saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos -termos--do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
• Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1988..

Aprova o texto do Acordo sobre a criação de Comissão Mista entre o Governo
-da RepúbHca Federativa do Brasil e o
Governo de Gana, celebrado em BrasOla,
em 5 dejuDto de 1985.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E aprovado o texto do Acordo sobre
a criação de Comissão Mista entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
de_ Q_ana, celebrado em BraSJ1ia, em 5 de julho
de 1985.
·
Prágrafo único. São sujeitos aprovação do
Coil.gresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar implementação deste Acordo, bem
como_ aqueles que se destinem a estabelecer ajustes operacionais complementares.
Art 2_~ Este _Decré:to_Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art 39 Revogam~se as disposições em contrário,

a

OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Em
discUSSãO a redaçãó final. (P.3.usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussao, a matéria é dada como
definitivamente aProvada, dispensada- a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa-se à
apreciação do Projeto de_ Decreto Legislativo n9
2, de 1988, lido no expedjente, e que, nos termos
regimentais, deve ser discutido e votado nesta
oportunidade.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 2, de 1988 (n9 8188,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente da República a ausentarse do País no período compreendido entre
1o de março de 1988 e 28 de fevereiro de
1989 (dependendo do Parecer).
tios termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Sr. Sciria:dor Gd Sabóia
de Carvalho para proferir parecer sobre os aspectos Constitucionais e Juridicos ç!_a matéria, pela
Comissão de Constituição e Justiçá
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para emitir parecer. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sr Senadores:
O Presidente da República pretende ausentarse_do País em algumas datas que_estão contidas
no período de ]9 de março de 1988, data já venci-

543

da, a 28 de fevereiro de 1989. O pedido de Sua

Excelência cabe perfeitamente dentro das atuais
disposições constitucionais e a mátéria já teve
trâmite na Câmara Federal, de onde saiU o Projeto
de Decreto LegislatiVo de n~ 2, deste ano de 1988.
Neste projeto está acentuado que Sua Excelência o Senhor Presidente da República irá comunicar às Casas do ·eongresso Nacional, antecipadamente, as datas. durante as quais, pretende não
estar no Pais, indiCando, também, os locais no
estrangeiro aos quais viajará.
No aspecto de juridicidade, também nada há
a opor.
De tal sorte que a Coinissão de Constituição
e Justiça, atr_avés de meu Parecer, opina favoravelmente à aprovação do Projeto Decreto Legislativo
no 2, de 1988, para que o Senhor Presidente da
República possa ausentar-se do País até a data
de 28 de fevereiro de 1989 parã fOCáis e durante
os dias, os qUaiS indicara, antecipadamente, às
Casas Congressuais.
--t o pa-recer, Sr: Presidente.
O SR. PRES-IDENTE (Dirceu Catriei:to) Com a palavra- o nobre Senador Luiz Viana, para
proferir o parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr" Senadores:
A leitura rápida da Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente- da Répública nos dá
a idéia de que Sua Excelência está com uma
grande disposição para viagens. São Inúmeros
países e ainda há o anúncio de que Sua Excelência poderá ir a outros países. Vai à Chinã, vai
à Índia, vai a ArJgola, acredito que terá pouco
tempo para ficar no Brasil.
Eu faria um reparo apenas: eu tião colocaria
neste momento a data ou as datas, que são entre
1" de março Oe 1988 e 28 de_ tevei'eiro do ano
que vem. E preferível dizermos que ou em 1988
Oll, então, enquanto durar o .J.llaridato_ de Sua~
c.elência, porque este mandato vai ser objeto_de
apredaçáo pela Constituinte e não sei até quando
irá. Ele poderá prolongar-se muito e, também,
poderá não se_ prolongar.
De qualquer forma, com esta observação, a
Comissão de Relações Exteriores, dentro de sua
tradição de não criar qualquer problema para a
ação do Executivo na vída exterior do País, está
de _':lcord~ _c~m solicitaçãO ~e Sua EKCelência.

-'ª

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os

pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se

à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

_ O Sr. _Ruy Bacelar- Sr. Presidente, requeiro
de quoi'um.

~~ritit.3Ç:ão

'

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência vai suspender a sessão por 1O minu-
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tos, antes acionando as campainhas, a fun de
que os S~ Senadores compareçarlt ao plenário.
Está suspensa a seSsão:
-- (Suspensa às 12 harils e _50 rmhutos, a
sessão é reaberta às 13 horas.)
OSR. PRESIDENTE (Dkceu C.meir6) -Está reaberta a sessão.Sendo evidente a falta de quorum, em conse-

qüência a matéria fica com a sua votação adiada.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelso_II

Carneiro.
O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB -

RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.)--:: Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
·

A Universidade Federal Rural do Estado do Rio

de Janeiro, localizada no quilômetro 47 da Rod~

via Presidente Outra, a Rio-SãQ Paulo, no Muni-

ópio de haguaí, é instituição de tradiçãO, veneranda, na história da Educação fluminense. Res-

peitada nacional e internacionalmente, a Universidade Rural tem prestado nobilíssimas servi_ços
ao País, formando gerações de técnicos, cientistas
e pesquisadores, responsáveis pelo progresso das
ciências agricolas, que vêm modernizando as diversas atividades do setor primário brasileiro.
No seu belo e extenso campus são oferecidos
dezenas de cursos nas áreas da Biologia Animal
e Vegetal, da Sociologia e Economia Rurais, e
muitos passos da nossa evolução çientífica e tecnológica dirigidas à agricultura, à pecuária, ao
criatório de animais foram, e são, cotidianamente,
dados em _seus laboratórios, campos de experimentação e viveiros. Não há_._ __neste Pais, centro
de pesquisa agropecuária, serviço de extensão
ou de educação ruraJ, instituição cte.dicada a estudos de economia rural, que não apresente, nos
seus quadros, profissiOnais formados ou, pelo
menos, aperfeiçoados em seus c:ursos de graduação, pós-graduação ou de extensão universitária.
Enfim, a Universidade Rural é uma das grandes
fontes formadoras de talentos, _capacltadoras de
mão-de-obra, supridoras de técnicos para o nosso
sistema de pesquisas e a nossa economia rural.
Na Universidade Rural, integrado ao seu sistema de ensino, funciona o Laborat6rio de Produção Animal do Ministério da Agricultura, que com
suas pesquisas e experimentos, a realização de
testes e produção de insumos, tem prestado insubstituível assistência à pecuária do Estado do
Rio de Janeiro. Jnacreditavelmente, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, nos chega a: insólita noticia:
é intenção do Governo federal transferir para fora
do Estado do Rio o Labor.atório de Produção Animal, medida absurda que, se concretizada, feriria
de morte a já sofrida pecuária fluminense. A notícia tem provocado inquietações entre as lideranças rurais e políticas do Estado, especia1mente
no seio da Sociedade Nacional de Agricultura,
de onde recebemos mensagem de preocupação
do seu Presidente, Octávio MeHo Alvarenga, e do
nosso ex-companheiro nesta Casa, o ilustre Senador Amara] Peixoto, Coordenador do ConséJho
de Integração Agropecuária Fluminense.
Ainda na semana passsada, comuniquei ao Plenário essa infeliz tentativa de golpe contra a resistente e demasiadamente _sacrífic:ada pecuária fluminense, que tem naquela unidade um apoio tecnológico vital para as suas atividades. Apelamos,

effi nome ele toda a bartcada fiUnlinenSe no Congresso, para o tirodniO e a sensibilidade do Mi_nts- fro da Agricultura Íris Rezende, e também ao Ministro da Educação Hugo Napoleão, alertando o
Sr. Presidente da RepúbliCa ante a possibi~dade
desse erro administrativo e económico, que pode-rá tra-.zer- nefastas conseqüências para a pecuária
de meu Estado. Não se conhecem os motivos
ou as razões técnicas que orientariam tã_o esdrúxula decisão, descabida, inconveniente e inoportuna. Todas as informações sobre a eficiência dos
trabaJhos _do Laboratório e, principalmente, sobre
sUa eficácia junto ao setór produtivo, contrariam
a transferência.
. Acresce, Sr. Presidente~ que, além disso, os animais que chegam ao Rio de Janeiro são vacinados
e examinados pelos representantes da Universidade Rurãl,-pelo laboratório ali existente. Se esse
laboratório for transferidO para outro Estado, haverá uma impossibilidade desse exame e dessa
atenção inicial aos animais que descem pelo porto
do Rio de Janeiro.
Confiamos, Sr. Presidente, na competência do
Sr. Ministro da_Agricultura, em sua ação imediata,
Pâfã disSip-ar _tal exPectativa, e esperamos qUe a
anunciada medfda não pasSe de uma construção
imaginária; uma "idéia infeliz", restabelecendo-se
a t:lOrmalidade, a continuidade dos serviços essenciais do Laboratório de Produção Anlinal, para
o bem da pecuária fluminense e brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presi~ente. (Muito beml)

o· SR. ALEXAI'IDRE COSTA (PFL -MA)
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assentimento do Presidente.)
Veja V. Ex' que na Casa não há o quorum
mínimo para que se prOssiga a sessão. Em virtude
disto, peço a V. Ex' verifique se há condições
de prosseguirmos a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -V.
EX" tem razão.
Nestas circunstâncias, a Presidência vai encerrar a sessão. Antes, porém, convoca uma sessão
extraordinária a realizar~se ter_ç~-feira, dia 15, às
10 horas e 30 minutos, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
~1-

(Em regime de urgência - art. 388, II, A,
Do Regimento Interno}

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto
Legislativo n? 2, de 1988 (n9 8/88, na Câmara
dos Deputados}, que autoriza o Senhor Presidente
da República a ausentar-se do País no período
compreendido entre 1o de março de 1988 e 28
de fevereiro de 1989; tei1do
PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em Plenário, das Comissões:

-l)e Constituição e Justiça; e
-De Relações Exteriores.
-2. 9iscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 1, de 1988 (n? 9/87, na Câmarà
dos Deputados), que aprova o texto do tratado
de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano, assin;,.do em Lima, a 16 de novembro
de 1987. (Dependendo da Parecer.)

- Março de 1988
,_:_-3'..-....;_

DiscuSsão, eiri turno. únic.~. do Projeto de Decreto Legislativo ri_9·3, de 1988 (n'16/87, na Câmara
dos DeputadoS), que áprova Os textos das convenções e recomendações da Organização Internacional do TrabaJho-OIT que especifica. (Dependendo de Parecer.)

-4DiscuSsão, effi primeiro- turno, do ProJeto de
Lei do Senado n9 9, de 1988, de autoria do Senador Nabor Júnior, que dispõe sobre benefictos
fiscais do lmPQstO âe ·René:18 relatiVos às -cbaÇões
efetuadas por Pessoas Físiéas oúJurfdfcaS às vitimas das enchentes ocorridas nos EStados doA.cre
e Rio de Janeiro, em 1988. (Dependendo do Pare.

cer.)
O SR. PREsiDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Está encerrada a sessão.

-- (Levanta-seasess5oi1s 13horllse5minutos.)
ATO DO PRESIDENTE

1'1• 32, DE 1988
O Presidente do Semido Federai, nO uso- das
abibuições que lhe corúerem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competênciã. que.
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissiio Díretora
n? 2, de 4 de abril de 1973, e. terido em Vista
o que consta do ProCesso n~ 001181/88-2.
Resolve aposentar, voluntariamente, Ney da
f4otta Bastos, Técnico Legislativo, Oasse "Espe-cial", Referência N$-25, do Quadro Pei'TTlMente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101,
inciso m, e 102, inciso I, alínea "a", da Const1tuiç6o
da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso I~ 429, inciso ~ 430,
incisos IV e V, 414, § 49, e 438 da_ Resolução
SF n• 58, de 1972, e artigo 2•, parágrafo único,
da Resolução SF n"' -3?8, de I 983,- artigo 3 9 da
Resolução SF rt' 13, de 1985, e artigo 2 9 da Resolução SF n' 182, de 1987, Com prov~s_-inte
grais;-observado o disp.osto rio artigo 102, § 2.,.,
é:la Constituição Federal.
&nado Federal, 10 de marÇ_o de _19SS.
nadar Humberto Luceria, Preslâente.

-se..

EXTRATO DE CONrnATOS E/00

TERMOS ADITIVOS
Espécie: Segundo Termo Adítivo
Contratada: léleservice...:... EquipamentOs e SerViços Ltda
Contabilidade: Senado Federal
__
Objeto: Prestação--de Serviços de Manutenção,
preventiva_ e corretiva, dos aparelhos e sistemas
telefônicos tipo "KS"
Ucitação: Convite n• 012/87
Crédito pelo qua1 correrá a despesa: A conta do
programa _de Trabalho n"' 0101021. 2018n02,
Natureza da Despesa n9 3132-0-106/7
Empenho:-Po( erriitida a Nota de Empenho n'
00062/0, de 11-1-88
Va1or contratuai:_EstiOiadO erTI Cz$ 1.950,000,00
(hum milhão, novecentos e cin<lüenta rrilf -Cruzados)
_
Vigência: 1•-1-88. 31-12-88
D:ata ~_Assinat~a: 11-1-88. P~o Senado Federal;
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: lheodoro
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Março de 1988
Americo Vervloet Serendnick. - Amaury Gon~
çalves Martins, Diretor da Subsecretaria de AdminiStra~o..de ~~rlai e P~trirhôqi6.
· ·
..
EXIRATO DE CONTRATOS Ê/00
TERMOS ADITIVOS

ESPéC:ié: P-rilneirO Termo Aditivo
Contratada: Sitran - Indústria e Comércio Ltda.
Contratante: Sen8.do Federal
Objeto: Prestação de serviço de limpeza e conser-

va:çâ:a; cortr fomecirileritO ·ae Inão--de..:obra" espe-

cializada" '
·
· ·
ücitãção: COrlcófrência Jl'1 001187
"CréditC{p~lo~(Jü~ ÇOrrerá _a de-spesa: A conta do
Prográinà de Trabalho ri• 0101021. 2205n71,
Natureza da Despesa n•3132-011210 ·
EmPe~o: Foi emitida a Nota de Emp_eÍlhç n9
00093/0, de 12-1-88
Valor Corltratual: E-Stimado em Cz $26.000.000,00_ (vinte eseiS niilhões de cruzados).
VigênCia:. F-I-as a 31-12-88

Data da Assinatura: 13-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela contratada: José Gomes Ferreira. -~ Amaury Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administr.elção de Material e Património.
EXTRATO DE CONlRATOS
TERMOS ADITIVOS

EJOU

Espécie: Segundo 'Te:rmo-Aditivo
Contratada: Sitran -lndúsbia e "Comércio Ltda
Contratante: senado federa]
Objeto: Prestação de selviços de limpeza e conR
servação, com fornecimento de mão-de-:Obra esR
pecializada
Ucitação: Concorrência-ri" 001187
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do
Programa de Trabalho n' 0101001.2229/501, Natureza da Despesa nQ 3132R0113/0
EinperihO: Foi -enlitidà NOt.ã- de Emp"eilho n~
0008019, dii'f3-1'M . . -·
. .
.. . .
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 984.295;28
(nove-Centos e oitenta e- quatro mil, duzentos e
noventa e cinco cruzados e vinte e oito centavos)
Vigência: 13-l-88 a 31-12-88 · ~ .
_ · · ·· Data da Assinatura: 1.)...1-88. PeJo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela contratada: José Gomes Ferreira. - Amawy Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administração de MaR
teria1 e Patrrimônio.

a

EXTRATO DE CONTRATOS E'OO
TERMOS ADITIVOS

Data da Assinatura: 13-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela_ Contratada: Orestes
Salvador de Oliveira. - Amaury Gonçalves
M.;lrtl.ns, Dlretor da Subsecretaria de AdmiJÍistração de MateriaJ e Patrimônio.
EXTRATO DE CONTRATOS E'OO
TERMOS ADITIVOS

EsPécie: PrimeirO Termo Aditivo
Cóiltrãtada: Arki -Serviços e Segurança Ltda
Contratante: Seriado federa]
dbjeto: Prestação de serviços _de vigilância armada nas dependências da representação do Senado Federal no Rio de Janeiro
Ucitação: Convite n 9 002/87-RSF-RJ
Ciédito pelo qua1 correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n• 0101001.2229/571, Natureza da Despesa 09 3132-0112/2
EmPenho: Foi emitida Nota de Empenho n 9
00115/5, de 14-1-88
Valor Contratual: Cz$_ 530.880,00 (quinhentos e
trinta mil, oitocentos e _oitenta cruzados)
Vigência: I •-1-88 a 31-12-88
Data da Assinatura: 14-1..S8. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Nataniel
. Paulo Kochenborger. - Amaury Gonçalv_es
Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de_ Materia1 e Patrimônio.

ExTRATO DE CONTRATOS E'OO
TERMOS AblllVOS

Espécie: Segundo'Tenrio Aditivo
Contratada: Lavanderia Copacabana LTDA. Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de lavagem de roupas de_diversos setores do Senado Federal.
·
Ucitação: Colwlte ri9 316/86 ·
Crédito Pelo qual correrá a deSPesa: À conta do
Programa de Trabalho n' O! 01 021.2205n71. Natureza da Despesa n• 3132 -O 106/6.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n 9
0012512, de 15-1-88.
·
·
Valor contratual: Estimado em Cz$- 1.165.374,00
(um milhão, cento e sessenta e cinco mil; trezentos e setenta e quatro cruzados}.
V1gência: 1~-1-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 15-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: José Divino de Amorim. - Amamy Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património.
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Valor contratual: Estimado em Cz$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzados).
Vigência: 1~'-1-88 - indetenninado
Data da assinatura: 7-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela . Contratada: Jorge
Eduardo Martins Rodrigues. :-Amaury Gonçalves Martins, Diretor -da Subsecretaria de AdminiStração de Matéria] Patrimônlo. - -EXTRATO DE CONTRATOS E'OO
TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contratá
Contrata: Empresa Brasileira de Correio~ e Telégrafos
Cóhtratarite: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviçOs de coleta, tratamento e entrega de Objetos de correspondências, através do Serviço Especiar de Entrega q.e DoCUmentos - SEED.
Ucitação: Dispensa de licitação com base no item
VIJ, art. 22 do Decreto-lei n~' 2.300/86, no item
VIl, art. 19 doi-ia- n9 31/87 da Comissão Diretora
do Senado Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n•0101021.2018/581. Natureza da Despesa n' 3132-011012 ..
Empenho: For emitida Nota de Empenho n9
0013In, de 18-.1-88.
·
Valor contratual: Estimado em -cz$_ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzados}:
Viaência: 1 ~-1-88- indeterminado
Data aS-Siria1urã.: 18-1-88: Pelo Senado Fedeial:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Jorge
Eduardo Martins Rodrigues. ---Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administrãção de-Material e Patrimônio.

e

aa

EXTRATO DE CONlRATOS E/00
TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo
Contratada: RENAN - Reformas, Mariutenção e
Obras Lida.
Contratante: Senado Fedéral
ObJeto: Prestação de serviços de manutenção dos
gramados e jardins, internos e extembs, dos prédios do Senado Federal.
Ucitação: Tomada d_e Preços n" 060/86 Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n' 0101021.2205/816. Natureza da Despesa rt' 3132-0106/0.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n'
00144/9, de 20-1-88,
~ -·. .
.
Valor contratual: Cz$ 6i 7.403,60 (seiSCentoS e-aé-_
zessete mil, quatrocentos e três cruzados e sessenta centavos}.
Vigência: 1•-1-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 21 "-1-88. Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Marcelo Oliveira Borges. --AmauryGonçalves Martins, Dlretor da Subsecretaria de Administração
de !4aterial e Património.

EXTRATO DE CONTRATOS E'OO
· - TERMOS ADITIVOS Espécie: Segundo Terino Aditivo
Espécie: Contrato
Contratada: Só· Antenas - Comércio, IndúStria
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Tee Representações Ltda
COntratante: senado Federa1
légrafos
Objetci: Prestaçãp de serViços de assiStência téci'1iR - Coritratailte: Senado Fe'deral
ca e manutenção dos sistemas de antenas coleR
Objeto: Prestação de serviços de coleta, recebitivas instaladas nos Blocos "C", "O" e "G" da
mento, transporte e entrega de encomendas, atra~3~
. véSdo Serviço de Encomenda Expressa Nacional
JJcitação: Convite il~"312/86 __
-SEDEX
Licitação: Dispensa de licitação com base no item
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do
VIl, art 22 do Decreto-lei n9 2.300/86, e no item
Programa de Trabalho n'10101021.2205n74, NaR
W, art 19, do Ato n9 31/87 da Comissão Diretora
tureza da Despesa n' 3132R0106/0
EXTRATO DE CONTRATOS É/00
dO Seilado Federal.
Empenho:· Foi emitida NotaEmpenho n 9
TERMOS ADITIVOS
00079/5, de 13-1-88
··
- Crédito pelo qual coiTerá a_ despesa: À conta do
PiOgrama de I rabalho liill101021.20181581, NaEsj>ê<:ie: Primeiro Termô Aditivo
Valor Contratual: Estimado ·em Ci$'122.752,62
tureza'da Despesa n~>3132-0lí0/2
- Contratada: Laboratório de Patologia e Gtologia
(cento e vinte e dois mil, setecentos e cinqOenta
Empenho: Foi emitida Nota de Einperiho n 9
Aplicada Uda.
e dois cruzados e sessenta e dois centavos)
00049/3, de 7-1-88.
Vigência: 1•-1-88 a 31-12-88
Contratante: Senado FederaJ

ae·
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Objeto: Prestação de serviços de Otopatologia
e Patologia Cirúrgica aos Senadores, Servidores _

do Senado Federal e seus dependentes.
Licitaç_áCK_Oispensa de licitação, com base no
art. 6?_ do Ato n 9 09/86 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual c_orrerá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n9 OI014282004n61, N~
tural da Despesa n• 3132-010!2.
·
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~
00182/1, de 22-1-88.
· ·
·· ·
Valor Contratual: Estumado em Cz$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil cruzados).
Vigência: 19-l-88 a 31-12-88.
Data da Assinatura: 22-1-88. Pelo Senêldo Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Regis
Sales de Azevedo. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração
de _Material e Património.

EXTRATO DE CONTRATOS E/OU
TERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo

Contratada: Magno - Conservadora ~ Serviços
Uda
Constratante: Se:nado Federal ·.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do Senado Federal
no Rio de Janeiro.
Licitação: COnvite n" 001/87-RSF/RJ
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do
do Programa de Trabalho n' 010100!.2229/571,
Natureza da Despesa n• 3132-0112!2.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
00123/6, de 1-1-88.
..
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 706.669~74
(setecentos e seis mll, seiscentos e sessenta e
nove cruzados e setenta e quatro centavos).
VJgência: 1•-1-88 a 31-12-88
Data da Assinatura: 15-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Põrto Contratada: Ivo Magno Pinto. - Amamy ·Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio.
EXTRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Contratada: Centro Integrado de Anatomia Patológica de Brasília
Contratante: Senado Fede-ral
Objeto: Presté!_ção de serviços de Anatomia Patológica e Citologia (esfregaços e biópsias).
Licitação: Dispensa de licitação, com base no
art 6<:> do Ato n 9 09/86 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho 0101428.2004/761,
Natureza da Despesa n9 3132-0109/2.
Empenho: Foi emitida Nota de EmpenhO n 9
00180/5, de 22-1-88.
Valor Contratual: Estimada em Cz$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil cruzados).
\ligência: 1•-1-88 a 31-12-88

EXTRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOSADIT!yOS _. _. ___ . _

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Contratada: ServiÇo de Anatonomia Patológica e
Citológica. ·
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citologia (esfregaços e biópsias).
Licitação: Dispensa de licitação, com base no
art. 6Q do Ato nQ 09/86 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a· despesa: À conta
do Programa de Trabalho n• 01014282004/76.1,
Natureza da Despesa n• 3132-0109!2.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~
00176/7,de22-l-88,
..
.
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzados).
Vigência: }9-l-88 a 3 l-12-88
Data da Assinatura: 22-1-88. Pelo Senado Federal:
dera!: Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr.
E.Has Ferrlando Miziara. - Amawy Gonçalves
Martins1 - Dii-etor da SubseCretaria de Adminis-tração d~_Material e Património.
EXTRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Contratada: Centro Radiológico de Brasília
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serViços de radiologia, racUodiagn6stlco, ultra-sonografia e tomografia com~
putadorizada.
Licitação: Dispensa de licitação, com base no art.
69 do Ato ri' 09/86 da Corlilssão Diretora.
Crédito peJó qual correrá ã despesa: À conta- do
Prçgrama de_Traballlo n90101428.2()().4fl61, Na~
tuieza da Despesa n• 3132-0109!2.
·
Enlpenho: Foi_emitida Nota de Empenho n9
00179/1, de 22-1-88.
Valor contratual: Estimado em Cz$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil cruzados).
\ligência: 1•-1-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 22-1 ~88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Arivaldo Araújo Teixeira. - Amaury Gonçalves
Martins, Diretor da Subsecretaria de Adminfs-tração de Material e Patrimônio.
EXTRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOS ADITIVOS

Março de 1988
EXTRATO DE-CONTRATOS E/00
. . '· • · · ·TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Adhivo
Contratada! Centro l_nieQrãdo de' Neurologia ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços nas _especialidades
de Neurologia. Neuropediatria, Ortopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fonoaudiologia.
Ucitaçáo: Dispensa de_lidtação, com base no a_rt
& do Ato nl' 09/86 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do
Programa deTrabalho n• 01 01428.20Q4/761, Natureza de Despesa n' 3132-0109!2,
Empenho: Foi ~mitida Nota d~ Empenho n9
0017813, de 22-1-88.
· · ·_ . . _
Valor contratual: Estimado ém Cz$ 140.oôo,Oü"
(cento e quarenta mil cruzados).
\ligência: 1•-1-88 a 31-12-88.
. ..
.
Data da assinatura: 22~ 1..SS. Pelo Senado FederãJ:
Dr. José PasSos Pôito. Pela COntratada: Dr. José
Goes Viena.- Amaury Gonçalves Martins, Direter da Subsecretaria de_Admirdstração de Materfal e P~trlmônio.
EXTRATO DE CONTRATOS E/00
· · TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Contratada: CentrO de Medicina Nuclear de Bra~
sília.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços na eJl'pecialidade
de Medicin-a Nlidear.
ücitação: Dispensa de licitação, com base no arl
& do Ato nQ 09/86 da Comissão Diretora.
-Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Progroma de Trabalho n• 01014282004!761, Natureza da Despesa n' 3132-0109!2. -~
· ·
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
0018113, de 22-1-88.
·· - - · ·
Valor contratual: Estimado em Ci$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil cruzados).
\ligêncla: 1•-1-88 a 31-f2'88
Data da assinatura: 22-1-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Põrt0. Pela COiltrãta:da: Dr. ROgério Ulysséa. -Amamy Gonçalves Martins, D~
tor da Subsecretaria de Ad-ministração deMatenãl
e Pabimônio.

EXTRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOS ADITIVOS .
.
Espécie:-Primieiro Termo Aditivo
Espécie:
PriJ'i,eiro
T
ennó
AditivoCohliatada:YII.Ias Bôas Clínica de Radiologia Ltda.
Contratante: Senado Federal
Contratada: Dimas de Melo Pimenta SIA- DIMEP
Objeto: Prestação de serviços radiológicos e -ecoCoritratantei Senado Federal
gráficos.
Objeto: Prestação de s_efY!ços de cons_~ção, asLicitação: Dispensa de licitação, com base no art.
sistência téçnica e man_Ut~nção Preventiva e cor69 do Ato ri' 09/86 _da Comissão Diretora.
.retiva em diversos relógios de propriedade do SeCrédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
nado Federal.
.
Programa de Trabalho n• 01014282004/761, Na,
Ucitação: Convite nl' 109/87
Crédito pelo qual correrá a despe!ia: A conta do
tureza da Despesa n• 3132-0109!2.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
programa de Trabalho n•OIOI0212205/781, Na001n/5, de22-l-88.
tureza da Despesa n• 3132-0106/3.
Valor contratual: Estimado em Cz$ 2.000.000,00
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
(dois milhões de cruZados).
··
· · 00124/4, fie .15-1-88 _ .. . . .•. .
•..
.·
0
· Vigência: 19~1-88 a 3-1~12-88
Valor-CQnfrafual: EStimado em Cz$ 700.039.02
Data da Assinatura: 22-1-88. Pelo Senado Fedei'al:
Data da assinatura: 22-1-88. Pelo Senado Federal: --.(sete-centOs e:séismil, tlinta ê. nove C'ruiá:dOs e
dOiS centavos). · - · ·
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. EJias
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: D'r. Tito
Fernando Miziara. - Amawy Gonçalves MarVJgência: 1•-1-88 a 31•-1-88
üvio Mundim. - Amawy Gonçalva Martlnl:,
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração Diretor da Subscretaria de Administração de MaData da Assinatura: 1.5-1-88. Pelo Senado Federal:
e Pat:rimônfo~
terial e Potrimônio.
Dr.José Passos Pôrto. Pela Contratada: José Maria ..
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José Gonç~es de Abreu. ;-:-funaury Gonçalves

Saldanha da Costa. - Amaury GonçaJvesMartins, Diretor da Subse.cretarf.a.de ;J\dmirUstração

Martins, Diretor .d,a_ ~ubs~cretaria de Adminis-

de Material e Patrimõnio.

tração de Material e Património.

-~~~~~b~~.EIOU

EXTRATO DE CONTAATOSBOO
TERMOS ADITIVOS

Contratada: Encadernadora Guanabara Ltâa

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Cófitratada: Xavier - ComérciO-

Contratahfe: Senado Fêderal

Ltda.

Objeto: Prestação de serviços de encadernação

Contratante: Senado F~deral
Objeto: __Presta_çào de serviço de manutenção corrétiva, Coni fornecim-ento de peças, de geladeiras;
freeieli, ffiáéluiiíãS de lavar fomos e fogões.
Ucitação: Convite 119 267/87
Crédito Pelo qtial correrá a despesa: A conta do
Programa de Trabalho n•Ol010212205f774, NatureZa da Despesa n• 3132-010610.
·
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
00248/8, de 1'-2-88.
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzados).
Vigência: 19·l...:S8 a 31-12-88
Data da Assinatura: 19-2-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Alfredo
Lopes Xavier. - Amaury Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo

de livros, periódicos e Diários (DOO, DODF, DF,
DCN-1 e DCN-IQ:
. . . ..
ücitaçã.o: Convite n9 321/86 - ·
·
··
Crédito peio qual correrá despesa: À conta do

a

programa de Trabalho n~~"OlOl 0012229/641, Na- ·
tureza da Despesa n' 3132-0103/8.

·

·

Empenho: Foi emitido Nota de -Empenho n9
00247/0, de 1•-2-88.
Valor Contratual: Estimado

em ez$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta ri1il cruzados).
Vigência: )9-J-88 a 31-12'-88

Data da Assinatura: ]9-2-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Gilberto
Souza da Rocha. - Anunny Gonçaives Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração
de Material e Património.
EXfRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOS Af?ITIVOS

e Refrigeração

1

•

EJCTRATO DE CONTRATOS E/OU
TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo
Contratada: Keninya - Comércio, Representa~·
ções e Serviços Gerais Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de lavagem de carpetes e tapetes, nas dependências do _Senado,
Residência Oficial do Presidente do Senado e Blo-cos C, D e G da SQS 309.
Ucitaçi!o: Convite n• 310/86
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
programa de Trabalho n• O! 01 02L2205f771, Natureza da Despesa n• 3132-0106/6.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
00252/6, de 3-2-88.
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 100.000,00
(cem mil cruzados).
Vigência: 1•-1-88 a 31-12-88
Data da Assinatura: 3~2-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Hélio Machado Vieira. - Ammuy Gonçalves Martins,
Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Confraf.aâa: CCA -Companhia Comercial de AutomóveiS ··
Contratante: Senado Federal
Objeto: FoiileCiffiE:nto de peças e acessórios des-tinados a vefcuJos fabricados pela General Motors
do Brasll SIA
, .
.
.
Licitação: Tomada de Preços n9 008/87
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n• 01 O! 02L2205f772, Natureza da Despesa 11' 3120-0400/1.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n9
00294/1, de 4-2-88.
Valor Contratual: Estimado em ez$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzados).
Vigência: 1'-1-138 31-12~88.
Data da Assinatura: 4-2-88. Pelo Senado Federai:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Antônio Edmar da Silva. -Amamy Gonçalves Mar~
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração
de Material e Património.

EXTRATO DE .CONTRATOS E/00

EXTRATO DE CON1RATOS E/OU

a

TERMOS ADITIVOS

TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo AdWvo
Contratada: Araújo Abreu Engenharia Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de seiViços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos do Senado Federal.
Udtação: Tomada de Preços n9 069/86
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n' O! 010212205/819, Natureza da Despesa n"' 3132-011219.
Empenho: Foi emitida a Nota: de Empenho n9
00297/6, de 4-2-<!8
·
·· ·
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzados).
V'rgência: 1"'-1-88 a 28-2-8a
Data da Assinatura: 4-2-88. PeJo Senado Federa1:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Franclso

Espécie: Priineiro Termo Aditivo
Contratada: Eficaz- Tecnologia Contra Incêndio Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviço de manutenção
e revisão dos extintores de incêndio instalados
em todo o complexo arquitetônko do Senado
Federa], inclusive nas residências dos Senhores
Senadores.
Ucitação: Convite n(> 180/87
Crédito pelO qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho n• 0101021.2205/815,
Natureza de Despesa n• 3132-011314.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho no
00251/8, de 3-2-88.
Valor Cç>nirafual: Estim-ado em Cz$ 350.000,00
(trezentoS e cinqüenta mil cruzados).
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Vigência: 19-1-88 a 31-12-88
Data da ÃSsinatUra~ _3_-2-88. Pelo Senado
ral: Dr. José f'assos Pôrto. Pela Contratada: Morácio PinheirO. Barreira. --Am_aury Gonçalves
- Martins, Diretor _da Subsecretaria de Administração de_ Materiale I?atrimônio-. :- -- - - -EXTRATÓ DE CONTRATOS E/OU

Fede-

TERMOS ADITIVOS
Espécie: Segundo'Terrrió AditivO
COntratada: ~'fEL- Tecnol9gia de TeleinforR
mática S/A -MATEC.
Contrataiite:Séiiádó FE:defàl Objeto: Prestação de serviço de supervisão-, e
assistência técnica, preventiVa e ·corretiVa, do centro TeiefônicoAIID791/3-1500 + 18001100-4 (ramais-troncoS, sãí'da-entra:dalcircuito ·de comunicação/me!fa-.s telefóhicas.)
"
Licitação: Tomada de Preço n.-,. '002/87
-~Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta
do Programa de TrabalhO n"' OI01021.2018R02,
Natureza da Despesa n"' 3132-0106/7.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n 9
00264/0, de 3-2-88.
Valor Contratual: Cz$ 341.100,00 (trezentos· e
quarenta e um mil e cem cruzados).
Vigência: 19-1-SB_a-31-12:.88
Data da assinaturá: 3-2-88. Pelo Senado Federal:
Dr. José PasSos Pôrto. Pela Conti"ãtada:- OlaVo
Pontes Nogueira. - Amawy Gonçalves Mar·
tlns, Diretor da Subsecretaria de Administração
de MateriaJ e Património.

EXTRATO DE CONTRATOS E/OU .
TERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo
Contratada: TELE-SISTEMA LTDA.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos e sistemas
telefônlcos do Senado Tipo KS, Marca TELEQUIPO, compreendendo 03 centrais e 29 aparelhos,
no total de 32 unidades.
Udtação: Convite n? 012/87
Crédito pelo qual correrá: .. a despesa: A conta
do Programa de Trabalho n• 01010212018/702,
Natureza da Despesa n• 3132-1011211.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
00246/1, de I •-2-88.
Valor Contratual: Cz$ 38.400,00 (trinta e oito mil
e quatrocentos cruzados).
Vigência: 19-J-88 a 31-12:.00
Data da Assinatura: 19-2-88. Pelo Senado Fed_eral:
Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Elias
Fernando Miziara - Amawy Gonçalves Martins, - Diretor da Subsecretaria de Adminlstração de MateriaJ e Património.
EXfRATO DE CONTRATOS E/OU
TERMOS ADITIVOS
Espécie: Contrato
Contratada: COWM'P ENGENHARIA ~TOA
Contratante: Senado Federal
Objetõ:- COnstrução de uin galpão de estrutura
metálica, pelo regime de empreitada por preço
global, no lote "B" do Setor de Áreas Isoladas
Norte.
Licitação: Concorrência n9 003/87.
Crédito pelo qual .correrá_ a despesa:_· Á conta
do Programa de Trabalho n9 0101001.4000/951,
Natureza da Despesa n• 4110.01000.
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Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
00005/1, de 3-2-88.
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EXTRATO DE CONTRATOS E/OU_

TERMOS ADfT]VOS

1988

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho no

00333/6. de 10-2-88.

Valor Contratuéll: ES:timado em ~-$ 1.000.000,00
Valor Contratual: Cz$ 87.100.000,00 (oitenta e se- · Espécie: COntrato
-. Contratada;_Yidraçaria Pisotec - Comércio e . _(hum milhão de cruzados).
te milhões e cem mil cryz,ªdos).
Representações Ltda.
Contratante: Senado Federal
Vigência: 10-2-88 a 3_1-12-88,
Vigência: 18-2~88 a 29~6-88,
ObJetõ: Pr~staçãO .d~ serviços de fornecimento
Data da Assinatura:· 1.0:2-88.. ,~ P_eLQSenado fe'e
_colocaç~o
de
molduras.
DatadaAssinatufa: 18-2-8&- Pelo Senado FeLicitâção: Convite n" 014/88.
deral: Dr. José Pa~.S<?S PôrtO. P'êla -ContratadÇ~.: ~u
deral: Dr. José Passos Pôrt6. Pela Contratada: Dr.
Paulo Roberto Perez de Almeida. - Anlaury creatto pelõ qual correrá a despesa: À conta
riíC:a_rdo 61'ásil de Carvalho. ~--6-ma___w:t_ Gonçaldo J?rograma de Trabalho n? 0101021.22051720,
ves Martins , Diretor da Subsecreta_ria de AdmiGonçalves Martins , Diretor da Subsecretaria
Natur~a da Despesa n9 3132-0113/4.
nistração de Material e..Patrlmônio.
de Administração de Material e Patrlmônto.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

AI'IO

:xun-... 027

GUAin'A-I'I!IRA, Ui DE MARÇO DE 1988

-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 Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1988

Aprova o texto do Acordo sobre a criação de Comissão Mista entre o Governo da
República Federativa do BrasU e o Governo de Gana, celebrado em Brasilla, em 5 de
julho de 1985.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre a criação de Comissão Mista entre o Governo da República
.
Federativa do Brasil e o Governo de Gana, celebrado em Brasilia, em 5 de julho de 1985.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar
implementação deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes operacionais complementares.
Art. 2 9 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em Contrário.
Senado FedJ"ral, 11 de março d" 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDO SOBRE CRIAÇÃO DE
COMISSÁO MISTA EM1RE O
GOVERNO DA REPÓIIUCA
FEDERATIVA DO BRASn. E O
QOVERrtO DA REPÓBUCA DE GANA

ARTIGO II
A Comissão Mista tem por atribuição definir
a orientação devida para que os objetivos do presente Acordo sejam atingidos, esPecialmente em
matéria de cooperação econômica, comercia1, financeira, científica, tecnológica, técnica e cultural.
ARTIGO ln

O Governo da República Federativa do Brasil

e o Governo da República de Gana,
consdentes dos laços de_ amizade e de solidariedade que unem os dois países;

desejosos de consolidar, diversificar e fo'rta]ecer
as relações de cooperação em todos os aspectos

A Comissão Mista se reunirá a cada dois anos
e, extraordinariamente, de comum acordo entre
as Partes. As reuniões se realizarão alternadamente em Acra e Brasília.

de interesse comum;

ARTIGO IV

convêm o seguinte:

ARTIGO I

Orna Comissão Mista de Cooperação BrasilGana fica instituída pelo presente Acordo.

A Delegação de cada país será chefiada por
autoridades de nível ministerial e integrada por
membros designados pelos respectivos Gover-

noo.

ARTIGO V
Concluídos os trabalhos, a Comissão Mista elaborará Ata e emitirá Comunicado de Imprensa.
1. Os Chefes das duas Delegações podelio
conjuntamente fazer recomendações sobre assuntos urgentes durante o período entre duas se.
sões sucessivas. Tais decisões e recomendações
serão incluídas na Ata da sessão seguinte.
2. , As Atas da Comissão Mista bem como os
Comunicados Conjuntos deverão ser preparados
em dois originais, nos idiomas português e inglês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
ARTIGO VI
A agenda de cada Sessão será acordada por
via diplomática com-a antecedência mínima de
um mês da data de abertura dos trabalhos.
Parágrafo único. · Nas sessões de trabalho, outros assuntos poderão ser incluídos na age!]~.
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PASSOS. PORTO'

Diretor·Geral do Sena&, Federal

lmpress_o sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Admiriistra-tiVo
JOSECLER GOMES MOReiRA

ASSINATURAS

Scmeslral

·····--····-'···········-·---~~--~····--~-~CzS 950.00

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso ········-··············~~~---······· Cz$

UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

6.00

Tiragem:- :Z.20"0.exemplares.

com o consentimento dos Chefes das duas Dele--

gações.

mo órgãos competentes para implementar este
-Acordo e Coordenar outros assuntos a ele relativos,

ARTIGO VIl
A composição da Delegação_ ~o P.afs visitant~
deve ser comunicada ao paÍ!il al;lfitiião, por via

ARTIGO X

diplomática, com antec~dênciã mlnlffia éle quiiíze
dias da data da reunião.

'Qualquer -questão ou controvérsia qlle possa
sUrgir em decorrência dã implementação do presêilte Acordo será solucionada amigavelmente
por ambas as Partes da Comissão.

ARTIGO VIU

ARTIGO XI

O país anfitrião responderá pelas despesas ne~
O presente Acordo entrará erÍ1. vigor na data
cessárias à realização das sessões de trabalho.
da troca dos instrumentos de ratificação pelos
Parág_rafo único. Cada Parte arcará com a sua . · dois Governos, obedecidas as respectivas disporespectiva despesa com transporte internacional, . ?!Ções constitucionais. ·
alimentação e alojamento.
___J\RTIGO XII

ARTIGO IX

O Governo da República Federativa do Brasil
e o PNDO - Conselho Provisório de Defesa Nacional - da República de Gana, designará, respectivamente, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Negócios Estrangeiros co-

· -O presertté ACordo tefá vãlidãde por um período de 5 (cinco) anos. Será tacitamente renovado,
por períodos de igual duração, saJvo se urna das
Partes Contratantes comunicar à outra, por nOta
diplomática, e com antecedência mínima de 6
(seis) meses, sua decisão de ç!enunciá-lo.

ARTIGO XIII

Cada Parte pode propor a revisão do Acordo·

ou emenda a qualquer de suas disposições. As
cláusUlas revisadas ou emendadas de comum
acordõ entrarão em vigor na data de sua aprovaç~o por ambas _as Partes, obdecldas as respectivas
disposições constitucionais.
- - ARTIGO XIV

Nada no presente Acordo afetará outros acordos de cooperação entre os dois Governos, nem
derrogará qualquer obrigação internacional assumida pelas Partes Contratantes.
-Feito em Brasília~_aos 5 dias_do mês de juJho
de 19B5, em dois exemplares originais em português e inglês, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Olavo Egydlo Setubal.
Pelo Governo da RepúbUca de Gana: Kofl Nyidew Awoonor.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISlATIVO N• 4, DE 1988
Aprova o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para o funcionamento do Escritório em Brasília da Comissão Económica
para a América Latina, concluido em Santiago, Chile, em 27 de julho de 1984.
Art I' É aprovado, com ressalva, o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para o funcionamento do Escritório em Brasilia da Comissão Económica para
a América Latina, concluído em Santiago, Chile, em 27 de julho de 1984.
Parágrafo único. A ressalva é relativa à seguinte expressão, constante no artigo V do Acordo:
"Não obstante, tais gastos poderão ser parcialmente custeados por contribuições de instituições
brasileiras com as quais a CEPAL mantenha convênio para a prestação de cooperação técnica."
2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de março de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA .
REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
E A ORGAI'IIZAÇÁO DAS NAÇÕES
(JNIDAS PARA O F(JNCIOI'IAMEI'ITO
DO ESCRITÓRIO EM BRASIUA DA
COMISSÃO ECONÓMICA PARA A
AMÉRICA LATINA

no campo do desenvolvimento. económico e soda!; em- cun1Çiririlento a--programas e projetos
previamente_ acotdadoS Com os órgãos_ competentes do GOverno brasileiro..
ARTIGO lU

A direção e_a_admi_nisttação das atividades.<;lo
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ARTIGO VI

O presente ACordo· entrará em vigor na data.
em que a Organização das Nações Unidas, através , dã CEPAL; acusar o_recebjmento da no@cação
do GoVerno de_ que o Acordo foLaprovado segun- ·
do as normas constitucionais brasileiras.
'

ARTIGO V!!
___ Emendas ~ presente Ácot:do poderão se~ pro--~tas por qualquer das Partes. Qualquer emen- __
Comissão Econômtca para a América Latina {CEclã; desde que mutuamente c;once[tada1 poderá
PAL);
-Ser efetuàda por troca de notas e entrar_á em vigor
ARTIGO IV
desejosos de dar continuidade a iniCíaDvaSae·na data em , que a Organização das_ Nações Uni·.
cooperação de interesse do Gove-nl.o-brasilelro
O Escritório da-CEPAL çm ~_rªêíl(~. se~s fu,Oci~ das, através dél CEPAL, acusar o rec_ebirne_nto da.
nas áreas de c:ompetência e atuãÇãci íilaicadas
nârios internacionais e os~ peritoS -e técnicos es- óotifi.CaçãÓ do Governo de qUe a einê"ndá. foi aprD"
nos programas de trabalho da CEPAL,
trangeiros Contratados para trabalhar na execução vada segundo as normas constituc.iqf@.i,s .brasi-. ·
acordam o seguinte:
- -das atividades previstas no-artigo lf, gozarão dos Jeiras.
ARTIGO VIII
direitos; privilégios e imunida_des_estabelec;idos n~
ARTIGO!
convenção- sobre PrivijégioS e lm'-:'nidades das
O presente -Aoorâo poderá ser terminado por
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n9 acordo mútuo_ ou mediante d~núncia, efetu~da
A CbinTSsãó Económica paraa América Latina
-por escrit~. e com antecedênda mínima de u~
27.784, de_16 de feverej~o qe 1,95<?.
e os Órgãos a ela ligados - lnstffuto Lãfiiio-Aano.
- mericano de Planifícação Econõmicéi é Social (ILARTIGO IX
ARTIGO
V
PES) e Centro Latirro-Amerlcano .de Demografia
O presente ACQI'do é assina.dÇ> em dois origi(CELADE) -_serão representados Junto ao GoA ComiSsão Econômica para a América Latina
nais, em português e inglês, sendo ambos os texverno brasU_eiro pelo Escritório da CEPAL em Braserá-responsável pelos gastos decorrentes do funtos igualmente autênticos.
sllia.
c!Oriarrielito--:-ao EsCritório-em Brasília.. Não Qbs. Santiago, Chüe, 27 de julho de 1984. . _
ARTIGO 11
tante, tais gastos poderão ser parcialmente cusPeJo Governo da República Federativa do Brasil:
O Escritório da CEPAL em Brasllia executará
teado~ por contribuiçõ_es de instituições brasileiRamiro Saraiva Guen'elro.
atividades de pesquisa, treimlmento de _recursos ~ - ras ·com as 9:~ais a <,:EPAL ini!lntenha _convênio
: _ Pe~ Organização das Nações Unidas: Enrique
humanos e outras modalidades de cooperação
parà a prest.3ção de CoOPeração técniCa.
V. lngleslas.

O Governo da República Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas, através da

Estritó:iíá-da CEPAL em Brasília caberão ao Diretor do EsciitQriO, designadO pelo Secretário Executivo. da_ Comissão EconQro!ca para a América
Lãtina.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 5• SESSÃO, EM 15 DE
MARÇO DE 1988
1.1-ABERTURA

1.2- EXPED!Emt:

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da RepúbHca
- N• 100188 (n• 125188, na origem), referente à escolha do nome _do Dr. Marcos Vin!·
dos Rodrigues Vilaça para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal de COntaS- da-~união,
na vaga decorrente da aposentadoria do Miflistro Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho.

1.2.2- Olido do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Encamilihando à re~o do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto_de Lei da .C<ml?Jra no,.!~/88 (n9
240/87, na Casa de origem), que faculta aos
servido~:es públicos federais a opção pelo regime de que trata a Lei n"' 1.71 L de28 de outu·
bro de 1952, e dá outras providênctas.
-Projeto de Lei da Câmara n9. 6/88 (n9
8.169786, na Casa de OriQem)~ que dispõe sobre a estrutura das. Categorias Fooclonais do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário-dos Serviços Auxiliares da J1,.1stiça do_Distrito_ Federal
e dos T errit6rios, e dá outras prOvidências.
-Projeto de Lei da Câinãra fi9-7/88- (n<:>
8.387/86, na·cas_a de origem), que cria a 16•

Região da Justiça do Trabalho e o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho; e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 8/88 (n9
409/83, na CaSa de origem), que altera a Lei
n• 6.939, de 9 de setembro de ]981, que trata
do regime sumário "de registro e arquivamento
no Registro do COmércio.
-Projeto de _Lei_ d!!t_ Câmal-a -n9 9/88 (n9
206/87,_na Cas_~ de origem), que dispõe sobre
a concessão_de bolsa-auxílio ao atleta amador,
e -dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo rl" 4188 (n•
7187, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da ·convenção Internacional sobre o
_Sistema Haononizado de designação e de Codificação de _Mercadorias, assinado pelo Brasil
em 31 -de outubro Qe 1989.

1.23- Comunicação
Oa_f!,anc:ada do PDS, referente a indicação
do Senador Jarbas Passarinho para Uder do
Partido no Senado F~c~_ra1.

1.2.4 _:_ RequerimeJW>s ·
-R~

2-1 e 22188, do Senador CariO. Chiarem e oUtros Senador~ sOlicitando· a cOnVocação _dos Ministros AluiziO -AlVes, da Secre- tãna d~ Administração Pública da Presidência
da República, e Mailson da N~brega, da Fazen-

da, a fim de que, perante o Plenário, prestem
informações sobre estudos que estão sendo
efetuados, com o objetivo de ~«:rar a política
salarial do Governo, relativamente aos servidores públicos da administração direta e indi-

reta.
1.2.5- Discurso do Ellpedlente
SENADOR VIRGfuo TÁVaM, como Uder
-

Crise econômica.
1.3-ORDEM DO DIA

-Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de
1988 (n"' 8/88, na Câmara dos Deputados),
que autoriza o Senhor Presidente da República
a ausentar-se do País no periodo compreendido entre I"' de março de 1988 e 28 de feve-reiro de 1989. Votação adiada por fa1ta de

quorum.
- Projeto de Decreto Legislativo n"~' 1, de
1988 (n• 9187, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano,
assiriado erri Lima, a 16 de novembro de 1987.
~cu_ssão encenada, após parec_er proferido pelo Senador Mansueto de Lavor, devend~ a ~ção ser feita na sessão seguinte.

-Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de
1988 (rt". 6/87, na Câmara dos Deputados),
~ que aprova os textos das convenções e reccr
mendações- da Organização Internacional do
T(aba1ho- QIT, que especifica. Discussão
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encerrada, após parecer proferido pelo Senador Áureo Mello, nos termos do substitutivo

que_ -oferece, devendo a votação ser feita na
sessão seguinte.
-Projeto de Lei do_Senado n9 9, de- 1988,
que dispõe sobre beneficias fiscais do Imposto
de Renda relativos às doações efetuadas por
pessoas fisicas ou jurídicas à5 vftfmas das en-

SEJYADOR JOÃO CALMON -

gem a Marcos Vmidos Vllaça.

Homena-

4 - PORTARIA DO PRIMEIROSECRETARIO

-

lm'

-N94, de 1988

SENADOR MAURO BENEVIDESplantaÇão das Zonas de Processamento de
Exportação_ no r:iordes~-- .
SEJYADOI? ODACIR SOAJ?ES - Relat6no

5 -DIRETORIA GERAL DO SEI'IADO
FEDERAL

- Extrato de contratos e ou termo~ aditivos

de Atividades 87 do Governador Jerónimo

chentes ocorridas nos Estados do Acre e Rio
de Janeiro, em 1988. Discussão encenada,

Santana.

após parecer pi"oferido pelo Senador Jamil
Haddad, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

Convocação de sessão extraordinária_a realizar-se d)a_l_6, às JOh30rrún, i::om Ordem-do
Dia que designa.

Março de 1988

assinado pelo Simado

1.3.2- Comunicação da Presidência

-

Extrato de termo de distrato de convênio

celebrado entre o Senado Fedei'ZJI '!!! ~ CQmparifilã ---:arDaiiiV.KiOCa dã NoVa CaPital do Brasil
-NOVACAP

1.4 -ENCERRAMENTO

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADORMANSl!ETODELAVOR-Go- -~~~-2':..;:;ATOS-DO PRESIDENTE DÓ SEvemo Miguel Arraes.
NADO FEDERAL
SENADORJaTAHY/t1AGALHÃES-Slste-N9' 33, ~-e 4-(repúbJicaçãO), de -1988
ma Parlamentarista de Governo.
3 - ATO DO PRIMEIROSENADOR MÁI?JO M4b\- Sistema de Go'
SECRETARIO
vemo.
-N' 3, de 1988

FederaL

6-ATASDECOMISSÁO
7 -MESA DIRETORA
~~~-LÍDERES. E VICE-ÚDERES DE

~

PAR'I'IDOS

-

9 ;_;COMPoSIÇÃO DE COMISSÓES

~

Ata da 5" Sessão, em 15 de março de

1988
4 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. João Castelo, Francisco Rollemberg e Meira Filho.
ÁS I OHORAS E 30 MIN!TOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SEIYADOi?Es; . ~~~ ~ ~
Mário Maia -

-

Aluízlo Bezerra -

Leopoldo Peres -

Mello -

Nabor Júnior

Carlos De'Carli --Aureo

Odacir Soares -

Ronaldo Aragão -

Olavo Pires --João Menezes - Almir Gabriel
-.Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre Costa- Edison lobão -,João Lobo- Chagas Rodri9ues -Áivªro Pachecç:t _;,. Virgilio Távora- Cid Sabóia de Cãlvalho.....;;; MaUro Benevides
-José Agripino -Lavoisier Maia- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena -Raimundo IJra
-Marco Maciel --Antonio Farias - Mansueto
de Lavor-Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotônio Vtlela Filho- Albano FrancOFrancisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz
VIB.na - Jutahy Magalhãe~ - Ruy Bacelar José Ignádo Ferreira- Gerson Canil!!t.a -João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos - Ronan Tito -Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa- Mauricio Corrêa- Meira
Filho.....;. Roberto Campos ~ Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda -Mendes Canale Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite
Alves- Affonso Camargo -José'Rft:ha -Jorge
Bomhausen -Dirceu Carneiro- Nelson Wedew
kin- Carlos Chiarem -José Paulo Bisai-José
Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -A lista
áe pie5ença acusa o comparecimentO de 71 Srs.
Seriádores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
- O Sr.--Primeiro-SeCretário procederá à leitura
do expediente.

É lido o segwnte

EXPEDIENTE
MENSAGEM

Do Sr.

Pnis1êíente d8 RepúbHca:

ao

Os méritosSenhor- MarCos Vm1cios Rodrigues Vtlaçá,
induZiram escOlhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam
do anexo cwrlculum vitae.
Brasília, 1_4 de março de 198a - José S....

que ·me

a

ney.
"CURRICULQM VITAE'' DE

Ji.1ARcbs VJNfao5 RODRIGUES V!LAçA

i.

Dado. Pessoais
-:...._NaSCido em 30 de jUnho de 1939, em Nazaré
da Mata (PE).
-Filho único: Antônio de Souza Vilaça- Evaida Rodrigues Vilaça.
-Carteira de Identidade n9 408.572- Secretaria de Segurança Pública (PE).

Ma'ISAGEM
1'1• 1()(), d~ 1988
(1"49 125188, na origem)

Excelentissmos Senhores Membros do Senado
Federal:
~
Nos termos dQ_ art. 42, item III, e parágrafo 39
do artigo 72 da Constituição Federal, tenhÇ> a honra de submeter à consideração do Egrégio Sena:..
do Federal, o nome do Doutor Marcos _Vinfdos
Rodrigues Vllaça para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, na vaga dec_o~
rente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra
de Albuquerque Ramalho.

-Certificado Militar n9 322828- Série DExpeâi':fo pelo Ministério do Exército - 7• ~
-21• CR-Re<:ife (PE).
··--Carteira Profissional n9 49.301 ___:_;Série 171

(PE:).

.

~

- Trtulo de Eleitor n; 6128908184- 138' Seç:ão- Expedido pela Zona Eleitoral 091 - Redfe
(PE).
~
.,..,.CaJteira n? _3239 da Ordem d9 ~ados
do Br8sil ~ Seç:ão PE_~ Inscrição n_9 2188:
~ c-'='CPF n; ÓÓOJ "ii 594 -Ministério da Fazenda.
-:-':-Estado Civil: casádo (com Maria do Carmo
Quafte yiiaÇa~ ~rido- filhós_ do casal: M8rcantonlo,
Rcxlrigo Otaviano_ e TadaJ\a_CEicília). -Endereços: Rua Antônio Pedro de Figueiredo, 171 - Encanta-Moça - Recife (PE) -

Fone: (Oe-1) 326-4835; SHIS- Qll O- Conjunto

.1 -Casa. 16

~Brasília
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DF

_-_Fon.e~

(061)

248-6678.
2. Escolaridade
-Cursos Primário e Ginasial no Ginásio de
Limoeiro (PE).

-Curso Oásslco no Colêglo Nobrega - Recife (PE).
-Superior: Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade

Federal de Pernambuco em 1962. _: -~Diversos cursos de EXtensão Universitária.
-Cursou o· Mestrado, na Faculdade de Direito
da GFPe.

3. Magistério
-Professor de Direito Internacional Público,
na Faculdade de Direito da Universidade Federal
.de Pernambuco, desde 1964.
-Ex-Professar de História do Brasil, no Ginásio de Limoeiro - PE (1958)
·
-Ex-Assistente da Cadeira de História PolíticoEconõrrik:a e SOCial do Brasil, na FaCuldade de
Filosofia do Recife (1964)
-Ex-Professor de Direito Internacional Público
na Faculdade de Direito da Universidade Católica
de Pemanbuco (1964).
-Professor do Seminário Especial para líderes
estudantis brasileiros, cc-patrocinado pela Universidade de Harvard (USA), no verão de 1965.- Ex-Professor de Direito Adminstrativo na Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Pernambuco, de 1967 a 1968.
-Conferencista da Escola SuPerior de Guerra
-1970-1985.

4. Outras Funções
-Ex-Coordenador âa Asso-Cíação Universitária
lnteramericana, em Pernambuco.
-Fundador e Ex-Secretário EXecutivo do Iristituto Cultural Brasil-Argentina, do Recife - -PE.
-Fundador e Ex-Presidente do Instituto de Intercâmbio Internacional. que funcionou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco.
-Ex-Membro do Seminário de TropicOiogia,
da Universidade Federal de Pernambuco.
-Fundador e ex-Diretor Cultural da Associação Cultural Brasil..Japão, do Recife- PE.
-Fundador da Academia dos NovoS", -em Limoeiro-PE.
-Ex-Membro da Academia de Letras do Colégio N6brega do Recife - PE.
- Diretor do Departamento de Cultura do Diret6rio Acadêmico de Direito, em 1959.
-Ex-Presidente do Departamento Acadêmico
Juridico Assistencial, em 1961. -Ex-Tesoureiro e Ex-Presidente da Academia
Pemambucana de Letras (1970n1).
-Presidente da Comissão Julgadora do Concurso da Marca "Rio Internacional" patrocinado
pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
do Rio de Janeiro e Federação das Associações
Comerciais, Industriais e Agropastoris do Rio de
Janeiro.

5. Representação Politlco-Admlnl>b'allva
- Ex-Diretor da Caixa Económica Federal.
-Ex-Membro do ConseJho Diretor do PISIPASEP.

;.._EX-secretário Executivo do Programa Especial de MódUlos -Esportivos - PEME.
-~-EX-Membro do Conselho do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). (Extinto.)
- Ex-Coofdeilador do "Programa Nacional de
centros SOciais Urbanos- CSU". (Vinculado à
Seplan- Presidência da República.)
-Ex-Presidente do Con~elho da Medalha Pernambucana do Mérito em 1966.
- E.X-Diretor do Departamento de Aplicação
de Capital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, em 1966.
-Ex Chefe da Casa Ovil do GovernO de Pernambuco, em 1966. __
-Ex-Secretário de Estado do Governo de Pernambuco -de 1971 a 1973.
-Ex-Presidente dos Conselhos das Meda1has
do Mérito Cultural "Oliveira Lima" e do Mérito
Empresarial "Conde da Boa Vista", de 1971 a
1973.
-Ex-Membro do Conselho Deliberativo do
C~lhç de Des_enyolvirnento _de_ Pernambuco,
de Úl71 a 1!m. · · · · ·
·
-Ex-Chefe Qa Assessoria Juridiçc, do Grupo
Especial para a Racionalização da Agroindústria
Canavieira do Nordeste (GERAN), 1969.
__ ::-:-~sessor Jurídico da Assembléia Legislativa
do Estado de Pernambuco. (Licenciado.)
-EX-Secretário da Cultura do Ministério da
Educa_ç.ijo e CuJb..!ra.
-Ex-Membro do Conselho Federal de Cultura.
-Ex-Presidente do Cons_elho Consultivo do
Pª-tri!'nônio Histórico e ArtistiCQ Nacional, do Ministério da Educação e Cultüra._
-Ex-Presidente da Fundação Nacional PróMemória.
·
-Ex-Presidente da Fundação Nacional de Arte
-FUNARTE.
-Ex-Membro do Conselho Diretor da Fundação Centro Brasileiro de TV Educati~.
-Ex-Membro do Conselho Nacional de CineR

ma.

-Ex-Meníbió do-Conselho-Consultivo da Fundação Casa -de Rui Barbosa.
-Ex-Membro do Conselho Deliberativo do
Ftmdo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
-Membro do Conselho Deliberativo da Fun~
Qação AJexandre de Gusmão, do Ministério das
RelaçQ~s ExteriOres. _- -Membro da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Programa de Apoio à Pesquisa
na Área de_Ciências Políticas e Sociais, da Câmara
dos Deputados.
-Ex-Membro do Conselho De~berativo da SUperintendência do Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene, repreSentando OMiÕistério" do Trabalho (por wn periodo de 1O anos).
-Membro do Conselho Curador da Furidação
Nacional Pró-Memória do Ministério da Cultura,
já tendo sido seu Presidente.
-Membro do Conselho Diretor da Fundação
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (MEC),
1966/1972 e nOvamente nomeado pelo Ministério
9~_l;ducaçã9 e Cultura para os_períodos de
1978/1964 e 1984/1990 tendo ocupado também
cargos na Procuradoria Jurídica e na Assessoria
Especial deste Instituto.
-Membro da Conlissão Interministerial, destinada a estudar e propor medidas para a criação
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da Guarda Costeira (Portaria nQ 0622 - 18-4-83
do Ministério da Madnh.a),
---Ex-Membro do Comitê Assessor_ do Centro
de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação
-CEDATE, do Ministério da Educação e Cultura.
_~ ~-P11::~idente do Con:;;~lho Curador d_os Museus Raymunc;lo Ottoni de ~stro Maya.
-Ex-Suplente de Senador da República, pelo_
Estado de Pernambuco.. (Trtular: Nilo de Souza
Coelho.)
-Ex-Membro do Diretório Regional - Pernambuco ...,.... do Partido Democrátido .Soda!,
-Membro _da Comissão do "Prêmio Casa
Grande & Senzala" - 1983.
-Membro da Comi$ão Ju.lgadora do Concurso· "Símbolo dos 150 anos do _B_anco Económico".
-Membro da Comissão de Honra das l"'.Jornadas Luso-Brasileiras do Património - Lisboa
..;..1984.
-Ex-Membro da Comissão Nacional para as
COrilenlorações do V C~ntenár:lo do Descobrimento da América - 1984.
-Membro da Comissão Especial para escolha
do Prêmio BNB de Literatura -Conselho de Ad·
ministração do Banco do Nordeste do Brasil S/A
-1984 e 1985.
:__Ex-Membro do Conselho Editorial do lnstltuno Nacional do Livro.
-Ex-Presidente da Comissão Executiva do
"Ano Nacionãl da Cultura", pÕr Decreto do Presi_-d_e_nte_cl~_Repúbllca- 1985.
-Ex-secretário Particular para Assuntos Espe.
ciais do Presidente da República. (Presidente José
Samey- 1985.)
~Presidente da Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA, 1985.
·
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Legião Brasileira de Assistência
-LBA
-Membro do Conselho de Administração Fi·
nanceira do SINPAS do Ministério da Previdência
e Assistência Social.
- -Membro do Conselho Superior da Previdência e Assistência Social.
,.....,. Vice-Presldente da Academia Brasiliense de
Letras.
-Membro do Conselho de Administração da
Fundação Nacional do Livro Infanto..Juvenil.
--Membro efetivo do Conselho de Justiça, Segurança Pública, Direitos Humanos e Defesa das
Vítimas do Delito!RJ.
6.

Entidades a que pertence

-Membro da Academia Brasileira de Letras.
(Cadeira 26)
-Membro da Academia Pemambucana deLe·
iras. (Cadeira 35)
-Membro da Academia Brasiliense de Letras.
(Cadeira!)
-Sócio Titular do Pen Clube do Brasil.
-Membro da Associação Argentina de Direito
Internacional.
·
-Membro da Sociedade Brasileira de Direito
Internacional.
-Membro Associado do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional.
-Membro do Conselho Nacional da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
-Membro e Fundâdor do Instituto dos Advogados de Pernambuco.
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-Assedado da Ordem dos Advogados do
Brasil, seção de Pernambuco.
-Membro da Associação de Imprensa de Pernambuco.
-Sócio corresPondente do Instituto Histórico

de Gofana - PE.
· -- - - -·- --Membro do Conselho Corisultivo doCente-

nário do Clube Internacional do Recife.
-Correspondente da Academia Cafarinense
de Letras no Estado de Pernambuco.
-Membro elo Conselho Editorial da Fundação

Projeto Rondon.

-Membro nato do COnselho Curador da, f_un""::
dação Banco do Brasil.

-Sócio BeneméritO da Associação dos Servidores da Legião Brasileira de Assistência -Supe~
rintendência Estadua1 do Rio de Janeiro.

-Membro da Associação dos Servidores da
Legião Brasileira de Assistência.

-Membro do Conselho de Admirnstração ela
Associação-de Assistência à Criança Defeituosa.
-Membro da Venerável Irmandade de N. S•
do Pilar de Ouro Preto/MG.
-Membro do Conselho Cohsultivo da Escolinha de Arte do Recife.
-Sócio Benemérito da Federação Comunitária de Pernambuco.
Honrarias
-Ordem do_Rio-Brailco, no Grau de Grande
Oficial (Ministério das Relações Exteriores).
-Ordem do Mérito do Trabalho, no Grau de
Comendador (MinistériQ_dO Trabalho).
-Ordem do Mérito das Forças Armadas. no
Grau de Oficial.
-Ordem do Mérito Militar, nO grau de Comendador (Ministério do Exérdto):-- -Medalha do Pacificador (Ministério da Exér7.

cio).

-Medalha do Mérito Santos Dumont (Ministério da Aeronáutica).
-Medalha Mérito Tamandaré (Ministério da
.Marinha).

-Ordem Militar de Cristo, r1a classe de Oficial
(governo de Portugal).
-Ordem do Mérito Infante D. Henrique, na
classe de Oficial (Cavemo de Portugal).
-Ordem do Mérito da Bahia, grau de Comendador.
-Medalha do Mérito Cultural Castro Alves (Se-

cretaria da Educação e Cultura da Bahia).
-Ordem do Ponche Verde, grau de Grande
Oficial (Governo/RS).
_____ _
-Ordem do Mérito de Brasília, no grau de
Grande Oficial. -Medalha de Honra da Inconfidência (GOverno de Minas Gerais).
-Ordem da Estrela do Acre, no grau de Oficial.
-Medalha do Mérito Jorge Uma (Goveino de
Alagoas).
-Ordem do Mérito dos GUararapeS, grau de
Grande Oficial (Governo de Pernambuco).
-Medalha Joaquim Nabuco, da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco.
-Medalha do Mérito Cultural Oliveira Lima,
classe Ouro (GOvenlo de Pernambuco).
-Medalha Pemambucana do Mérito, classe
Ouro (GoVerno,..de Pemê!lmbuco),
-Ordem do Mérito Cáj>ibaribe da Cidade do
Recife, no Quadro de Graduados Esp-eCiais, no
Grau de Grande Offcial.
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-Medalha do Mérito- Cidade do Recife, classe ouro (l'l:efeituraMunic.ipal do Recife).
-Ordem do Mérito Ararib6ia, no Grau de
Grande Oficial- Niterói - RJ.
--··-:.-Medalha do Mérito Qdade de Igarassu, classe ouro (Pernambuco).
- Medalh_a do Mérito Legislativo, classe ouro
- Cãiliara: Municipal de Limoeiro- PE.
___ -_Medalha de Honra ªo Mérito dQ Mu_n(cípio
de Gravatá - PE.
- -Comenda "Martin Afonso de Squza"- Instituto Histórico _e Geográfico Guarujá-Bertioga SP, 1983.
-Medalha Carneiro Vilela, classe ouro (Academia Pemambucana de Letras).
-Medalha do Mérito Frei Caneca (Academia
Pemambucana de Letras).
-Medalha Comemorativa do 7{P Aniversário
da Academia Pemambuc~a de Letras.
-Medalha do Mérito Joseph Turton, da Fede~
ração das Indústrias do Estado de Pernambuco.
....... Gran-Ctui:"do Mérito Educativo Sistema Esuda de Educação- classe ouro (Pernambuco).
--Medalha Decenária do Mérii:o Educacional
Radier, classe ouro (Pernambuco).
-Professor '~Honoris~Causa", do Centro de
EStUdOs Superiores de Maceió, Estado de Alagoas.
-Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes
(Associação_Nacional dos Veteranos da FEB).
-Medalha COmeinorativa do Octogésimo Aniversário do Nascimento de Gilberto Freyre (Fun~
dação Joaquim Nabuco).
-Medalha Comemorativa do Quadragésimo
Aniversário do Museu Imperial.
-Medalha Comemorativa do Centeriárlo de
Nascilnento de Rui Barbosa -Ministério da Cultura- Fundação Casa de Rui BarbOsa.
-Medalha do Cinqüentenário do Rotary Oub
do Recife - i 98f.
--

-Medalha Comemorativa do 1()o Aniversário
1983.
-Título Irmão Benfeitor da Irrnandad_e do San·
tissimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio
do Recife - 1983.
-Título de Benfeitor da Imperial Irmandade
de N. S. da Glória do Outeiro -Rio de Janeiro.
-Sócio Benemérito da Escol_inha de Arte do
Recife.
-Diversos títulos de cidadania honorária do
Estado do Rio de Janeiro, Estado da Paraíba, Recife- PE, Olinda- PE, Ouro Preto -MG, Sanlo
Angelo - RS, Maceió - AL. _Ounpina Grande
- PS, ltaguaí - RJ, Campos - RJ, São Fidélís
- RJ, Niter6i - RJ, Limoeiro - PE, ltalva RJ, Miguel Pereira- RJ, entre outros.
- T'rtulo de Sócio Benemérito da Associação ·
Beneficente dos Amigos de Águas Claras -Salvador-BA
-Diploma de Honra ao Mérito da Real e Soberana Ordem da '1sabel a Red,entçra" e Organização Nacional de Assistência aos Municípios.
-Prêmio Destaque 1987- Categoria: Governo - CEBRAE - Centro BraSileiro de Apoio à
Pequeria e Média Empresa.
..:....:.o-roem do Corigressó Naciona1, no Grau de
Comendador - (Conselho da Ordem do Congresso Nacional).
-Medalha do Cmqüentenário -1987- Museu Nacional de Belas Artes!RJ.
-Medalha Comemorativa do Centenário do
Corpo de BOmbeiros, Recife- PE.
8. lmpnonsa
-Colaborador da Revista Aca~ca, da FacuJdade de Direito, da Universidade Federal de
Pernambuco.
~-Colaborador da revistO Politica, da Fundação Milton Campos (Brasília).
-Colaborador do Jomol do CODIDlÕ<dO e
Dllirlo de PemaJJJbolco (Recffe), CCKTelo
-Troféu Cavalo Marinho - Recife - ouro Dense (Brasília} e Última Hora (Rio de Janeiro).
-Colaborador da revista Nordeste Econ6(Empresa Pernambucana de Turismo).
-Medalha do Mérito Saldanha da Gama - - - mico (Recife).
Campos - RJ.
~
.
-Diploma do Mérito Cultural, da União Brasi- 9. AUvldacles no Estrangeiro
!eira de Escritores pelo Boletim SPHAN (Pró-Me------ Em visitas oficiais, _esteve a c_onvite do Deparmória)'- 1983.
-Comendador da Ordem do Mérito Médico tamento de Estado ( 1960 e 1971) e daAssocioçio
-eCientífico Carlos Chagas -São Paulo- 1985. Universitária lnteramericana (1965), nos Estados
-Meda1ha Comemorativa dos 75 anos do Mu- UnidoS da América e duãs vezes na Argentina,
seu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro a fim de proferir conferências, bem assim, na Alemanha, 1972 e 1976, além do Japão, em 1976).
-1983.
-Como convidado especia1 participou do VIl
-Troféu "Cultura Viva" - Governo de PerCongresso Hispano--Luso-Americano de Direita
nambuco -1985.
Jnte_rnaclonal, realizado em Buenos Aires, em'
-~o--Medaihél do Céntenário- 1985- Comeagosto de 1969.
morativa dos 100 anos do Qube Internacional
- Vice-Chefe da Delegação Brasileira à Confe-=-Recife- PE.
rência da UNESCO Sobre Políticas Culturais -Medalha do Cinqüentenârio- 1985 - Co- México, 1982.
memorativa dos 50 anos do Cube Português -Chefe das Delegações Brasileiras às 6•, 7'
Recife - PE. e 8• Reuniões do Comitê do Patrimônio Mundial
-Comenda Bispo Azeredo Coutinho - Acada UNESCO (Paris- 1982 - Florenço -1983
demia de Artes e Letras de Pernambuco..;_ 1986. -Buenos Aires -1984).
..;...._PrêJnlo Tendência- Categoria Desenvol' to. Atlvldades Empresarlals
vimerito SodaJ- Bloch Editores- 1986.
~ T'rtulo de "Benemérito do_ Estado do Rio de
-Membro do Conselho Consultivo do Banco
Janeiro" -Assembléia' Legislativa do Estado do Bamerindys do erasn, se4~ em Curitlba - PR.
Rio de Janeiro.
-Mémbro do Conselho de Administração da
-Medalha Amigo da Marinha.
Indústria Brasilft da Amazônio SA
-OMedolhão ComemoriiiM>doCó>qilonlenário
-Ex-Gerente Téallco do Cooperativa de Crédo Correio Aéreo Nadonâ
dito Rural de ümoeiro Uda. - Umoeiro - PE.~
da FUNDARPE -

s..-

Março de 1988
-Ex-Presidente do Sindicato do Comércio
Atacadista de Algodão e outras fibras vegetais do

Estado de Pernambuco.
-Ex-Presidente da Cooperativa Agropecuária
de Limoeiro Ltda.

11. DoAutor

do Poeta,) _:_ Fundação Casa de Rui Barbosa Rio de Janeiro, 1982.
-O Tempo e o Sonho- Pool Editorial Ltda.
-Recife, 1983.
·
- Ollnda, Ollndíssbna - (Pronunciamento
no Palácio Campo das Pr-incesas - Recife-PE
- 21/3/83) - Fundação Pr6-Mem6ria/MEC_ ~

1983.

Recife - 195a
-A Escola e Umoelro - Recife - 1958.
-Americanas (Crónicas de Viagem) - Re-

Conc:elto de Verdade -

cife -1960.
···
-Em Tomo da Sociologia do Camlnháo
- Edição do UNPS, do Ministério da Educação
e Cultural e "Prêmio Joaquim Nabuco", da Academia Pemambucana de Letras- Recife, 1961 (1 • edição); Editora Tempo Brasileiro-Rio, 1969
(2• edição); Editora Tempo Brasileiro e Univer-

·-

...

-Por uma PoHtlca Nadona! de Cultura
-Ministério da Educação e Cultura -Brasília,
1984.
. .....
. _=Estado e Cultura - Ministério da EducaÇão e Cultura -Brasília, 1985.

-Posse na Academia BrasDeira de Letras
- Cadeira26- (em colaboração com José Sarney) -_Pool EditoriaJ! Riq de Janeiro, 1985.
- Opção do agir - LBA - Rio de Janeiro,

1985

.

.

- Mlcroempresa, Uma Resposta Social da

sidade Federal Fluminense -Rio- 1987 (3•
edição).
-Presença na Faculdade (Discursos) -

LBA- Brasília, 1986.

Edição da Revista Estudantes, do DA da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco ..,;.... Recife, 1962.
-Cooperação? Cultura e Ruralismo-Edi-

-RJ-1986
- O Idoso e a ânsia de viver - lBA Rio de Jarieii'o
1986
- Bolsas de Trabalho: uma proposta concreta -- LBA- Brasília- 1987.
-Discursos de Marcos Vlnídos Vllaça e
Eduardo Portella- Posse no Pen Club do Brasil. -1987.

ção da COoperativa Agropecuária de Umoeiro -

Recife, 1964.

·
-Coronel, Coronéis- Editora Tempo Brasileiro -Rio, 1965 (1' edição)- em colaboração

com Roberto Cavalcanti de Albuquerque, 2• edição- Cc-edição Editora TempO Brasüeiro e Editora Universidade de BrasJ1ia- Rio, 1978.
-Da ManjedoiD'Il de lgarauu ao Magis·
t6l'lo Revolucionário -Votos e Ex-Votos(Discursos na Academia Pemambucana de Letras
-Recife, 1967, em colaboração com Mauro Mo-

- Avocações e Evocações - Ministério da
Previdência e Assistência Social- Rio de Janeiro

-=

-

Lords Of The Bltc:klandaa -

Wyvem·Sel,

London 1987- (em colaboração com Roberto
Cavalcante de Albuquerque).

oFfaos

Do Sr. 1'-Secretário da Câmara dos Depu·
tados encaminhando à revisão do Senado
-Nordeste BrasDeíio - Una vlsl6n lnforFederal autógrafos dos seguintes projetos:
..UVa o sentimental- Edição do Instituto Cul1lnl Brasil-Argentina- Recife, 1968.
-Politica lntemadonal e Trópk:o - EdiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
çio da Faculdade de Dlreito da Universidade Fe-1'1• 5, de 1988
deral de Pernambuco- Recife, 1970.
-Academia Setuagenárla e Menina (1'1• 240/87; rui Casa cie origem)
Edição da Academia Pemambucana de Letras . De lnidatlva do Sr. Presklente da Repúbllca
-Recife, 1971.
-Ato de SemeadUJ'8.- Edição do Governo
de Pernambuco- Recife, 1971.
Fatü.lta aos servidores públicos fede- Nordeste: Secos & Molhados - Edição
- rais_ a oPÇão pelo regime de que trata a
do Governo de Pernambuco, 1972.
Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952,
-Recife Azul, líquido do céu - Dialgraf
e dá outras providências.
-Recife, 1972.
-Falas do Oficio - Edição do Governo de
. Q Congresso-Naci()!)Oi decreta:
Pernambuco -Recife, 1973.
-Cima revolução a serviço da moderniArl 1• Poderão optar pelo regime de que
trata a Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952,
zação econômica e do refonnlsmo político
"Confidencial Econômico-NE" -Recife, 1975.
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data
-Palavras e Lebas - Edição do Governo - da vigência desta lei:
de Pernambuco e Academia Pemambucana de
I - os servidores que, na data da vigência
da Lei n• 6.185, de 11 de dezembro de 19_74,
Letras-Recife, 1977.
-O Menino Gilberto Freyre - "Contlden· ocupavam cargos efetivos em Quadros Permacial Econômico-NE- Recife, 1980.
nentes de órgãos da Administração Direta da
- Uvnuia Lulz Delgado- em colaboração
Oniã.o ou das Autarquias Federais e posteriormente, sem interrupção, foram investidos em emprecom José Luiz Delgado - Fundação Joaquim
Nabuco ....;.,. Recife, 1980.
gos de Tabelas Permanentes, em decorrência de
-Pernambuco e o Liberalismo Brasllelro
habilitação em concurso público;
- (Discursos na Academia. Brasiliense de Letras,
D - os servidores incluídos no Quadro de
em colaboração com Aderbai Jurema - Edição
Pessoal do extinto Instituto Nacional de Colonl·
do Senado Federal- Brasilia, 1981.
zaçáo e Reforma Agrária - INCRA. c::om base
-Homenagem a Dnunmond - (Apresenno item II do art 9~ da Lei n• 7 .231, de 23 de
tação da Exposição Comemorativa dos 80 anos
outubro de 1984, e lotados no Ministério da Reforta).
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ma e DesenvoMrmmto Agrário
MIRAD , em
conformidade com o art. 12 -do Decreto-lei n•
2.363, de 21 de .outubro de 1987;
.. . ·
- III - os servidores que, a partir da vigência
da Lei _n• 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
passaram, em decorrência de habilitação em conCUJ$0, a ocupar emprego em Tabelas Permanen--tes de órgãos da Administração Direta da Onião
ou das Autarquias Federais.
§ 1• Os empregos ocupados pelos _servidores que optarem pelo regime de que trata este
artigo serão considerados transformados em çargos na data em que forem apresentados os termos de opção.
§ 2• Os servidores que optarem pelo regime
de que trata a Lei n• 1.711, de 28 de outubro
de 1952, farão jus à contagem do tempo de serviço anterior, para todos os efeitos legais,
Art. 2• Os servidores que fizerem opção,
com base no item Ddo artigo anterior, serão inc_luídos no Quadro Suplementar de que trata o §
1~ do art 9• da Lei n• 7.231, de: 2_3 de outl!bro
de 1984, por força do estabelecido no art. 12
do Decreto-lei n• 2.363, de 21 de outubro de 1987.
§ 1• Os servidores mencionados neste artigo e os que na data desta lei sejam integrantes
do referido _Quadro e Tabela Permanentes farão
jus como vantagem individual, nominalmente
identificável, à diferença verificada entre o seu vendmento ou salário e a reinuneraçào dos servidores da mesma categoria do Quadro de Pessoal
a que se refere o art. _9-' da Lei n• 7.231. de 23
de outUbro· de "1984, cOmbinado com o disposto
no art 12 do Decreto-lei n• 2363, de 21 de outu-o

bro de 1987.
§ 2• A vantagem de que 'trata este 8rtigo, -

incorporável à aposentadoria, não será considerada para efeito de cálcuJo da representação mensal a que se refere o Decreto-lei n• 2333,_ de__11
d_e junho de 1987, ou de qualquer outra, sendo
extensiva aos atuais inativos.
art. 3' Os servidores mencionados no artigo
anterior e os que, na data desta lei, sejam integrantes dos referidos Quadro e Tabela Permanente,
farão jus como vantagem individua], nominalmente Identificável, à diferença verificada entre
o- seu vencimento ou salário e ~ remuneração
dos servidores da mesma categoria do Quadro
de Pessoa] a que s-e refere o art. Q!' da Lei n•
7.231, de 23 de outubro de 1984, combinado
com ·o arl 12 do Decreto-lei n• 2363, de 21 de
_outubro de 1987.
§ 1• A vantagem referida neste artigo, incorparável à aposentadoria, não será considerada para efeito do cálculo da representaÇ:ão mensal a
que se refere o Decreto-lei O" 2.'363, de 21 de
outubro de 1987, sendo extensiva aos ah.Ja1s inativos.

§ 2~ Fica o Poder Executivo autorizad_Q a estender aos demais servidores do Quadro e Tabela
Pemumentes do Ministério da R~ma e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD, e do Instituto
Jurídico das Terras Rurais--: INTER, a vantagem
de que trata este éUti_go.
§ 3~ Ficam incluídos no regime jurídico previsto no art._ 2~ da Lei O" 6.185, de 11 de dezembro
de 1974, os Procuradores do extinto Instituto Nacional de Coloni_~çã_o_ e. Reforma Agrária - INCRA, que passarão a integrar o Quadro de Pessoal
do Instituto Jurídico das Terras Rurais -ll"'TER,~
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5. Assim é que os funcionários que façam
jus à tr_ansferência para cargo de denominação
diferente ou à ascensão funcional mantêm a submissão ao regime da Lei n~ 1.711, mediante, respectivamente, o provimento em cargo vago ou
atividades. perderão ser redistrlbuidos ou movia transformação daquele de que sejam ocupanmentados no âmbito desses órgãos e entidades,
tes.
6. No mesmo sentido, foi recentemente expeno interesse da Administração.
dida a Lei n9 7.605, de 28 de maio de 1987,
§ 1' A redistribuição do servidor far-se-á
com o respectivo cargo ou emprego e a movi- possibilitando aos servidores celetlstas, incluidos
no Plano de Oassificação de Cargos, instituído
mentação dependerá da existência de vaga.
na conformidade da Lein~ 5.645, de lO de dezem§ 2' A entidade para onde ocorrer a redistribro de 1_970, a tranSferência para cafQ:o de deitobuição será considerada sucessora trabalhista.
minação diferente, sob o regime da Lei n~ 1.711,
§ 3• O ato de redistribuição ou movimendesde que habilitado em concurso público.
tação será expedido peJa Secretaria de Adminis----7. Assim, afigura-se-nos justo seja facultado
tração Pública da Presidência da República aos fundonãrios o retõmo ao reQfme da Lei n~
SEDAP, que expedirá as normas complementares
1.711, a que estavam submetidos na data de vinecessárias à execução do disposto. neste artigo.
gência da Lei n9 6.185, desde que tenham passa~
Art. 5• Esta Lei entra em vigor na data de
_do sem interrupção, para 6 regime_ t!:_abalhista,
sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições em con- em decorrência de hãbilitaçãO em concurso público.
trário.
a Da mesma forma, o retomo· ao regime a
MENSAGEM N• 348. DE 1987
que se refere a Lei rr.' 1.711, de 1952,_deve ser
Excelentíssimos Senhores -Meníbros do Confacultado aos servidores induídos, mediante opgresso Nadonal:
ção, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
de Colonização e Reforma Agrária, com codifitenho a honra de submeter à elevada deliberação
-cação do regime estatutário para o trabalhista,
de Vossas Excelências, acompanhado de Expobem como atribuído àqueles coJocados no Quasição de Motivos do Senhor Ministro-Chefe da
dro Suplementar do mesmo Instituto a remuneSecretaria de Administração PúbUca da Presidênração paga aos servidores da mesma. categoria
cia da RepúbHca e do Senhor Consultor-Geral
do referido Quadro de Pessoal.
da República, o anexo projeto de lei que_ "faculta
9. Fmalmente, a implantação gradual da Rea servidores públicos federais, nos casos que es-forma Administrativa tem demonstrado ser necespecifica, o retomo ao regime de que trata a Lei
sário proceder-se ao remanejamento de servidon~ 1.711, de 28 de 6utu6r6 de 1952, e dâ outras
res, ainda porque existem, na Administração Feprovidências".
deral, diversos órgãos que, por terem sido recen~
Bras11ia, 16 de outubro de 1987. - JOsé Sartemente criados, se ressentem da carência de pesney.
soal e outros que em fªce das reestruturações
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 068 DE 23 DE
que sofreram, os têm em excesso.
JULHO DE 1987. DO. SENHOR MINISTRO- 10. Vez que a _Feforrna Administrativa alcança
OiEFE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAas autarquias e as fundações públicas, onde tamÇÃO PÚBLICA DA PRESID~NCIA DA REPÚbém se constatêml as dificuldades expostas, preBLICA E DO SENHOR CONSULTOR-GERAL
tende·se possibilitar a redistribuição ou movimenDA REPÚBLICA.
.
tdção _dos. servidores dessas entidades._
11. J\nte o exposto, temos a honra de submeExcelentissimo Senhor Presidente da Repúbliter à elevada consideração de Vossa Excelência
ca.
o presente projeto de lei, consubstanciando as
A Lei n~ 6.185_, de ll de dezembro de 1974,
medidas de que se tratam.
determinou que o ingresso dos servidores na Ad~
_Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
ministração Federa! direta e nas autarquias fedeEXCelência os meus protestos de elevada estima
rais far-se-ia, na maioria dos casos, sob o regime
e distinta consideração. - Ahúzio Alves, J'oo\inisda legislação trabalhista.
tro-êhefe da Secretaria de Administração Pública
2. Em cOnseqüência, a partir da data de publi~
da Presidência da República - Raymundo Nocação da referida Lei, o ingresso dos servidores
nato BoteDto de Noronha, Consultor-Geral da
fot feito sob o re9fme trabalhista, excetuadas as
República Interino.
categorias de servidores expressamente enume. Aviro n• 753-SUPAR. ..
radas.
Em 16 de outubro de Ül87
3. Os efeitos da Lei n~tUBS, de 1974, alcançaram, também, servidores federais antes sujeitos
A Sua Excelência o Senhor
ao regime a que se refere a Lei n? 1.711, de 28
Deputado Paes de Andrade
de outubro de 1952, e que, em virtude de habili~
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos
tação em concurso públiéo, foram admitidos sob
Deputados
o regime celetlsta.
Brasflia-DF
4. A experiência obtida com a aplicação do
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
regime trabalhista aos servidores públicos deTenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
monstrou a conveniência de assegurar aos fun~
a Mensagem do E.xcelentissimo Senhor Presidencionários a mailtenç'ã -de sua vinculação ao regite da Câmara dos Deputados no exercício da Preme da Lei n~ 1.711, de 1952, inclusive quando
sidência da República, acompanhada de Expohouvesse modificação de categoria funcional, cosição de Motivos do Senhor Minlslro-Oiefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidênmo ocorre nos casos âe transferênda e ascensão
cia da República e do Senhor Consultor·Geral
funcional.

criado pelo Decreto-lei nt 2.363, de 21 de outubro
de 1987.
Art. 4' Os servidores dos Ministérios, órgãos
autônomos, autarquias e das fundações públicas,
considerados prescindíveis à ~ecução de suas
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da República, relativa a projeto d_e lei que "faculta

a servidores públicos federais, nos casos que eg..
pecifica, o retomo ao regime de qUe trata a Lei
n" 1.71 1, de 23 de outubro de 1952, e dá outras

providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto; Ministro-Olefe
do Gabinete Civil.
LEGISLAÇÃO aTADA

!.EI No 6.185,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre os servidores públicos
civis da Adnllnlstração Federal cllreta e

a_utárqulca, S"'JUndo a nallu<omjuridlca
do vinculo empregalido, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decre~
e eu sanciono a seguinte lei:
·" Art. 19 Os servidores públicos civis da Admínistraç_ão Federal direta e autárquica reger-se-ão
por disposições estab.ltárias ou pela legislação tra~
balhista em vigor.
Art. 29 Para as atividaç!es inerentes ao Estado
como Poder Público sem correspondêhcia no seter privado, compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Trlbutaçao, ArrecOO.
ção e FlS.calização de Tributos Federais e contribuições previdenciárias, e no J'oo\inistérlo Público,
s6 se nomearão servidores _cujos deveres, direitos
e vantagens sejam 95 defmidos en:t Estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição Federal.
Art. -~ Para as atividades não compreendidas
no artigo precedente só_se admitirão Servidores
regidos pela legislação trabalhista, sein os direitos
de greve e sindicalização, aplicando-se~lhes as
normas que disciplinam o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
ParágrafO únko. Os seivldores que se refere
este artigo serão admitidos para cargos integrantes do Plano de Qassificação, com_a correspon.
dente rerrumeração.
- Art. 4~ A juízo do Poder Executivo, nos casos
e condições que especificar, inclusive quanto à
fonte_ de custeio, os funcionários públicos estiJtu..
târlos poderão optar pelo regime do artigo 3•
§ 19 Será computado, pára o gozo dos c:lreitos assegurados na legislação trabalhista e de previdência social, inclusive para efeito de carência,
o tempo de serviço anteriormente prestado a Administração Pública pelo funcionário que fizer a
opção referida neste artigo..
§ 2'1 A contagem do tempo de serviço de que
traí.?~ o parágrafo anterior far-se-á segundo as normas pertinentes ao regime estatutário, computando-se em dobro, para fms de aposentadoria,
os períodos de licença especial não gozada, cujo
direito haja sido adquirido sob o mesmo regime.
, Art ~ Os encargos soélais de natureza contributiva, da União e das respectivas irutar-quias,
em relação ao pessoal regido pela legislação trabalhista, restringir-se-ão às contribuições para o
Instituto Nacional de Previdência Social, inclusive
às incidentes sobre o 139(décimo terceiro) salário,
as cotas do salário-família e aos depósitos para
0- Fundo de Garantia do Tempo· de Serviço nos
termos das respectivas legislações.
Parágrafo único. Dos orçamentos_ da União
e das autarquias deverão constar as dotações ne-

a:

1
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ct'!SSá:r:ias ao custeio dos encargos de _que trata

este artigo.
.
~
Art. & Os atuais funcionáriOs -que não fizeram a opção prevista no artigo 4 9 serão mantidos
no regime estutárlo.
_ _ __ _
. . __ _
Art. 79 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados os §§ 19 e 2'õ' do artigo
39, da Lei n"' 5.836, de 31 de maio de 1973; o
parágrafo único, do artigo-~. da Lei n<:> 5.914,
de 31 de agosto de 1973; o parágrafo único, do
artigo 39 da Lei n"' 5.921, de 19 de setembro de
1973; o parágrafo único do artigo 4•, da Lei ri'
5.968, de 11 de dezembro de 1973; o parágrafo
único do artigo- J9, da I Pi n{> ~ ?Q{l, de 17 de
dezembro de 1973, e_deffiáis cti5PosiÇõêS erii"Contrár!o.
Brasília, 11 de dezembro de 1974; 153•dalndependência e 86• da República. - ERNESTO
QEISEL- Annando Falcão- Geraldo A:zeWido Heunlng - SyMo Frota - Antélnlo
l'mncllcoA:zeredodaSihldra-MárioHen~ 51monsen - Dyn:eu Araíijo Nogueira
-Aipson Paullnelll-l'ley Braga-Arnaldo
Prldo- J. Ararlpe Macedo- Paulo de AI-

..-Mac:bado-Severo Fagundes Gomes
-SidgeakUek-JoãoPaulodosRelsVelloso - Maurício Rangel Reis - Euclides
iQuandt de Oliveira - Hugo de Andrade
- . - Golbel)' do Couto e Slhla- João
Bçtlsta de Olhlelra Flgudredo - Antélnlo
Jorge C6rrea - L G. do l'ludmento e Slhla.

LEI No 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece dlretrizeo pam a daulftcação d e - do Senllço CMI da CJnlão
e das autarquias federais, e dá outras
~
O Presidente da República,
Faço saber que o CongreSSO Nadoflal decreta
e eu sancfono a seguinte lei:
Art. ]9 A classificação de cargos do Serviço
Civil da União e dos autarquias federais obedecerá

às diretrizes estabelecidas na presente lei.
Art. 29 ·os CargOS ·semo·--aassrncaao-s- ooroo
de provimento
comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se basicamente, nos seguintes

em

Grupos:

De provimento em Comissão
I - Direçáo e Assessoramento Superiores.
Do Provimento Efetivo.
H- Pesquisa Oentffica e Téalo!6glca
m- Diplomacia
IV- Magistério
V- Pol!cia Federal
VI- Tributação, Arrecadação e Flscaiização

VII -Artesanato
VIII- Serviços Auxiliares
IX- Outras atividades de nive! superior
X- Outras atividades de nivel médio.
Art. 3• Segundo a correlação e afinidade, a
natureza dos trabalhos ou o nível de conheci~
mentes aplicados, cada Grupo, abrangendo várias
8tividades, compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os
cargos de direção e assessoramento superiores:
da administração cujo provimento deva ser regido
pelo critêrio da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
D- Pesquisa Científica e Tecnológica: os car-gos com atribuições, exclusivas ou comprovada-
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mente principal~ de pesquisa científica pura ou
aplicada, para cujo provimento só exija diploma
de curso superior de ensino ou habilitação legal
equivalente e não estejam abrangidos pela legisla_ção_do Magistério Superior.
m- Diplomacia: os cargos que _se destinam
a representação diplomática.
IV-- MagiSt_êrlb Clu Cargos com atMdades de
magistério de todos os níveis de ensino.
V- Policia FederaL: os cargos com atribuições
de natureza policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização:
os cargoS com ativfdades de tnbutação, arrecac;!as_~_ e_ fisc~ção de tributos federais.
VII -Magistério ou cargos com atividades de
natureza permanente, principais ou auxiliares, relacionadas _com os serviços de artífice em suas
várias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares: os _cargos de atividades administrativas em geral, quando não de nível
superior._
IX - Outras atividades de nível superior: os
demais cargos para cujo provimento se exija di~
plorna de curso superior de ensino ou habilitação
legal equivalente.
X - Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo provimento se_ exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau
médio ou habilitação equivalente. _ _
Parágrafo único. As atividades relacionadas
com transporte, conservação, cust6dia, operação
de elayadores, limpeza e outras assemel~das se~
rão, de preferência, objeto de execução indireta,
mediante contrato, de acordo com o artigo 1O,
§ 79, do Decreto-lei n 9 200, de 25de fevereiro de
1967.
Art 49 OUtros .Grupos, Com caracteristicas
próprias, diferenciadas dos relacionados no artigo
anterior, pOderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem ~ necessidades da Administração, mediante ato do Poder
EXecutivo.
Art. 59 Cada Grupo te~á SUa própria éscala
de nível, a ser aprovada pelo Poder Executivo atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores:
1- importância da ativldade para o des.envolvill'le!ntO nacional. .
n-complexidade e_ responsabílidade das abibulções exercidas; e
m- qualificações requeridas parà o desempenho das atri!:>uições.
Parágrafo ÚÍlico. NãO haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, para nenham efeito.
Art. 69 - A ascensão e a progressão funcionais
obedecerão a critérios seletivos ~ serem estabelecidos pelo POder EXecutiVo, associados a um
sistema de 1refõamerlte e -quaJificação-cleStiOado
a_ assegurar.a ~rmanente_ atua_lização e elevação
do nível de eficiência do funciona1ismo.
.Art. 7~ O Poder Executivo elaborará e ~xpe
dirá o novo Plano de Oassificação de Cargos,
total ou parcialmente, mediante decreto, obsevadas as_ djspõsições desta lei.
Art. 89 _A implantação do Plano será feita por
órgãos, atendida urna esç:a1a de prioridade na qual
se levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto-lei n9 200, de 25
de fevereiro de 1967;
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n-o estudo quantitativo-e qualitativo_ d-ª_ Jo~
ção dos órgãos, tendo _em vista a nova estrutura
e atribuições decorrentes da providência menciOnada no item anterior; e
III- a existência de recursos orçamentários para faiei -face- às respectivas despesas.
Art. 9? A transp-osição ou transformação dos
cargos, em decorrência da sistemática prevista
nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da administração e, 9uando ocupados, segundO crttênos seletivos a serem estabel~cidos para os ·cargos integrates de c-ada Grupo, iildusive atraVés
de treinamento intensivo e obrigatório~
- Art. 1O. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as -normaS e istruções necessá,rias
e coordenará a execu~ão do novo Plano, a ser
Proposto pelo Ministério, órgãos inte9rantes dã
Presidência-da República e autarquias, dentro_ das
respectivas jurisdições, para aprovação mediante
- deCreto.
§ 19 O -órgão central do Sistema de Pessoal
promoverá
medidaS nec"essárias para que o
plano seja mantido permanentemente atualizado.
§" 29 Para a correta e uniforme implantação
do Plano, o·"6rgão central do Sistema de Pessoal
promoverá gradativa e obrlgatoriainente o treinamento de todos os servidores que participarem
da tarefa, segundo pro-gramas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Para aSsegurar a uniformidade de
orie!"ltaç_ã? dos trabalhos de elaborção e execução
do Plano de Classificação áe Cargos; hãVerá,
em cada Ministério, órgão integrante da Presidênci~ <!a República ou autarquia, uma EquiPe
Téc-nica de_ alto-nível,-SoO a presidência do dirigente do_ órgão de pessoal respectivos, com a
incumbênca de:
1- determinar quais os GrUpos ou-reSpec:Ü\ci
cargos a serem abrangidos pelã escala de priori·
dade a que se refere o artigo 8?-desta lei;
'rr_; õrientar e supervisonar os levantamentos
bem como realizar os estudos e análiseS indlspen·
sáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III- manter com o órgão central do Sistema
_corr~ta elaboração e implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes
de que trata_este artigo serão designados pelos
MinJstros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da República ou de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que,
pela sua autoridade administrativa e capacidade
_técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos do Ministério, dO órgão integrante da Presidência da Republica ou da autarquia.
Art. _12. O novo Plano de Classificação_de
Cargos a ser instituído em aberto de acOrdo com
ãs diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para
cada Ministério, órgão integrante da Presidência
dã.República OU autã.rquia, um i-lliffier~. de Cargos
inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente
existentes.
_ParágrafO único. A não observância da norma
contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excep-cionais, devidamente justificados perante o-6rgâo central do Sistema éle Pessoal, se inviável a providência indiCada na alínea
anterior.

as
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Arl 13. Obsevado o_ disposto na seção VID
da Constituição e em particular, no seu artigo
97, as formas de provimento de cargos, no Plano

de Classificação decorrente desta Jcl, serão estabe1ecidas e disciplinadas mediante normas regu-

lamentares específicas não se lhes aplicando as
disposições, a respeito, contidas no Estatutos dos

Furicionários Públicos Civis da União.
Art. 14. O atuaJ Plano de aassifcação de Cargos do Serviço Civil do Podei EXect.divo, a que
se refere a Lei n\0 3.780, de 12 de julho de 1960
e legislação posterior, é considerado extinto, ob-

servadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes
de cada categoria, classificados conforme o sistema de que

trata este artigo, passarão _a integrar

Quadros Suplementares e, sem j:>rejUi'zo das promoções e acesso que couberem, serão suprimi~
dos, quando vagarem.
ArL 15. Para efeito do disposto nO artlgo-108,
§ ]9, da Constituição, as díretrizes estabelecidas
nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e seu
parágrafo único, se aplicarão à Classificação dos
cargos do Poder LegisJativo, do Poder Judiciário,
dos Tribunais de Contas da Onião- e dO DiStrito
Federal, bem como à classificaçii:o dos cargos
dos Territórios e do Distrito Federal.
Art 16. Esta lei entrará em viSOr na datã desua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
., . _
Brasília,10dedezembrode 1970; 1499dalndependência e 829 da República. - El'ÚLIO G.
MÉDICI - Alfredo Buzaid - Adalberto de
Barros Nunes - Orlando Qeisel - Mário
Glbson Barboza -Antônio Delfim rletto -

Mário David Andreazza - L F. Clme Uma
- Jarbas G. Passarinho - JúDo Barata Mário de Souza e Mello - F- Rocha Lag6a
-Marcus Vlnídus Pratlnl de Moraes-Antônlo Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis
Velloso - José Costa Cavalcantl- Hyglno
C- Corsetti_
LEI N•7231.
DE 23 DE OUfUBRO DE 1984
Transfere competênda do Incra para
o Ministério da Agricultura, dispõe sobre
o regime juridlco do pessoal do Incra e

dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se~
guinte lei:
_
Art. 19 Passam à competência do Ministério
da Agricultura as atividades relacionadas com o
desenvolvimento rural, atualmente atiibuklas ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- Incra no campo do coc,perativismo, associativismo rural e eletrificação ruraJ.
Ârt. 2 9 Ã fisCalização e o controle daS sOciedades cooperativas de que trata a lei I1' 5. 764,
de 16 de dezembro de 1971, bem como as abtbui·
ções de extensão rural e eletrificação rural, a cargo
do Instituto Nadonal de_ Colonlzaçáó e Reforma
Agrária -Incra, passam à competênda do Ministério da Agricultura.
Art. 3" As contribuições- de que trata o ·artigo
19, item I, n"?ll 1 e 2, do Decreto-lei n 9 1.146.- de
31 de dezembro de 1970, São devidas de acordo
~om o artigo 6? do Decreto n9 -5S'Z, de- 1~:de
maio de I 969, e com ao artigo 2 9 do Decreto-lei
n 9 1.11 O, de 9 de julho de 1970, ao Incra.
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Piarágiáfo único. O POder Executivo, medianera, desde que integrem tabelas permanentes em
te decreto, fixará percentual das contribuições de _seus órgãos de origem poderão optar, no p-razo
de_ 90 _(noventa) dias, a contar da data em· que
que trata este artigo· a ser transferido ao Ministério
~a Agricultura, para fazer face às despesas com
entrar em vigor esta lei, pela integração no novo
as atividades previstas nos artigos 19 e_29 _desta
quadro de pessoal de que trata o artigo 6° desta
lei,
lei, cabendo ao órgão a aceitação final nos termos
·
-Art: 4~ O Coriselho Nacional de Cooparati- dã legislação aplicável viginte. § 49 A inteQração de Que tratam eis§§_ 1o (vevismo -. CNC passa a funcionar junto ao Ministério da Agricultura; com plena autonomia admitado) _obedecerá ao exclusivo interesse das ativiQ~yà ~· fíilàri~eirà; Sob a p~sidênda-do Minisdades meio-_e fins da Autarquia e_ s~rá feita
tr9. de Estado da AgriCultura, cOmposto de repre- emprego compatível com 'as atribúiÇóeS do cargo
sentantes de Ministérios e de representantes da
(vetado) ocupado pelo servidor optante.
Art. 10. O Poder Executivo. no prazO de- 45
Organização das CóoPerativas Brasileiras.
§ }9 A Organização das Cooperativas Brasi(quarenta e cíncó) dias, regulamentará a aplicaleiras ~cotará çom 3 (três) elemeritos para :Se -fazer
~ão desta lef
. .
representar rio ·conselho.
Art. 11. Esta lei entra em vigor ·na data de
§!-!~p1:1_blkação.
_________________ ·- - __ -__ ·--·§ 2' ~· ·o Ministro de Estado da Agricultura designará o Secreitário-ExeCutivo do Con:Sê.Iho NaArt._ 12. Revogam-se as disposições em contrário.
cional de Cooperativismo e este indicará o seu
substituto eventual.
Brasília, 23 de outubro de 1984; 16.39 _da Inde- § 39 Nos seus imPedimentos eventuais, o Mi·
pendência e 969 âa RePública. - JOÃO FI~
nistro de Estado da Agricultura será substituído,
GUEIREDO- Nestor JosL
na Presidência do Conselho Nacional de CooperaDECRETO LEI N• 2.333,
tivismo, pelo Secretário-ExecutivO.· - ·
DE J I D!' JUNHO DE l987
Alt 59 D IriSti.tu:to NaCional çi_e C.olonizaçã.o
cOncede .loS menlbros doi- AdVoCãcia
e Reforma Agrária terá quadro de pessoal regido
Consu1tlva da Onião as vantagens que
pela Legislação Trabalhista e do Fundo de Garan-

ein

tia do Tempo de Serviço (FGTS), ~

Arl 69 .OS emj)reQOS _dó quadro de pessoal
a que se refere o artigo anterior, exceto as funções
-de confiança, serão providos medíante processo
seletivo público, na forma estabelecida no Regulamento desta lei, ressalvado o aproveitamento pre·
ferendal dos atuais servidores que optarem pelo
novo quadro.
Arl 7• (Vetado).
Art 89 o Quadro de pessoa] e as respedi.V.it:S
tabelas de salários, elaborados pelo Incra, serão
aprovados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A remuneração do Presidente, dos Diretores e dos ocupantes das demais
funções de confiança será, também, aprovada pelo PresJdente da RepUblica.
-__t\rl 9':' lntegrar~o o Quadro de Pessoal do Incra:
1- os atuais ocupantes de empregos permanentes;
n-os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo que, no prazo de 3 (três) anos, manifestarem opção pelo regime jurídico de pessoal
estãbelecido nesta lei;
III- oS_atuals servidores, integrantes de tabelas
especiais, aprovados em processo seletivo;_
IV- (Vetado),
_§ 19 Os servidores ocupantes de cargos de
pr9vimentos efetivo qlie.não manifestarem opção
pelo regime juridico de pessoal, estabelecido nesta lei, integrarão, com todos _os seus cüreitos e
deveres, Quadro Suplementar cujos cargos serão
automaticamente extintos à medida em que vagarem, não existindo, para nenhum efeito, correlação nem vinculação entre este Quadro e o referido art. 5? desta lei.
§ 29· 0---.enqtiadiai"neilto no QuadrO_ de- Pessoal de que trata o artig9 5 9_obedecerá à correlação _de cargos e empregos, encargos e atribuiç~t .n~ ~rm-~_ ~() reg___u1arnento desta lei. __
·- § 3 9 OS seiVidor_es que estiverem prestando
SeiviçoS ao Incra na_condição de requisitados há
rilais de 2 (dois) anos e que tenham formação
profissional compatível com as atribuições do ln·
=

_mendona e-~~ outra_~ .P~O~dénc~~s~.
O Presidente da República, no uso da atribuição

que lhe confere o artigo ?5, item lfl, 9-a Cq_ns_tituição,
Decreta:
Arl 1" Aos integrantes das carrelras e cate90.
rias funcionais, estruturadas pelo Decreto-lei n9
2]_92; de 26 de "deiefnbro de_ 19&i;" e pala Lei
n"?._5.968,_de_ 11 .de .dezembro de 1973r- e demais
membros da Advocacia Consultiva da União, per-tencentes aos órgãos a que aludem os arts. s 39
itens I a IV, com seu § 1o, e 11, do Decreto n?
93.237, de 9 de setembro de 1986, será- de"vida:
1-a representação de:que, trata o art. 1;- do
Decreto-lei n, 2268, de l3 -ae- marçO de 19_8.5,
alterado pelo art. 3", da Lei n9 7.333, de 2 -de
ju1ho de 1985, aqueles ocupãntes de cargos etetivos ou empregos permanentes, privativos de Bacharel em Direito; e
II -_a gratificação de que trata o art. 11, do [)e..
creto-lei n"" 1.709, de 31 de outrubro de 197_9,
alterado pelo art. 16 da Lei no 7.333, de 2 de
julho de 1985, àqueles ocupantes de- Cargos em
comissão ou funções de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, privativos
de Bachai-el em Direito, que não a perCebem.
§ J9 A representação, devida aos membros
do Ministério Público e da_ Advocacia Consultiva
da Uliião, incorpora-se nos respectivos vencimentos e salários para efeito de cálculo das demais
vantagens.
§ 29 o dispoSto neste_ artigo se estend€:_aos
aposentados, nos cargos abrangidos pelo parágrafo anterior, cujos proventos serão reajuStados,
nas mesmas bases, como se estivesse em ativi·
dade.
§ .31 Para os membros da Advocacia Consultiva da União, integrantes dos órgãos referidos
neste artigo, ocupantes de cargos ou empregos
vencimentos ou salários básicos sejairi superiores
aos de Sub-procurador-Geral da Fazenda Racional, a representação mendonada no i1:em I será
de valor igual àquele que a este for- devida, não
se lhes aplicando o disposto no pará~rafo 19,
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Art 2"

Cabe ao consultor-Geád da Repúblk:a

estabe1ecer os critérios para a concessão de gratificação de produtividade de que trata o Decreto-lei
W 1.709, de 31 de outubro de 1979, com as
alterações posteriores no percentual máximo de

100% (cem por cento), aos membros da Advocacia Consultiva da União.
Art. 3" A despesa decorrente deste Decreto-

lei correrá à conta das dotações próprias do Orçamento Geral da União e das respectivas ái.Jtar-

Art, 3? Este DeCretei-lei eõ.tra-em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-'se as disposições em con-

trário.
Brasil@, 2,:i de julho de 1987; 166? _da Independência e 99'> da República, - JOSE SARNEY
;.. . . . ; Paulo Brossard - Aluizlo Alves.

PROJETO DE LEI DA cAMARA

1"1• 6, de 1988

quias.
Art. 49 ESte Decreto-lei entia eni. yigor rià data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em con-

trário.
Brasília, 11 de junho de 1987; 1669 da l_ndependência e 99-' da República. .,...... JOSJ:: SARNEY

- Paulo Brossard - Aluízio Alves.
DECRETO-LEI N" 2.344,
DE 23 DE JULHO DE 1987

Altera o Decreto-lei n' 2.333, de 11
de junho de 1987.
O Presidente_daRepública, no uSQ da atribuiçà_o
que lhe confere o art. 55, itens 11 e ITI, da Constituição, de-creta:
Art 1~
Decreto~Jei no 2.333, de 11 de junho
de 1987, fica acrescido dos ª-r:tS.' 3", 4" e 5" q:::m
a seguinte redação, renumerando-se os atuais
ans.s 3e, 4o e 59, para 5 9, 6" e 7", respectivamente:
"Art. 39 O disposto neste Decreto-lei não
se aplica:
I - aos Procuradores e demais instituições
federais de ensino, estruturadas sob a forma
de autarquia, a partir do seu enquadramento
no Plano único de que ttata_ o art 3" àa Lei
n" 7 .596, de 1O de abril de 1987, bem assim
aos membros da Advocacia Consultiva da
União integrantes das demais autarquias de
regime especial;
n-aos membros da Advocacia Consultiva da Onião que percebam a gratificação
especial a que se refere o § 3' do art. 7.
da Lei n9 4.341, de 13junho de 1964, destinada, in<:lusive. a suplementação por serviços extraordinários, ou a gratificação de desempenho de ativfdades rodoviárias, de que
trata o art. 1Q do Decreto-lei n9 2.194 de 26
de dezembro de 1984, assegurado o direito
de opção.)
_ __ _ _
Art. 4" A remuneração mensal dos servidores a que se refere o Qtput do art. }9,
compreendida pela soma do vencimento básico mais representação, acresdd_a das gratificações 'de nWel superior, produtividade e
desempenho, não poderá exceder o total do
vencimento básico e idênticas vantangens
pagos aos ocupantes de classe fina)_ de carreira de Procurador da República.
Art. 2 9 O § 2~ do art, 19 do Decreto-lei n"
2.333, de 11 de junho de 1987, passa a vigorar
com a seguinte redação
"Art. 1°......................................... _ _ __
§ 2" O disposto neste artigo se estende
aos aposentados, nos cargos abrangidos pelo parágrafo anterior, cujos proventos serão
registrados, nas mesmas bases, como se estivessem em atividade, obseiVada, inclusive
na hipótese de funcionários que se aposentaram em cargos efetivos de Consultor-Jurfdico, a norma do par!grafo seguinte."

o
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DIÁRIO DO CONC)RESSO NAOONAL (Seção 11)

(no S:t69/86, na Casa de origem)
De-Jni<;[ª1i_Vá do Serihor Presidente a Repúbli_ca
- - Dispõe sobre a estrutura das Catego-

rias funcionais do Grupo-Atlvidades de
Apoio Judiciário dos SeJViços AuxDiares
da Justiça do Distrito Federal e dos Ter·
ritórlos e dá outras providências.
O Corigresso Nadona1 decreta:
Art, 1o As Categorias Funcionais do Grupo-A-

559

pender à primeira referência da respectiva Categoria Funcional, na nova estrutura.
Art. 3? As referências acrescidas às Oasses
Especiais das Cate9ódas a que se refere· o-· art.
1O desta lei serãó alcançadas pelos ocupantes
dos cargos da meSma classe, mediante progressão funcional, sem aumento do número d.e. ç:~rgos.
Art 4~ Aos servidores dos Quadros Permanentes da Secretaria' d_o Tribunal de ~ustis:a do
Distrito Fe_d_erai, __ Qfidos ..Judiciais da Justiça do
Distrito Federal e Ofícios Judiciais da Justiça dos
Territórios que hajam exercido encargo retribuído
por Gratificação _çle Representação de Gabine-te
por 5 (cinco) anos-ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda que interpolado, aplica-se o
disposto no art. 180 da Lei nç 1.711, de 2_8_de
outubro de 1952, com a tedação que lhe deu
o art. 19 da Lei 11" 6.732, de 4 de dezembro de
1979, e no art 2ç desta mesma lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplitividade de Apoio Judiciário, Código AJ-020, inte- , ca-s_e aos sei'"Vidqr_es já aposentados, que hajam
grantes dos __ Quadros Perm!"'-nentes da Secretaria
~tisfeistos os réqUísitos exigidos, quando em atido Tribunal de Justiça_ do Distrito Federal, Ofícios
vidade.
Judiciais da Justiça do Distrito Fec:;leral e Ofícios
Art. 59 As despesás decorrentes da execuÇão
Judiciais da Justiça dos Territ6rjos, passam a ter
desta lei correrão, observados os limites orçamena estrutura constante do Anexo d~sta leL
tários, à conta das dotações consignadas à Justiça
Art. 2? Os servidores integrantes das Catego- do Di~trito Federal e dos Territórios, no Orçarias Funcionais mencionadas no artigo anterior
mento da União.
~
ficam ª'"domaticamente posicionados nas classes
Art.
&
Esta
lei
Emtra
em
vigor
na data de sua
a qUe correspondam as referências em que atual. publicação:
mente se encontram._
_
· Parágrafo único. As referências da classe iniArt. 79 Revogam-se as disposições em con~
cial que hajam sido suprimidas passam a correstrário.

ANEXO

(Art.

19

da Lei n 9

,

de

·de 198

--de

'Q{IADRO DE PESSOAL PERMANEI'ITE DA JUSTIÇA DO DISTRITO
.
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS . .
.

CATEGORIA FUNOONAL

Técnico Judiciário

~ Taquígrafo

Judiciário

CÓDIGO

CLASSES

REFERitNCIAS

TJDF-AJ-021
JDF-AJ-021
JTF-AJ-021

Especial
B

NS-22 a 25
NS-16 a 21
NS-10 a 15

TJDF-AJ-023

Especial

A

B
A

Oficial de Justiça Avaliador

JDF-AJ-025
.JTF.AJ-025

Especial

B
A

~lar Judidário

Atendente Judiciário

Agente de Segurança

TJDF-AJ0-022
. .JDF·AJ-022
JTF-AJ-022

Especial

TJDF·AJ-024
JDF-AJ-024
JDF-AJ-024

Especial

TJDF-AJ-026
JDF·AJ-026

EspeCial

B
·A

-e
A

B
.A

NS-22 a 25
NS-16 a 21
NS-10a15
NS-22 a 25
NS..16a 21
NS-10a15
NM-32. 35
NM-28a 31
NM-24.a27
NM-2Sa20
NM-21 a27
NM-14 a20
NM-28a33
NM-21 a27
NM-14 a20
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MENSAGEM
N• 470, de 1986
Excelentíssimos Senhores Membros do Con.:
gresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado

da Justiça, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre a estrutura das CategOrias Funcionais d9
Grupo~Atividade de Apoio Judiciário dos SeiViços

Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios~ e dá outras providências".

Brasília, 21 de agosto de -1986:- JoSê-Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N' 00265, DE 4 DE
JULHO DE I 986, DO SENHOR MINISTRO DE

ESTADO DA JUSTIÇA.

das no Parecer/GAT no 53, de 11 de novembro
de 1985; no Parecer SOFIINOR n? 1.149, de 3
de fevereiro de 1986, e no Ofício/SG nó 43, de
13 de fevereiro de 1986, e do Ministério da Administração, nos terrriõS do Ofício n" i .656, de 16
de junho de 1986, e do Oficio n~ 1.673, de 17
de jUnho de 1986,_ tendo ambas as referidas Pastas se manifestado favoráveis à iniciativa.
A medida encontra respaldo no arl 43, itens
V e IX, e no art. 57, item IV, da Constituição.
Com o exposto, submeto à elevada apreciação
de Vossa Excelência .o anexo anteprojeto de lei
consubstanciando o restabelecimento da igualdade de tratamento que deve existir, sempre, entre
os funcionários do Poder Judiciário.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e apreço.--:-__ Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro da Justiça.

-

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

ca:
Acolhendo proposta da Presidência do egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tenho a honra de submeter à elevada consi-

deração de Vossa Excelência, com vistas ao Congresso Nacional, o anexo projeto de lei que visa
à estruturação das Categorias Funcionais do Gru~
po-Atividade de Apoio Judiciário dos SeiVIços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências.
__
A Lei n~ 7.299, de 14 de março de 1985, eStimeleceu nova estrutura para diversas categorias funcionais da Secretaria do Suprerrio Tribunal Federal, estendendo àquela Magna Corte os efeitos
da Lei n~ 7.267, de 5 de dezembro de 1984, que
já havia fixado igual estrutura para as categorias
funcionaisdasSecretariasdaJustiçadoTrabalhq._ __
A Lei n9 5.645, de 10 de-dezembro de 1970,
que aprovou o vigente Plano de Classificação de
Cargos, estabeleceu nonnas de aplicação geral
a todos os Poderes, vedando tratamento diferendado para categorias funcionais sujeitas a encargos idênticos. Menos aceitável seria, ainda, a permanência de desigualdade dentro do mesmo Poder.
A medida ora, proposta, tem como objetivo cor- rigir distorção, não só em relação à Lei 0 9
5.645no, mas também em função do disposto
no art. 53, § 1~, da Constituição Federal, com
o restabelecimento do princípio isonômlco.
É oportuno destacar que o anteprojeto de lei
procura evitar qualquer possibilidade de aumento
imediato de despesa, sem reposicionamento au~
temático, restrito à aplicação do instituto da progressão funcional, nas épocas próprias.
Obje"tivando a manutenção do princípio de
igualdade de tratamento no âmbito do_ Poder Judiciário, introduziu-se, tarribém
.mtePrOJeto de
lei dispositivo permitindo que, na aplicação do
disposto no arl 180 da Lei n1 i.711, de 28 de
outubro de 1952, com a redaçãõ daçia pela Lei
n'? 6. 732, de 4 de dezembro de 1979, seja computado o tempo de serviço do funcionário retnbuído
mediante -Gratificação de Represéntação de Gabinete, nas mesmas condições do art. 39 da lei
n9 7 299185, tomada como paradiQma.
A redação final do projeto de lei em causa observou fielmente as sugestões da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República conti-

no

Proc-. t-U n? 25.331/85.

UG/SlAÇÃO OTADA
LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO
DE 1952

Dispõe sobre o Establto dos Funcionários Públicos Civis da União.

Art. 180. O funóonárlo que contar mais de
35 anos de servíço público será aposentado:
_ a) com as vantagens da comissão ou função
gratificada em cujo exercício se achar, desde que
o exercício abranja, sem interrupção, os cinco
anos anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o
exercfclo do cargo em comissão ou da função
gratificada tenha compreendido um periodo de
-dez anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao
aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele
exerdcio.
NOTA: atentar na observação anterior.
§ 1'? No caso da letra b deste artigo, Qliahdo
mais de um cargo ou função tenha sido exercido,
serão atribWdas as vantagens do maior padrão,
desde que lhe corresponda um exercido mínimo
de dois anos; fora dessa hipótese, atribuir-se-ão
asvantagensdocargooufunçãoderemuneraç:ão
imediatamente inferior.
-§ 2~ A aplicação do regime estabeleddo nes-

te artigo exclui as vantagens instituídas no art.
184, salvo o direito de opção.
···············~---··

............---··--·----·---··

Março de 1988

Ari 2~ b fundonário"que contar 6\seís) anos
completos, consecutivos ou não, de exerddo em
s;argos ou funções enumerados nesta lei, fará jus
.a...ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância
equivalente à fração de 1/5 (um quinto):
a) da gratificação de funçãQ_ dó Pr\JpO--DireÇao e Assistência Int~rmediárlas;
b) da diferença entre o vencimento do cargo
ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores_ ou de cargo de natureza
especial previsto em lei, ou da Função de Assessoramento Superior (FAS), e o do cargo efetivo.
§ 1~ O acréScimo a qUe Se refere eSte artigo
ocorrerá a partir do 6~ ano, à razão de 1/5 (um
quinto) per-ano comPleto de exercício de cargos
ou funções enumerados nesta tei, até _completar
o décimo ano.
§ 2"' Quando _rruils de um- cargo ou função
houver sido desempenhado, rio pertodo de um
ano e ininterruptamente, considerar-se-á, para
efeito de c_álculo da import2lncia a ser adicionada
ao vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo
ou da função de confiança exercido por maior
tempo, obedecidos os critérios fiXados nas alíneas
a e b deste artigo.
§ 3~ _ Enquanto exercer cargo em comissio.
função de confiança ou cargo de natureza especial, o fundonário não perceberá a parcela a cuja
adição fez jus, salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma prevista no mt.
3"', § :29, do Decreto-Lei rr 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976.
§ 49 As import21ncias referidas no art. 2~ desta
lei não serãO consideradas para efeito de cálculo
de vantagens ou gratificações incidentes sobre
o vencimento do -cargo efetivo, inclusive para
qOinqüênios. .
·
··········································~·

..··-··--·-·-·...-··---·······-....

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 7de 1988
(N• 8.387/86. na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Crla a 16• Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do
Trabalho, Institui a correspondente Pro·
curadoria Regional do Ministério PúbUco
da Unl_ão junt_o à Justiça do Trabalho,
e dá outras provfd~ndas.

O Congresso Nacional decreta:
LEI N' 6. 732,

outubro de 1952, alterado pela Lei n' 6481, de

Art. }9 Fica- criado o TribUnal Regional do
Trabalho da 16• Região, que ter~ sede ~m São
Luís (MA) e jurisdição nos Estados do Maranhão
e Piauí.
Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da
I 6' Região será composto de 8 (oito) Juízes, com
vencimentos e vantagens previstos na legislação
em vigor, sendo 6 (seis) togados, de investidura
vital1'cia, e 2 (dois} dassistas, de investidura temporária, representantes, respectivamente, dos empregadores e_ dos empregados.

5 de dezembro de 1977, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Parágrafo único cada juiz classista.

DE 4 DE DEZEMBRO DE I 979

Altera a redação do art. 180 da Lei
n•1.111, de 28 de outubro de 1952, e
dá oulras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1' O art. 180 da Lei n' 1.711, de 28 de

Haverá um suplente para
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Art. 89 Uma vez aprovado e publicado o seu
Art. 15 Fica Criac;Ja, como órgão do Ministério
Regimento Interno, na sessão que se seguir, o
Público da União junto à Justiça do. Trabalho,
Tribunal elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, . a Procuradoria Regional do Trabalho da 16• Rede conformidade com as normas (ia Lei Orgânica . gião, com coinpetência prevista na legislação em
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento,
da Magistratura Nacional.
por antigUidade e por merecimento,- alternada. vigor.
mente. com jurisdição na área desmembrada da
Art 9? Até a data de instalação ·do Tribunal
Parágrafo úrllco. -A Procuradoria Regional do
7• Região da Justiça do Trabalho;
Regional da 16~ Região, fica mantidao a atual comTrabalho da )6• Região compor-se-á de4 (quatro)
petência do Tribunal Regional da 7~ Região.
Procuradores .do_ Trabalho de 2~ Categoria, um
11- 1(um) dentre integrantes do Ministério Púdos quais será designado Procurador Regional.
blico da União junto à Justiça do TrabaJho;
· § 1" (nstalado o Tribunal RegiOnal do Trabalho da 1& Região, o Presidente do Tribunal RegioArt 16 Pãra atendimento da composição da
III - 1 (um) dentre advogados no exerdclo
i}al do Trabalho da 7• Região remeter-lhe-á todos
Procuradoria Regional do Trabalho da 1& Região
efetivo da profissão._
_
_ Os proceSsos oriundos do territótjo ~b jusrisdição
ficam criados 4 (quatro) cargos de Procurador
Parágrafo único. Para fins de preenchimento, do novo Tribunal que não tenham recebido ''visdo Trabalho de 29 Categoria, os quais serão preenpor merecimento, das duas vagas de Juiz togado
to" do Relator.
chidos de conformidade com a legislação em viresenradas a magistrados de ~arreir_a, o Tribunal
§ 29 Os processos que já tenham recebido
gor.
Regiona1 do Trabalho da 7• Região, _d~ntro d_o_
"visto" do Relator serão juJgados pelos Tribunal
Art. 17 Fica criado o Quadro de Pessoal da
prazo de (dez) dias, contados da publicação desta
Regional do Trabalho da 7• Região.
Procuradoria Regional do Trabalho da 16• Região,
lei, elaborará duas listas tríplices, atendido o disArt. 1O. As Juntas de Conciliação e Julga- na forma do Anexo II desta lei, cujos cargos serão
posto no inciso I deste artigo, que serão encamimento, sediadas nos Estados do Maranhão e Piauí preenchidos de confonnidade. com a_ legislação
nhadas, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao
ficam transferidas, com seus funcionários e seu
vigente, sendo-lhes, entretanto, aplicados Õs mesMinistério da Justiça.
acervo material, para o Tribunal Regional do Tramos valores de reajustamento, critérioS de gratifiArt 4~ Os Juízes Oassistas serão designados
balho da 16~ Região, sem prejuízo dos direitos
cação e condições de trabalho f!Xádos pelo Decrepelo Presidente da República, na forma dos arts.
adquiridos e respeitadas as situações pessoais de to-Lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, com
684 e 689 da Consolidação das Leis do Trabalho,
seus Juízes, Vogais e servidores.
alterações posteriores.
aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1o de maio
§ 1o Os cargos existentes na lotação do TriArt 18 O Mirifstério da Justiça, OtJ.vid_o o. ~ro
de 1943, dentre os nomes constante!! de listas
curador-Geial da Justiça do Trabalh<;), promoverá
triplices organizadas pelas associações sindiçals · bunal Re!;Jional do Trabalho da 7~ Região, a que
a instalaÇão da Procuradoria Regional do Trabase refere este artigO, ficam transferidos para o
de grau superior, que tenham sede no município
lho da 16f Região.
Tribunal Regional do Trabalho-da 16~ Regiã~.
da t6• Região.
Art 19 -Os Juizes nomeados na forma ·ao art.
§ 29 Os Jufzes, Vogais e servidores transfeParágrafo único. O Presidente do Tribunal Re:
39 desta lei tomarã-o posse perante o Presidente
ridos na forma deste artigo continuarão a percegional do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, contado Tribunal Superior do Trabalho.
ber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regiodos da publicação desta lei, mandará publicar
nal do Trabalho da 7~ Região, até que o orçamento
Parágrafo úniCo. A posse dos Juízes referidos
edital convocando as associações sindicais menconsigne ao Tribunal criado por esta lei os recurneste artigo deverá realizar-se dentro de 30 (trinta)
cionadas neste _artigo, para que apresentem, no
dias, contados da nomeação,_ prorrogáveis por
sos recessários ao respectivo pagamento.
prazo de 30 _(trinta) dias, suas listas tríplices, que
mais 30 (trinta) dias, em caso de força maior,
§ _3~~ Poderão ser aproveitados no Quadro de
serão encaminhadas, pelo Tribunal Superior do
ajuízo do Presidente do Tribunal Superior do TraPessoal do Tribunal ora criado, em cargos equivaTrabalho, ao Ministro da Justiça.
balho.
lentes, os funcionários re<:Juisitados de outros órArt. 5~ Os Juíze$ do Trabalho Presidentes de
Art. -20 _Compete ao Tribunal Superior do
gãos
da
Administração
Pública
Federal
em
exerJuntas e os Juízes Substitutos, que tenham, na
Trabalho, através do seu Presidente, tomar todas
cício
nas
Juntas
de
Conciliação
e
Julgamento
data da publicação desta leL jurisdição sobre o
as medidas de natureza administrativa para instasubordinadas à jurisdição, desde que haja concorterritório da 16' Região, poderão optar por sua
lação e funcionamento do TribuDal Regional do
do
órgão
d~ origem.
dância
permanência, conforme o caso, no Quadro da
Trabalho da 16~ Região.
Art. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal ·
7• Região.
Art 21 -o Poder Executivo fica autorizado a
do Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região,
§ 1o A opção prevista neste artigo será maniabrir créditos especiais até o limite de Cz $
com retribuição pecuniária prevista na legislação
festada por escrito, dentro de 30 (trinta) dias, con~
17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos
tadas da publicação desta lei, ao Presidente do - em vigor, 2 (duas) funções de Juiz Classista e
mil cruzados) e Cz$ 1.200.000,00 (um milhão
6 {Seis) cargos de Juiz togado.
Tribunal Regional do Trabalho da 7• Região e
e duzentos mi1 cruzados) para atender às respecterá caráter irretratável.
.
Art 12. Além dos çargos e funções transfetivas despesas iniciais de organização, instalação
§ 29 Os Juízes do Trabalho Presidentes de
ridos ou criados na forma dos arts. 1O _e 11 desta
e funcionamento do Tribunal Regional do TrabaJuntas que optarem pela 7' Região permanecerão
lei, ficam criados, no Quadro de Pessoal da Justiça
lho da 1& Região e da Procuradoria Regional do
servindo na 16~ Região, garantidos os seus direitos
do Trabalho da 16~ Região, com os vencimentos
Trabalho da 16~ Região.
a remoção e promoção, à medida em que ocorre-- e vantagens fixados pela legislação em vigor, 6
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo
rem vagas no Quadro da 7' Região, observados
(seis) cargos de Juiz Substi_t_uto e os cargos em
serão consignados, respectivamente, em favor do
os critérios legais de preenchimento.
comissão constantes do Anexo ( desta lei.
Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho.
Art. 69 O Tribunal Regional do Trabalho da
Art. 13. O Tribunal do Trabalho da 16~ Re§ 2" Para atendimento das despesas decor16• Região terá a mesma competência atribuída gião, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contarentes da abertura dos créditos especiais autoriaos Tribunais Regionais do Trabalho pela legisla- dos de sua instalação, abrirá concurso público
zados neste artigo poderá cancelar dotações conção em vigor.
de provas e títulos para preenchimento das vagas
signadas nos orçamentos da 7' RegiãO da Justiça
Art. 79 O novo tribunal será instalado e presi- de Juiz Substituto, depois de satisfeito o disposto
do Trabalho, destinadas às despesas que seriam
dido, até a posse do Presidente e do Vice-Pre- · no art 59 desta lei.
realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julga·
sidente eleitos de conformidade com as dispoArt. 14 Os servidores atualmente lotados nas
menta desmembradas, ou outras dotações orçasições da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
mentáriaS, bem como utilizar dotações do orçapelo Juiz togado m.ais antigo, oriundo da carreira Juntas de Conciliação e Julgamento com jurisdi~
mento do Ministério da Justiça.
de Juiz do Trabalho, computada a antigüuidade ção no território da 16• Região da Justiça do Tra~
balho
poderão
permanecer
no
Quadro
de
Pessoal
Art. 22 E:sta lei entra em vigor na data de
de classe de Juiz Presidente de Junta de Concida 7• Região, mediante opção escrita e irretratável,
sua publicação, observadas as_~iposições do §
liação e Julgamento.
2• do art. lOS da Constituição F~eral.
Parágrafo único. ~ O novo Tribunal aprovará mailifestada ao Presidente do TnbUnat respectivo,
Arl 23 Revogam-se as disposições em con·
seu Regimento Interno dentro de 30 (tririta) dias, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publtcação desta lei.
trário.
contados da data de sua instalação.
Art. 3~> Os Juizes togados serão nomeados
pelo Presidente da República:
I-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presi-
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ANEXO

(Lei no

; de.

de

de 198)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRÀBAIJiO, DÁ 16• REGIÃO :___ CARdOS EM COMISSÃO

Número
Diretor~GeraJ

da Secretaria
Secretário-Geral da Presidência

I

1
1
1
1

Secretário do Tribuna] Pleno
Diretor de Secretaria Administrativa
Diretor de Secretaria Judiciária

8
8

Diretor de Serviço
Assessor de Juiz
Assessor

',3.
' 1

Secre~o d~

Corregedoria

Código
TRT-16;-'- DAS-101
TRT-16•- DA$-101
TRT-1&- DAS-101
TRT-16•- DASCJOT.
TRT-16'-DAS-101
TRT-16'-DAS-101
TRT-16• - DAS-102
TRT-16>- DAS-102 .
J~T-1p'--'ÇAS-J01

ANEXO

(Lei no

, de

de

de 198)

PROCURADORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 16• REGIÃO •.
QUADRO PERMANENTE

Categorias

Grupos

Código

Número
de cargos

Outras atividades de

Nível Superior

Técnico de Administração

)'RT-1&-NS-923

1.

(PRT-l&.c..NS-900)
Datil6grafo

~T-16'-SA-802

3
4

.Motorista Oficial
~ge~t_e d~ ~<?rtaria

PRTCJ6'--TP-1201
PRTC16'-TP-l?\l? ..

1
2

Agente Administrativo

Serviços Auxiliares
Serviços de Transporte
e Portaria

PRT-1 &-SA-801

CARGOS EM COMISSÃO
Número

Cargo
Secretáiió Regional

SecretáifO-AdminiStrativo
Chefe de séção ProcessuaJ
Chefe de Apoio
Admin~trativo

MENSAGEM N• 659, DE 1986
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
~nho a honra de submeter à elevada deliberação

Código
PRT-16'-DAS-101.1
PRT-16'-DAI-111.1
PRT,16•-DAI-111.3
PRT-W-DAI-111.3 ..

de Vossas Excelências, acompanhado de Expo-

-po~dent"e Procuradoria Regional do Mínistério da

siçãO de Motivos do Senhor Ministro de Estado
do Trabalho, o anexo projeto de_lei que "c:ria a
16a_ Região da Justiça do Trabali}_(j ~_o respectivo

União à Justiça do Trabalho e dá outras provi·
dênc:ias e dá outras providências".
6rasJ1ía, 29 de outubro de 1986. - José Sar-

Tnbunãl Regional do Trabalho, institui a corres-

ney.
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e mais ágil, a fim de atender bem e prontamente
DE JULHO DE 1986 DO SENHOR MINISos_ s_eus juri~dicio!lªdos. E, nessa Unha de racioTRO DE ESTADO DO TRABALHO..
. ,9nio, o ideal é a criação da 16" ~efiiáo da-JuS:ti~~
do Trabalho, ora Proposta, Uma vez que virá de
Excelentíssimo Senhor Presidente _qa Repúblivez soh,1cionar o angustiante problema vivido peca:
Por proposta do Tribunal SUperior do Trabalho, · . las partes.
Estes são .os fund_çunent_os qUe fne 'dão convie~
tenho a honra de submeter à elevada apreéiação
çãõ de que Vossa Excelência, acolhendo esta prode Vossa Excelênica o incluso Anteprójeto de lei
posição, estará contnbuindo para colocar ajustiça
dispondo sobre a criação da 16• Região da Justiça
traba~hista mais próxima das partes de molde a
do Trabalho, o respectivo Tribunal Regional do
solucionar as questões de forma mais ágil e eficaz.
Trabalho, a correspondente Procuradoria RegioSirvo-rne da oportunidade para renovar os
nal do Ministério Público da União junto à Justiça
meus proté:Sfõs- do mais profundo respeito a Vosdo Trabalho e dá outras providências.
sa Excelência. - Almir Pazzianotto Pinto, Ministro
Trata-se de proposição que vem de encontro
às aspirações e postulações de encontro àS aspi-' ·do Trabalho.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' GM/023, DE 15

rações e postulações de. diversos seQinenfos do

LEGISLAÇÃO.CffltDA

Estado do Maranhão, notadamente das associações de classe empresariais e sindicatos patronais
e de empregados, que enfatizam a necessidade
urgente de atendimento da (e.i_vjndic;aç~o. A 7•
Região da Justiça do trabalho, que abran ge atualmente os Estados do Ceará, Mi3r~_a_o e Piauí,
com sede em Fortaleza (CE), já não está sendo
suficiente para atender as necessidades atuais d_;;~:
Região.
Atualmente o Estado do Ma.ranhão experimenta
franco progresso, com projetas ousado_s e grandes, como os de Porto do ltaqui, Alumar e a Ferrovia Carajás-Ponta da Madeira, com aumento substancial da oferta de emprego e, portanto, dos problemas ocasionados pelas relações de trabalho,
sem que fosse acompanhado de medidas no
campo da Justiça do Trabalho para atendimento
dessas necessidades. Além disso, saliente~se que
o Estado do Maranhão possui franco. progresso
no campo, com questões de terras surgindo no
sul, na região denominada de "Bico do Papagaio",
no triângulo Imperatriz (MA), Marabâ (PA) e Araguaia (GO), o que reforça, ainda mais, a urgente
presença da justiça especializada.
Por outro lado, a grande distância entre o Estado do Maranhão e a sede da 7• Região em Fortaleza (CE), dificulta o acompanhamento da tramitação dos feitos e mesmo que o próprio Tribunal
sinta de perto as reais nece_ssid"-d~s. prejudica
a solução dos problemas que se apresentam.
Aliás, com a instalação de indústrias e o progresso
que teve o Estado, entidades representativas do
empresariado, em expediente de 5 de dezembro
de 1985 enCaminhado a Vo.ssª- Excel~nci, enfatizam que, durante o ano de 1984, segundo dados
do Sistema Nacional de Emprego-Sine, vinculado
ao Minsitério do Trabalho, somente na capital do
Estado de São Ltdz, foram admitidos, s_em indu· _
são do setor público e a área rural, 13.056 (treze
mil e cinqüuenta e Seis) empregados, sendo 2.380
(dois mi1 trezentos e oitenta) na indústria, 3.168
(três mil, cento e sess enta e oito} no cornérdo
e 7.508 (sete mil, quinhentos e ciito) no setor
de serviços.
_
Além disso, essa distância dificultçi sobremaneira o acesso das partes à justiça especializada,
mormente nos julgamentos pelo Tribunal, como
ocorre com relação aos dissídios col.etivos, tenta~
rão a aumentar, o que? daquele órgão de Segunda Instância.
É fora de dúvida que com o grande surto de
progresso do Estado as questões advindas das
relações de trabalho, incluídos os dissídios coletivos, tentarão a aumentar, o que está a exigir que
a justiça trabalhista esteja cada vez mais próxima

DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943
CONSOUDAçAO DASLEl_$ DO TRABALHO

····-·······-.....................

iriul.'o~í

- - .Da Justiça do Trabalho
"'"···~................

Co\PfTULO

w--..

Dos Tribunais Regionais do Trabalho

.... _............................. sEÇAo'i\1
Dos Juizes representantes classJstas dos
Tribunais Regionais
Art. 634. Os juízes representantes classistas
dos Tribunais Regionais são designados pelo Presidente-da- República.
Parágrafo único. Aos juízes representantes
clasSi.Stas dos empregados e dos empregadores,
nos Tribunais Regionais, aplicam-se as disposi~
ções do art. 661.
·· ·

·-:-:--::::::---------

~ 6a9." - Por sessão a que comparecerem,
até o máximo de 15 (quinze) por mês, perceberão
os Juízes representantes classistas e suplentes dos
Tri?!-:Jnais R_eQ'ionais a gratificação fiXada éril lei.
Parágrafo único. Os juízes representantes
classistas, que retiverem processos alérn dos prazos estabelecidos no regimento interno dos Tribu~
nais Regionais, sofrerão automaticamente, na, gratificação mensal a que teriam direito, descpnto
equivalente a 1/30 {um trinta avos) por processo
retido.

····-··-----···---·---

...............cõMsnfuiÇAO DA REPúBucA
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funciol)ári~.

e"! geral, dos Estados. do Distrito
Federal, dos Territórios _e dos Munidpios.
.. -.--.--.....!'~·-::-~-..-~.-.....:.... _ ....... -... - . _ § 29 Os Tribunais Federais e Est:ãcluais, asN
sim como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembléias Legislativas Estaduais e as
Câmaras Municipais somente poderão admitir
·servidores mediante concurso público de provas,
ou provas e títulos, após a criação dos cargos
respectivos, por lei aprovada pela maioria absoluta
dos membros -das Casas Legislativas -:ompetentes.
............................................,............. - ...- ........~--......................................-··-----··-·..-~--·

. PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 8, de 1988
(l'l• 409/83, na Casa de origem)
Altera a Lei tr" 6.939, de 9 de setembro
de 1981, que trata do regime sumário

·de registro e arquivamento no Registro
do Comércio.
_ O CongresSo Nacional_decreta:
__ _
~ 'Arl 1 P O caput do art 17 da Lei n~' 6.939,
de 9 de setembro de 1981, passa a vigorar com
a_seguinte redação:
-.-~,-~'Art.

17. As firmas individuais e sociedades
comerciais, inclusive sociedades_ anónimas,-que,
a partir de 1 ~ de janeiro de 1978, não hajam exercido atividade económica ou comercial de qualquer espécie, poderão re<Juerer sua bctixa no Registro do ComérciO."
.
Art. 2? A baixa no Registro do Comérçio a
que se refere o artigo anterior poderá ser requerida
a contar da data de vigência desta lei, independentemente da prova de quitação de tributos e conbi·
btdções com a Fazenda Pública Federal, Estadual
e .Municipal.
---O-Arl 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CffltDA

LEI !'I• 6.939,
DE 9 DE SETEMBRO DE 1981

Institui o regime sumário de registro e ar-quivamento no Registro do Comércio, e dá
outras providências
O Presidente çla República.
Faço saber que o COngressO Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
.. ·

EEDERAllVA DO BRASIL
EMENDA CONSTITUCIONAL N' I
OE' 17 DE OUTUBRO
DE 1969
.

.

...... ······················ ... '''iliüi:.õl'-"····..·--·········-~
Dá Organização Nacional
..........................,_

CAPÍTULO

Vii

Do Poder Executivo

·········-·······---··--···--·==---·-····--·SEÇÃOVDI
Dos Funcionários Públicos
Art. 1Q8. _ O disposto nesta Seção aplica-se
aos funcionários dos três Poderes da União e aos

Art. 17. As firmas individuais e sociedades
<:omerciajs, inclusive sociedades anônirhas, que,
a partir de f~ de janeiro de .1977. n~o tenham
exercido atividade econômica ou comercial de
qualquer espécie, poderão requerer a sua baixa
no Registro do Comércio, dentro de 180 (cento
e bjtenta) dias, a éontar da datã de vigência desta
Lei, independentemente de prova de quitação
com a Fiazenda Pública Federal, Estadual e Municipal.
Parágrafo único. O requerimento será _assinado pelo titular da firma individual ou represenN
-tante legal da pessoa jurídica.

··························-··------·-···.. -···············
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

nesta Casa, por unanimidade, indica o Senhor
Senador Jarbas Pas_sarinho para Uder do Partido.
. Aprovei~mos_ a _oportunidade para renovar a
Vossa Excelência nossos protestos de estima e.
consideração. -Senador VlrgOio Távora -Senador João Castelo ____.Senador Lavoisier Maia
-Senador ~aberto Campos.

ri• 9, de 1 ~88
(N• 206/87, na Casa de origem)
Dispõe sobre a concessão de bolsaauxilio ao atleta amador e dá outras providências.

·O SR. PRESIDErfrE (João Castelo) -A coO Congresso Nadaria! decreta:
Art 1~ NJs clubes dedicados à prática de esportes olímpicos, desde que vincu1ados às respec;.
tivas Federações, fiCa faCultadO Subsidiar os atletas, mediante a concessão de bolsa-auxilio.
Art. 2"' Para poder receber bolsa-auxilio o
atleta deverá estar cursando regularmente escola
oficia] ou reconhecida, de primeiro grau, segundo

municação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, reqúerimentos que serão lidos
péló Sr. 19-Secretário.
--São _lidOs Os seguinte;s

REQOERIMENTO

· · N• 2i, de 1988

grau, técnico profiSsioiializante, ou universitária
de graduação ou pós-graduação.

Parágrafo único.- Para receber bolsa-auxílio
o atleta deverá comprovar, mensalmente, ates-

· Exmç Sr. Presidente do Senado Federal Nos termos do art. 38 da Constituição Federal,
combinado com o _art. 418, inciso I, do Regimento

tado de_freqüéncia escolar.
Art. 3"' A bolsa-auxilio referida nos artigos anteriores poderá ser paga em dinheiro, em bens,

em serviÇos, ou ·em forma mista.
Art. 4? O -valor mensal da bolsa não poderá
exceder de 10 (dez) salários mínimos de refe~
rência.
Art. 59 Enquanto subsidiado por um clube,
o atleta ficará obrigado a submeter~se ao programa de treinamento e exercícios exigidos pela enti~
dad.e a que estiver vinculado, desde que haja com~
patibilização com o respectivo calendário escolar.
Parágrafo único. Durante coni.petições eSpOrtivas. dentro da cidade, EStadó ou· do País, ou
fora deles, deve o atleta que recebe bolsa-auxílio
comparecer às competições, se -iri -:lufdo na lista~
gem de atletas, desde que respeitada a compatibilização referida no Caput deste artigo e, neste
caso, quando estiver fora da sede do clube, benefi~
ciar~se_ das passagens, hospedagens e estadas
que lhe forem oferecidas.
Art. 69- A cOncessão de bolsa~auxílio, na forma desta lei, não cria vínculo de emprego entre
o atleta e o clube.
Art 7~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação,
- Art. & Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1988
(N9 7/87, na Câmara d9s Deputados)
Aprova o texto da Convenção Internacional sobre o Sistema Hannonlzado de
Designação e de Codificação de Merca~
darias, assinado peltJ Brasil em 31 de
outubro de 1986.
O SR. PRESIDEl'llE (João Castelo) -O expediente lido vai à publicação.

Interno do Senado, vimos mui respeitosamente
~equerer a V. Ex' a convOcação do Ministro Aluízio
Alves, da Secretaria da Administração Pública da
Presidência da República - SEDAP, a fim de
que, perante o Plenário, preste informações sobre
esbldos que, segundo a imprensa, estão sendo
efetuados, com o _objetivo de_ alterar a política
salarial do Governo, relativamente aos servidores
públicos da administração direta e indireta.
O requerimento ora formulado reveste-se de
grande imp_ortância e_ urgência, na medida em
que -situãÇãõ-_dOS servidores públicos, quanto
à percepção de vencimentOs, encontra~ se sob Clíma de completa insegurança, inclusive com declarações divergentes entre os titulares da Fazenda e da SEDAP. Com efeito, _enquanto O Mlriísiro
_Aiu_fzio Alves, em entrevista ao jornal "O Estado
de_S. Paulo", edição de domingo, 13 do cOrrente
mês, declara que, de 19 de janeiro de 1986 a
31 _dei d&effibro de 1987, a defasagem salarial
dos servidores registrou uma média de 80 a 110%
e_que,_com a URP, a folha cte pagamento chegou
a 40% da receita líquida tio Governo, o Ministro
Mailson da Nóbre_ga, no mesmo jornal, defende,
-Co!O ênfase. que a despeia com pessoal alcança
70%_ e que houve um aumento real de 20% no
ganho dos servidores.
Entendemos que essas divergências precisam
ser devidamente esclarecidas, em prol da credibilidade do Governo e em atenção aos servidores
públicos, ameaçados de mais um sacrifício, imposto de cirna para baixo, sem oportunidade de
um debate mais aprofundado e de cabais esclare~
cimentos da rea1 situação.

-a

1
_

Cumpre salientar, ainda, que as medidas anunciadas pela imprensa devem ser amplamente debatidas no Congresso Nacional, visto que o Poder
Legislativo é o lugar apropriado para tal desiderato. Por isso, esta é a hora aprazada, até porque,
impõe-se agora, mais do que nunca, a va1orização
Sobre a mesa a comunicação que vai ser lida
do Parlamento, que dev_e ser ouvido, consultado,
pelo Sr. 19-8ecretárfo.
- auscultado, sempre antes e não depois dos fatos
É lida a seguinte:
COOSlJIPados, como tem acontecido com importantes assuntos de iniciativa do Poder Executivo.
Brasília, 9 de março de 19_88.
Em face do exposto, tendo em vista a importância dos problemas enfocados e a necessidade
Senhor Presidente
Comunicamos a Vossa ExCelência,- à vista âO
de que a sociedade, como um todo, tenha acesso
disposto no Regimento Interno do Senado Fedeà vercktde dos fatos, tem toda a procedência o
ral, que a bancada do Partido Democrático Social
presente requerimento, a fim de que, com a maior

Março de 1988
urgência, seja ouvido o Ministro, d.iretamente en~
voMdo em tão relevantes matérias.
_Sala das.,_ Sessões, 15 de março de 1988. C.rlotJ _Chlarelli - Fernando Henrique Car-

doso -~ .M<Jt.uic_iQ éoFtêa -- JárbU ·PaSSa-

rinho- Alfonso <;amargo- J~ Hadclã:d
-Itamar Franco.

REQOERIMENTO

N• 22, de 1988
Emx.? Sr. Presidente do Senad.o. Federal
Nos termos do art. 38 da Cqnstituição Federal,
combinado com o art. 418, inciso[, do Regimento
Interno do Senado, vimos m~! respeitosamente
reQUerer a V. Ex" a convocação do- sr: Miilistro
Mailson da Nóbrega, da Fazenda, a fim de que,
perante o Plenário, preste informações sobre estu~
dos que, segundo a imprensa, estão sendo efetuados, com o objetivo de alterar a política salarial
do Governo, relativamente aos servidores públicos da administração direta e i~Jdir~t,a. qein cO_nló
sobre a problemática que envolv_e a dívida externa
brasileira.
O requerimento que ora formulanioS reveSte--se
de grande importância e da maior urgência, na
mec!fda em que a situação doS--serVidores públicos, quanto à percepção de vencimentos, encontra-se sob clima de completa insegurança, indu~
sive com declarações divergentes entre os titulares daFazendae da SEDAP. Com efeito, enquanto
o _Ministro Aluízio _Alves. em ·entrevista ao jornal
··o Estado de S. Paulo", édição de domingo, 13
do corrente mês, declara que, de 1~ de janeiro
de 19_8fi a 31 de dezembro de 1987, a defasagem
salarial_ dos servidores registrou uma média de
eo a 110% e que, com a URP, a folha de pagamento chegou a 40% da receita líquida do Governo, o Ministro Mailson da Nóbrega, no mesmo
jornal, defende, com ênfase~ que a despesa com
pessoal alcança a 70% e que houve um aumento
real de 20% no ganho dos servidores.
Ora, essas divergências precisam ser devidamente esclarecidas, não apenas porque se trata
de uma diferença bastante ponderável, mas também porque o Senado Federal, a opinião pública
e os servidores têm o direito de ter cabal conhecimento da real situação e dos motivos que estão
levando o Governo a, mais uma vez, buscar resolver problemas económico-financeiros com o sacrifício dos assalariados - setvidores públicos,
justamente um doS segmentos mais sofridos da
sociedade.
Na mesma oportunidade, o Ministro será ouvido, também, sobre a dívida externa, pois esta,
como sabemos, tem liames diretos com a política
salarial em geral, sendo notórias suas implicações
com o déficit público, com o crescimento económico e com a geração de novos empregos. É
que, o Ministro convidado re<:entemente a comparecer à Comissão Espedal da Dívida Externa, comunicou estar com dificuldaçles em sua agenda
para o atendimento. Sendo assim, esta será a
oportunidade para o atendimento aos dois important~ assuntos, com real economia de tempo.
Por isso, tendo em vista a importância dos problemas enfocados e a necessidade de que a sociedade, como um todo, tenha acesso à verdade
dos fatos, tem toda procedência o presente Re~
querimento, a fim de que, com a maior urgência,

seja ouvido o Ministro, dlretamente erwolvido em

tão relevantes matérias.
Sala das Sessões, 15 de março de 1988 Carlos Chiarelli- Jamll Haddad- Mauricio

Conêa - Alfonso Camargo - Itamar Fran-

co.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rotlernberg)

-Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos, oportunamente, na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Virgí1io
Távora, que falará pela Liderança do PDS.

O SR. VIRGiuO TÁVORA (PDS- CE. Co-.
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
-Este nosso pronunciamento, que desejamos
seja o mais sintético Possível, constituir-se-á de
duas partes: uma, que é um grito do Nordeste
e, logo após. um alerta à Nação, em face do inocultável agravamento da nossa situação económica que tende a se transformar em um -caos.
A primeira diz respeito a Xingá; a segunda traduzirá um apelo à União, secundando as brilhantes palavras de nosso Líder Senador Jarbas Passarinho, de todas as forças vivas deste País, para
que possamos u1trapassar a mais grave crise econômicajamals havida na História do Brasil. Reportemo-nos a Xingá. O Decreto-lei n'~ 94.686, de
agosto do ano passado, criando o Programa de
Emergência para Suprimento de Energia ao Nordeste, alocando os recursos necessários à CHESF
e à Eletronorte, para que não mais tivéssemOs
o suplício do black-out que tanto prejudicou a
população daquela área e, principalmente, a indústria regional, parecia a nós, nordestinos, como
uma carta de alfçmia no setor energético, por algum tempo.
O Governo Federal, com a presença do Senhor
Presidente da República e do Sr. Ministro das Minas e Energia, com grande estardalhaço, levando
caravanas de_ parlamentares dos mais diferentes
partidos. em agosto do ano passado- portanto,
não faz muito tempo, mais precisamente no dia
12- inaugura o início das obras de Xingá. Palmas gerais. palmas para aquela obra compelementar do São Francisco que, aí sim, nos deixaria
até o fim do século, praticamente, a salvo dos
constrangimentos passados do ano que_ se findou,
quanto à carência de energia elétrica.
Mas, Srs. Senadores, parece anedota, de agosto
a esta parte -não faz um ano -aquelas verbas
alocadas não roram passadas à CHESF, e que
revolta de nordestino, sentimos nós, quando ve·
mos publicado, nos jamais da área, um comunicado do consórcio CBPO - CONSTRAN Mendes Júnior, responsáveis maiores pela obra
em questão, avisa que iria parar tudo que lá estava
sendo feito, porque a CHESF não estava honrando nenhum dos compromissos, não estava seguindo, sequer com retardo, o ·cronograma acertado de desembolso, dos recursos alocados.
A Bancada do Norte e Nordeste fez publicar
nos jornais desta Capital e nos jornais das diferentes metróploles nordestinas um apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da República para que,
pelo menos., compense aquilo que tinha prometido. Não somos nós que nos dirigimos daqui
a Xingá chamando os Governadores locais, des-
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pertando o interesse, despertando as esperanças
tido, sem necessidade de leis trabalhistas a todo
do povo daquela região. Acolitado 'S. Ex~ pelo- dia estarem aperreando o detentor dos recursos,
ilustre Ministro_ das Minas ec Energia, Aureliano justamente -porqUe ele nãO tem empregados. NinChaves. A promessa formal foi feita: aquela obra
guém - e aí a salvação do próprio Governo,
era a prioridade das prioridades e que, portanto,- que é o mais grave - no momento, que seja
o Nordeste podia ficar descansado, faltaria recurdetentor de Um gl-ande banco,_ Pode fazer parar
sos para tudo, mais não para ·Xingó. Palavras,
a "bicicleta".
palavras, palavras, diria Shakespeare. É o que nós
Hoje, Srs. Senadores, quem financiã- o 'setor
vemos. E neste_ momento, queremos aQui,
público é o pode-r priVado. Antigamente, em situanome de no_ssos colegas nordestinos, dizer da
ções normais, o Poder Público hauria os recursos
revolta de que se acha possuída a classe pensante
para as_ suas necessidades à base de tn1;:1utação,
da região quanto àquilo que ju!Qamos não Ser seja impostos, seja empi"éstimos Cori1Puls6rios.,
uma traição, mas jâ ser -o comum da ação do
e,- eSporadiçamente, entrava no mercado fmanaillal Governo: prometer para não cumprir. ceiro para manter-lhe ã liQuide"z. Nãó é o que
veinoshàje·.
·--- -·
-- --·
Séhhores, feito este registro, _outrO- não menos
importante se faz mister. O Estado de S. Paulo
O Sr. Leopoldo Peres- Permite-me V. Ex"
- publicà entre__Vista de S. EX•"o"Sr; -Mil)istro_da Fazenum aparte?
da e parece-nôs.ouvii" ã nossa voz, a voz da BanCada do EDS; Senador Passarinho à frente, qUan- ·· OSR. VJRCiiuo TÁvoRA. ::_·com prazer.
do há tempos alertávamos que estávamos caminobre Senador.
nhando pãiã: uma recessão. E S. Ex' disse em O Sr. Leopoldo Peres- Senador Vlrgilio Táportuguês bem claro, com a responsabilidade que
vora, longe de mim a veleidade de discutir matéria
tem-âe detentor da Pasta das finanças do País:
financeira com V. EX', mas em se tratando, priniei"Estamos caminhando para uma recessão." Mas
ro, de homem do seu talento, em segundo lugar
fiC:àríãinõS aqui apenas como expectador? Fícado seu espírito· públicO e da sua seriedade, caberiamoS áqui "ãpenas corOo o Jeltof de afirmativas
me- apenas pedir-lhe que coloque claramente _em
dessas? Permaneceria em paz nossa consciência?
Isso não, :senhores. Eis a razão por que estamos ··seu discurso, por dever de justiça, que a responsanestã tribuna. Vamos dizer em português bem - bilidade da crise atual que o País vive não é só
claro: contra' esta'21tifui:le nos batíamos desde -g-o- do Governo do Presidente José Samey. Concordo
Com V. Ex!' que, mais do que para o Governo,
vernos anteriores. O GOverno tem que falar (o
acho que a díVida interna chega a ser realmente
Governo cdm6-um todo) a verdade para a Nação,
um periQo para a existência do Estado, para a
e aquilo cUjo Conhecimento é restrito à meia dúzia
estabilidade dO EStadO, ·mais até do que para a
de "iniciados," maiS dia menos dia, não há possiestabilidade do Governo~
bflldade de manter o sew-edo: eclode.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos à beira
O SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Sedei banCarrota e varria~ JQgo explicar por que, pofs
nador, não fazemos aqui um discurso de opOsiesperamo_s que, agora que existe Uderança de
ção; dissemos _que famas fazer um alerta. E o
Governo nesta Casa, venha ele contestar os fatos.
alerta, agora, que esperamos não tire o sono do
Há quinze élnos, tínhamos uma grande pau-_ ___ _n_oJ:>re Colega nem do eminente Senador Roberto
panÇa priVãdã dã ordem -de grandeZa de 17%.
Cé!mpos, lá atrás do Plenário, é o seguinte, que
O Setor público entrava com 6%; dispúnhamos
vamos ler bem pausadamente:
de uma margem de apoio de poupança externa
"Como a maioria da poupança privada fida ordem de grandeza de 2 a 3%. Hoje, o setor
nancia di reta ou indiretamente o déficit públiexterno ao contrário de nos fornecer_ recursos,
co, se este não for reduzido drasticamente
recebe-os; somos um país exportador de recurem um ou dois anos pela exaustão da fonte
soS; em-rãC:e dãneCéSSicJade de Ci.irilPrir as nossas
de que sempre se utiliza o Governo, qual
obrigações com os nossos credores_.
seja a colocação de papéis, só lhe restará
O Poder Público não tem mais poupança. Isso
o-caminho da emissão de moedas."
ê que s-e· preciSa dizer em PQrtuguês bem claro!
Estaremos, Srs. 5eóadores - esperamos que
Isso ê qüe precisa Ser prOclamado! é: o setor privatodos estejamos vivos -para rios cobrar o erro que
do- aí a gravidade da denúncia que vamos fazer
CoffieteriiO!Çj)ofqUe desejamos q_ue_ eStejamos er-_
- eStá-hoje;--Sii:"'SéiíadOI"E!s, nada rÍlais nada merados nessa previsão- mergulhadoS nUma hipenos do que financiando as dívidas do setor públirinflação como a da_ Alemanha em 1923.
co. Se alguns dos Srs. Senadores fizerem um
estudo em profundidade sobre a matéria, verifiO Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
carão que. o volume da dívida interna- é preciso
Ex' um aparte! nobie senador Vrrgílio Távora?
ser dito- nós, única e exclusivamente, a fazemos
rolar atravês de títulos. O déficit público também
O SR. VIRGIUO TÁVORA - Com muito
ê, em sua grande parte, financiado pela colocação
Prazer oUviremOs ·rlo6re Uder Senador .JarDas
desses papéis no mercado financeiro.
Passarinho.
- -O Sr. Leopoldo Peres- V. Ext me penTlite
O Sr. Jarbas Passarinho - Relativamente
um aparte?
ao aparte que V. f:x1' _recebeu do nosso ilustre
Colega pelo Amazonas,_ Senador Leopoldo PeOSR. vlRGiuO TÁVORA- Terminaremos
já e com prazer ouviremos V. Ex', Senador Leores, ê que me permitiria fazer um adenda. É
poldo Peres.
evidente que a vida econômica brasileira não coEntão, -é ilógico deixar o povo ausente desta
meçou no ano de 1985. Hoje, preCtsamente 15
realidade_._ Ninguém vai investir em setar produtivo
de março, temos três anos do Governo atual que,
corno se sa:be, começou debaixo de efusão, até
- as exceções conflfmam a regra - , quando
justamente há uma aplicação com retomo garancerto ponto excessiva, demonstrada pela sacie-

-em

-o
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dade brasileira, na esperança de umã mudança
que fosse altamente proveitosa. Passados os três
anos, perguntaria a V. Ex": qual teria sido o bafanço
deste_Governo no campo econôri1ico?-Se é verdade, como disse o nosso ilustre Colega do AmaZOnas, que as dificuldades não_ começaram neste
extremamente difícil, que foi uma fase de recessão

_tempo, queremos declarar que fugimos da con,-trovérsia política para_ examinar aspectos puramente ec_onômiços e finariçeiro..§ $ l"(lat~ria, reServand,o~nos· para, nO final, dizer assim, "dã:r o
troco" ao emihente colega Senador Leopoldo Peres, mas dizendo_ que, em gênero, número e pes- .s_oa, concordamos com ~aquilo_ que o Senador
Jarbas Passarinho, em seu brihante_ aparte, colo-

económica que, se não estou equivocado, iniciou-

~~Ogaqui.

Governo, é bom salientar que tivemos uma faSe
se ar pela altura do

ano de 1981 e foi até o ano
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de 1983, como reflexO de uma situação universaJ;
O Sr. Leopoldo Peres- V. Ex" permite um
não era apenas o problema brasileiro, era o pr~
_aparte?
blema brasileiro num contexto universal agravado
. O SR. VIRGIUO TÁVORA- Pois não.
violentamente nos países capitalistas e nos; países
socialistas: Disse o Presidente da República, há
O Sr. Leopoldo Peres - O meu aparte foi
pouco .tempo, que foi vítima- da politização do " interpretado precisamente pelo Senador" Jarbas
Ministério da Fazenâà E o PMbB foi justamente -Passarinho, menos no que se refere à política
o Partido que dirigiu da parte do Governo, o Minis:- - da Previdência Social, onde S. ~ teve um britério da Fazenda durante todo esse período até - lhante desempenho. ·
agora. Hoje V. Ex" traz a nós, fepercutindo nesta
Casa do Congresso, as expressões do Ministro
OSR·. VIRGfLIOTÁVORA-Mas, Srs. SenaMailson da Nóbrega, quando S. EJc1' se refere, realdores, este assunto, com a permissão do Sr. Presimente, como diz ele, que estmos caminhando
dente, será percutido já no fim. Gostaríamos de
já para a recessão et:onômica. Deus pennita até
dizer, então, o que é que temos hoje: a somatória
que as expressões dele possam ser mais pesside problemas, das quais o déficit público emerge
mistas do que _a realidade poderia permitir; não --como uma das componentes mais importantes,
creio. Acho que a advertência é perfeitamente
mas talvez não a determinante. Vejam bem. A
compatível com aquilo que V. EJc1' está mostrando
-dívida externa que, embora_ com ressalvas nossas,
no seu discurso. Só gOStaria de_salientar que parti.está sendo resolvida, está sendo negociada pelo
cipei do Governo, no fim do Governo João FigueiGoverno e que, em assim sendo, não nos vai
redo, quando tive um encargo duríssimo de_dirigir,
afligir no momento tanto, embora não seja a fora Previdência Social, em plena recessão econôma por que ela é tratada a que nós faríamos,
mica, portanto, sem dinheiro praticamente. Dee a inflação galopante. E diremos mais, Ex"', não
pois, apareceu um salvador da pâtria, quando jusSOJf!OS videntes, março vai apresentar uma in_!latamente em 1985 tínhamos deixado o Governo,
ção para o Governo reconfortante. Mas infeliz.i' em 84, com uma taxa de crescimento de 5, 7% - mente, esperem abn1. Em abril teremos inflação
do Produto fntemo Bruto, reaquecimento da ecopor volta de 20%. Podem-nos_cobrar. Oxalá, tamnomia, e automaticamente a Previdência Social
bém estejamos errados. A estagnação da econocomeçava a receber o resultado, o inOuxo desse
mia é um fato. Vamos ser claros, não fora uma
quadro: geração de novos empregos - 1 milhão .safra excepcional do ano passado, não teríamos
e 500 mil novos empregos; em 1985 - acabãva
crescimento algum do PIB. Um PIB que teve em
a recessão, recomeçava o crescimento brasileiro
19.85, primeii'o ano da NR, 8,2% de crescimento;
e, automaticamente, o lAPAS enchia-se de dinheiem 1986, a mesma coisa, 8,3% desceu em 1987
ro. Mas preferiu-se iludir a consciência nacional,
a 2,9% para o qual a agricultura, o setor agrícola,
dizendo que existia um mágico que havia consena composição final, entrou com 14%. Realmenguido zerar o déficit da Previdência Social e que - te, vamos ser claros, estamos diante, na parte
teria, portanto, exclusivamente através de ativiindustrial, de problemas serissimos, de problemas
dade administrativa, conseguido esse belíssimo
de estagria"ção, de problemas de obsolescências.
resultado, quando é vigorosamente falsa a tese.
Dias atrás- e gostaríamos que os CõfeQ'ãs guarue acontece é que a Previdência, em matemática,
dassem depois o Diário do Congresso que reM
é uma função "f', direta, de salários. Então, havenproduzir estas pálidas palavras aqui pronunciadas
do salário, há descontos e, havendo descontos,
como uma recordação do que estamos a falar
há recursos para a Previdência. Lastimo verificar
- dias atrás, recebemos, no hospita1 onde acháque, depois disso tudo, quando a Nação cresceu _vamos recolhidos uma coleção que há muito temde novo - e, agora, cresçe muito pouCo, com
po procurávamos obter, o estudo da CEPAL sobre
os dados do IBGE, de hoje, sendo de 2,9%, apea "industrialização" argentina, do período de 76
nas, de crescimento no ano de 1987 - não se
a 83. E a apreciação, trabalho de mestrado aprefez nada na Previdência para repor, por exemplo,
sentado por Aspiazu e _Kavisse ao CET - CET
a resetva de contingentes. Nada, absolutamente
corresponde, na Argentina, à nossa Fundação GeM
nada! GastouMse aquilo que, na "hora das vacas
tú1io Vargas- Centro de Estudeis Transnacionais.
gordas", poderMse-ia obter em dinheiro, em outros
E Srs. Senadores, como brasileiro, cõino horriem
tipos de apiicações. alguns extremamente duvidoque quer bem a este Pais, como homem que
sos. Então, peço a· V. Ex~ que acolha este aparte
a viu, sucessivamente, galgar, ano após ano, pelo
como um-adenda a seu discurso, sem que nós
trabçllho, pelo esforço de seus filhos, posições
do PDS fujamos da responsabilidade que tivemos
cada vez ma!s ascendentes na economia ocidencom o passado, o que me parece que foi, praticaM
tal-:--dá-nos tristeza ver como o símile é quase
mente, a tese do nosso ilustre Colega pelo Amaperfeito. EstamoS cóni. problemas serisSimOs, o
zonas.
problema da estagnação do nosso parque industrial, da falta de competitividade, que já se apreO SR. VIRGiuO TÁÍIO!M ..:_Agradecemos senta para alguns dos nossos produtos de exportação.
muito a V. Ex' o aparte, caro Colega, e, ao mesmo

O S[". João Menezes V. Ex• me permite um
aparte?

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Um momento.
E, principalmente,_ pela obsolesc:ência, pela .defa=
sagem tecrrológic~. um dos pontos que, com a
paciência da Mesa, iremos tocar daqui a minutos,
a obsolescência pela de[asagem tecnológica· que
está imperando. Sabem os Senhores que, há 4
anos, a ri.Oss·a siderurgia e i"a- a mais ãdiantada
do Mundo. Hoje, países asiáticos já nos superam
de muito.
Com prazer, concedemos o aparte ao eminente
Senador João Menezes.

-_-os[": João Menezes -Eminente Senador
Virgma· Távora, V. Ex" sempre traz dados_ importantes aqui para o SeÍlado. Por isso, já me habitUei
a ouvi-lo com todo o carinho e, sobretudo, com
admiração. Existem dois pontos, aqui, no discurso
de V. Ex" que eu gostaria de tocar. O primeiro
-é que V. Ex• se coloca num pessimismo terrível
quanto ao futuro do Brasil, achando que a nossa
inflação vai ultrapassar todos os índices, que as
nossas dificuldades serão tremendas, por fatos
económicos e financeiros que V. Ex' tem demonstrado e procurado analisar. Taffibém estamos
atravessando uma situação muito difícil, Há uma
verdadeira parada nos negócios do Brasil, mas
não é só na indústria pesada, no comércio comum.-Até o indivíduo, até o cidadão está em dúvida do que deve fazer em matéria de economia
e finançãs. Há uma dificuldade totaL Acho apenas
que essa dificuldade total será transitória. E é
oriunda do quê? De um fato político, t. o fato
dificuldade tochl,
político que está criando
porque urna vez ·que não temos uma certeza dos
-Caminhos a- seguir, que não temos uma orientação exata e perfeita do que vamos fazer, isso_cria
dificuldades em todos os sentidos e setores; o
comerciante, o industrial e o cidadão não s_abem
o que fazer. Essa é uma conseqüência da instabilidade política que atravessamos e que precisamos vencer. Um exemplo: aqui se falou da Previdência Social. Ninguém atravessou um período
mais difícil na Previdênica Soda! do que o Sena·
dor Jarbas Passarinho; que atravessou com toda
dificuldade, venceu e fez uma belissima administração:- Depois, mudaram-se os fatos políticos.
-NatUialiilente, a renda- da Previdência Social aumentou; porque houve um incremento na produção, no emprego, no valor de salário. O que tivemos na Previdénda depois? O fato político entrou.
Tivemos a ação desastrada quando se compraram ambulâncias sem recebê-las, quando se
compraram apartamentos sem concorrência. A
Previdência Social, agora, está no ar, na televisão,
no horário nobre, repetindo por 4, 5, 6 vezes.
não é só o dístico; já aparece o retrato do Minis·
frCn:tãl'fevídência Social. Então, há um fato politico desacertando toda a vida_ económico-finan-cefrã -deste País. Escuto o discurso de V. Ex• com
a maior atenção, e vejo que com o espirita público
que tem, sendo o homem da categoria que é,
procura alertar, como disse, a todos nós, sobre
o que eSlá ocorrendo e o__que poderá ocorrer.
Divirjo de V. Ex" apenas neste fato: o fundamental,
o crucial é o fato político. que está criando a nossa
instabilidade económica, financeira e sócia!. Muito
obrigado a V. Ex"

essa

e

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Agradecemos
a V. Ex" o genei'OSO aparte; eminente Senador
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João Menezes, mas gostaríamos de dizer que não
hâ fato politico no mundo que destrua uma ciência conhedda, desde os idos da cria!;ão _do mundo: a Aritmética. Estamos m-oStrando aqui - e
fizemos questão de _colocar o mínimo de paixão

político-ideológico no afirmadg- que, como vão
as coisas,_ assistiremos à recusa _em_ breve ~ W:Jr •
mos falar logo claro -

pelo mercado finane._e_iro

dos papéis do Banco Central, dos papéis do Tesouro Nacional. E neste caso; Senador, o Govemo
apelará, como o faz hoje -_reconhecemos -,
moderadamente, a essa outra válvula, para -a
emissão de moeda. Aí estaremos no caos. E damos o prazo para isto: dois a três anos.
Não é possível, dentro de todos os grandes
problemas que nos atingem, nãO enfretarnios o
da dívida interna com frieza, e, mais do que isto,

com aquela palavra que a Nova RepúbUca tanto
jogou aos quatro _cantos nestes três ~mos: com
transparência.
.
. . . . .
O povo está sendo iludido. Não queremos
dizer com isto que esteja sendo iludido por este
Governo; talvez já o venha .se.ndo por muito. outros
governos...
__
·-·- ·Pedimos a atenção dos senhores. senadores
que aprovaram há pouco o orçamento anual da
União, o primeiro orçamento dito unificado e não
era bem unificado, porque não tinha o das estatais.
Dos 4 trilhões de cruzados da receita total, ~roi·
nente Senador, quanto S. Ex' 6.iida que cabeo Senador João Menezes s'ªiu., mas fica para o
Plenário a pergunta - à receita tributária, quer
dizer, à receita própria da União? Três. 1,5 trilhão
-estamos_ dando os números redondos- nada
mais são do que o re.sulta®. d~ pperações. de
financiamento -leia-se colocações de papéis.
Quando se repara que desse total, três trilhões
- estamos dando ·o número bruto - , há que
descontar as transferências, fl.camos. reduzidos a
2.125, dos quais há que se retirar os Chamados
subsídios. Então, praticamente;· ·da receita que a
União dispõe da coleta dos tributos, temos igualmente de procurar, através da colocar;ão de papéis, quase outro tanto.
_
Senhores, não vamos nos iludir! Tomamos a
repetir: não viemos fazer um pronunciamento de
oposição, mas sim um discurso de esclarecimento, porque [sso é algo que interessa c:JO PDS, ao
PFL. ao PMDB, ao PMB, em suma, a todos os
representantes brasileiros, a toda elite brasileira,
a toda a Nação nossa. Não vamos fechar os olhos
como a avestruz. Não há - e dizemos isso com
convicção- maior responsabilidade para um homem público do que, sabendo do perigo que
corre sua Pátria, sabendo, ou tendo conhe.cimeoto
dos grandes números que informam sua economia, não venha, de público, embora possa levar
· baldões posteriormente, dizer para todos a situação em que todos se encontram.
Deve haver um basta, mas um basta já e já,
sem o que estamos resvalando irremediavelmente para a hlperinflação.
_
O Sr. Leopoldo Peres- V. Ext me permite
um aparte?

O SR. VIRGiUO TÁVORA- Com prazer.
O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador Vir·
gílio Távora, V. E>r' está fazendo um discurso apocalíptico. Está dando a sintomatologia, está ex-

pondo a síndrome e não síndrome como vu1garm_e.nte se. diz.-=-: da doença fin_anceir~ e. eco~ômtCa
_do 6.r9_Sil. ['1as se(ia justp tambéJl"!, para permitir
que dormíssemos com um wuco mais de tranqüiiidade, que V. Ex" realmente apresentasse re·
mêdios.

O SR. VI.RGjLJO TÁVORA - Acolhemos
com imenso prazer este aparte. Não vão pensar,
eminentes Senadores, que algo está combinado
entre o nobre Senador Leopoldo Peres e nós.
Respondemos à pergunta de S. Ex• com todo
o prazer.
Número um: I:~ão fa?erJ!Q_S clis.qu:so apocalíptic:o, e sim a1erta. Na data de 5 de abril de 1986,
auge do Plano Cruzado, quem dissesse que o
Presidente pelo menos não tinha o cabelo bem
penteado era linchado em praça pública.
Recorda-.se o eminente Presidente do Partido
de quando o. PDS teve que preencher a sua vaga
numª daquelas aparições de televisão que o TSE ·
proporciona às agremiações partidárias.
Quem vamos- quem vamOs?:...._ cOlocar para
falar sobre o Plano Cr'!,JZadQ?__Tar~fa· C.!ificilima!
COube a .ta~fa ~o Orador que está falando. Foi
a primeira vez, quase com quarenta anos de- vida
pública, que recebeu ele apodos, pelo telefone.
Melhor dizendo foi secretário. dele, não ele, que
não era tolo de atender o telefone... Se podemos
abusar da paciência de V. Ex", a exigência que
fiZemos à época para falar foi de ser o texto taquigrafado e ficar uma cópia em meu poder. Não
somos apocalíptico, apenas procuramos frismente, sem paixão, sem saber se Governo, se Oposição, fazer exame de uma situação. Que diríamos
no auge dq_.Plano Cruzado? Recitamos:
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O Sf'•. Leopoldo Peres- Perdão, nobre Sena"dor, isso foi proferido...
-

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Então, vê \/.
EX' que não. somos apocalípticos. Assim conio
naquela época chamamos a atenção, julgamos
de nossa obrigação, neste momento, no dia de
hoje, estarmos chamando a atenção.
Vamos ao pregão de V. Ex", à segun~a parte.
O Sr. Leopoldo Peres- Isso foi proferido
no auge do frenesi do Plano Cruza~o?
O SR. VIRGiuO TÁVORA- Exaio.
O Sr~ LeopOldo Peres - Então, receba
··meus pa:rãbénS:- --~
·
·- .. ·-

Os

o SR. VÍRGii..JO TÁVORA - Foi no dia 5
de abril -·estão nos arquivos do PDS. Então,
por que nos referimos a isto, ~minente Senador
Leopoldo Peres?. Foi para dizer que não estamos
-aqui com ação. destnrtiva, IJ-ªo estam9~ aqui pelo
simples fato de pertencermos à Oposição. Acha· mo-nos aqui para dar um alerta de um b{asileir:o
que julga do .seu. dever eluclda.r, mas diremos
a V. EJcl': então veja que. não é simples catastro. fismo. É preciso .que .se tomem medidas multo
duras e muito severas. Esperamos que, passando
esta semana e.a. outra, ~:eSQlviçlo os affaires sistema de. Governo, duração do mandato presidência!, Sua Excelência ressurja, como ~quele brilhantíssimo homem público que conhecemos há
multqs anos, e .as adote. Mas V. Ex" cobrar-nos-á
e diremos quais.
O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador Virgílio Távora, só para concluir, já que V. EJr fez
referência ao meu nome.
-Enterido perfeitamente o objetivo do discurso
de V. ~. cumprimento-o, até, pela intenção de
seu pronunciamento, mas permita-me que, como
-brasileiro, assim como V. EX', como homem público, assim como V. Ex~, e como patriota, assim
como V, Ex.~. eu me intranqüilize, também, com
as verdades ou as realidades que V. EX' esta-transmitindo nesta Casa - permita-me pelo menos
isto; a intranqülidade é um direito daqueles que
sabem menos, mas que amairi tanto quarito V.
Ex" este pais.

"O teste. de eficiência do programa será
rea1izado no decurso dos próximos meses
quando o. canCelamento de preços, que não
pode ser eterno, for levantado e a evolução
das taxas de juros e de câmbio puder ser
mantida a níveis compatíveis com os objetivos da estabilidade monetária..O_POS insiste
_~m neste ponto, pois na administaração das
taxas de_ju~ "t~remos um dos fatores condicionantes de seu sutesso.[)e.outro lado,
.estando em curso a remonetarização da ecoO SR. VIRGiUO TÁVORA- EminentêSenomia, é extremamente_ crítica_,a Situação
nador, V. ~ cObfôti-nos o Que fazer.
desse processo "que poderá leVar ao recrudescimento do processo- isto dizíamos em
O Sr. Mansueto de Lavor - Permita~me V.
- abril de I9a6, dia 5 - "desse processo inflaEx' um aparte?
donário. . ..O_PQS considera que todo prograO SR. VIRGiUO TÁVORA- ... e diremos.
ma de ~t@il~ção, que não pode (ugir dos
E após; ouviremos o nobre Senador Mansueto
princípios básicos da economia, como este
não foge, seja qual for o ró_tulo. que se lhe -· de Lavor.
Nao afirmaremos que somos Os salvadores da
pretenda atribuir, tem um elemento fundamental a considerar, o controle dos gastos . Páti:iã:·~o temOs- esta pretensão, mas faremos
- uma análise em· quiltio· miri.UtoS; apieSeritando
públicos."
já os llQSSOS agradecimentos à paciência que teve
Outras considerações eram feitas e este tópico ··O Sr. Presidettte da .Mesa em. nos ouvir: O p·roblee gostaríamos que V. e>r escutasse:
ma é tão grave, está tão angustiante que não
nós s.entióam.os bem, Sr. Presidente, se não tivés"O programa, em exame, cuida das quessemos ultrapassado todos os limites do tempo,
.tões reiãtiVas aOS preços e sãlárloS, "porém
deixando de extemar os temores que sentimos
não contém COI'!lpromisso com o comporquanto ao futuro.
tamento das contas do setor público. É uma
comissão grave que comprometerá o êxito
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Respeido Programa.
tosamente a Presidência comunica ao ilustre Líder
Solicitou-se ao povo que fosse o fiscal do
que seu tempo já foi ultrapassado em 36 minutos.
_ p·residente quanto à c:ondtJta dQ .s.etoJ privaO SR. VIRGiuO TÁVORA -Isto, Sr. Presldo; necessário se toma que a sos:iedade exerdénte, é· e<juiva1ente a Uma declaração da bandaça igua1 flscaJizaçllo."
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de, da condescendência de V. Ex', que esperamos

se estenda mais um pouco, para ouvir o aparte
do nobre Senador Mansueto de Lavor e, ao mes~
mo tempo, dizemos claramente o que pensamos.

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador
V~rgílio Távora, o meu aparte vis8,

tãO-sOmeilfe,

uma congratulação que faço pela oportunidade
do pronunciamento que V. Ex' faz, com o brilho

de sempre, nesta sessão do Senado. Não sei se
o PDS é o Partido mais autorizado, através do
seu üder, a fazer esta anáJise. Nem quero, aqui,
avaliar o fato-de que esta crise é uma seqüência
das medidas que foram tomadas quando o PDS

estava no poder. Nem isto quero avaliar agora.
Isole-se deste hitórico pronunciamento de V. Ex"
e_ veja que ele é oportuno, merece ser ouvido,
meditado, e inclusive é uma cOnvocação, não ape-

nas para que se apresentem fórmulas, remédios,
receitas, mas é uma convocãÇãci para a nossa
atuação conjunta, enquanto homens públicos e
com parcela de responsabilidade sobre o destino
deste Pafs. É por isso que louvo a V. Ex' a aná1ise
que faz, corretíssima, no ni.omento, quena apenas acrescentar algo a que V. Ex!' se referiu quase
de passagem. É o fato de os problemas gravís-simos dessa conjuntura sócio-económica estarem subordinados a um problema que é passageiro, que é secundário e, também, é quase pessoal, ou seja, o problema do mandato do Presidente Samey. Ninguém duvida que o Presidente
tenha o direito de tomar uma posição acerca do
seu próprio mandato. O que se estranha é que
esse mandato, além de tomar praticamente todo
o tempo da Assembléia Nacional Constituinte, esteja absorvendo praticamente também todo o
tempo do Presidente da_ Repúb~ca, que é Chefe
do Governo, Chefe do Poder Executivo, diante
de um quadro económico, político e administrativo que está sendo descrito com fortes cores
por V. ~. sem exageros: Estão, o ·que vimos
recentemente: em vez de se tratar do problema,
da solução, da convocação de um pacto, para
que as forças vivas desta Nação encontrem um
ponto comum de atuação visando a superação
da crise, o comando da economia brasileira, cujo
titular é o Sr. Mailson da Nóbrega, assina um
acordo com os bancos internacionais, portanto
com a chamada comunidade financeira internacional, um acordo que não tem o apoio interno,
não tem o apoio do PFL, não tem· o apoio do
PMDB, não tem o apoio das forças politicas, não
tem o apoio do povo. Por que a pressa nesse
acordo? Um acordo que, segundo o Ministro, é
uma boa nova para o país. O Brasil, agora, vai
pagar apenas os juros da dívida, exatamente o
que os banqueiros querem, o principal fica para
depois. Mas, para não me estender, o que traduzimos dessa pressa, desse acordo contrário a um
entendimento nadonal sobre isso, é que foi um
acordo para se dizer que agora há eficiência político-administrativa, que a política do feijão-comarroz está dando certo. É, portanto, uma tentativa
de legitimar o Presidente da República na sua
constante e eterna preocupação de conseguir um
mandato de cinco anos. E sob este prisma que
eu gostaria de dizer - o pronundamento de V.
EX" não chega a tanto -:- é legítimo chegar a
esta conclusão, que o presidente está se preocupando demais com a duração do seu mandato
..e está relegando a plano secundário, a tal ponto

e

que delega a um ministro da Fazenda, não autorizado pelo Congresso, pelas forças políticas que,
em tese, apóia, o Governo, a negociação de tais
acordos que, realmente consideramos lesivos aos
interesses nacionais.
O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Eminente Senador, justamente para não entrarmos na discussão _polítlca do fato, é que, desde o inicio, pedimos
ao Plenário que não viesse aqui um -representante
da Oposição, mas um Senador, um homem público que se preocupa, e muito, como todos os
senhores, com os destinos da Pátria, e, principalmente, no momento específico, com o resvalar
inexorável que estamos fazendo para uma hiperinflação de magnitude que nunca tivemos notícia
. neste Pais.
·
Mas responderíamos ao eminente Senador
Leopoldo Peres em uma enumeração que será
rapidíssima.
O Sr. Rachld Saldanha Derzl -V. Ex' me
permite um aparte?
OSR.VIRGÍUOTÁVORA-Poisnão,com
mui~p~~·

O Sr. Rachld Saldanha Der.d- Nobre _Senador Virgílio Távora, ...
O SR- VIRGÍUO TÁVORA- A-generosidade, agora, é presidencial/

O Sr. Rachid Saldanha Derzi--.. .lamentavelmente não pude acompanhar todo o discurso
de V. E.x!', porque, infelizmente, na hora das sessões do Senado que já são poucas as nossas
oportunidades e vários assuntos de urgência para
tratarmos, se reúnem várias Comissões desta Casa e também Comissões Parlamentares de Inquérito. Então, o· Senador- não pode estar aqui no
plenário e estar cumprindo o seu dever presente
às Comissões Parlamentares de Inquérito. Quanto
a Isto, vou solicitar ao Sr. Presidente que realmente, estude a possibilidade de não se fazer reuniões
de Comissões concomitantemente com as sessões do Senado. Mas, não podendo ouvir V. Ex',
como seu atnigo que sou, pois convivo com V.
EX' há 33 anos, eu o conheço muito bem, V.
~ é um homem de bem, V. Ex" é um homem
que tem acendrado espírito públicO, de forma que
a palavra de V. EX' deve ser ouvida com atenção
toda especial, pela Casa e peJo Governo. Estamos
compreendendo o alerta que V. E>r está dando
à Nação, neste momento que vivemos, e a possibilidade, se não forem tomadas as providências
devidas, as medidas devidas, de descambarmos,
realmente, numa espiral inflacionária sem precedentes e sem controle. O próprio GO\retrlo está
consciente disto, por isso que procura encontrar
soluções para que não cheguemos a esse desastre para a Nação, que será totalmente incontrolável. Mas não podemos debitar ao Governo do
Presidente José Samey todos os desacertos, os
erros, essa mazorca económico-financeira em
que vivemos. Absolutamente, não. Vêm do passado e também vêm da Nova República. Os Partidos
que deram e dão sustentação política ao Governo
também são os responsáveis, porque tivemos o
Plano Cruzado_, com que o ex-Ministro Dilson Funaro tinha a impressão de que havia solucionado
todas essas dificuldades, per omnla saecula
saeculorum, do nosso Pais. Foi aquele desastre,
uma verdadeira nuvem de gafanhotos que passou
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por este País. Logo depois, o Ministro Brl!sser
Pereira, também muito bem-intencionado, muito
falante, muito risonho. Passaram quase_ dois anos
os_ dois Ministros. Entramos na moratória, e o
Ministro Dílson Fi.inaro c:orre o mundo a fazer
visita aos presidentes dos países,_ e não aos credores, pata encontrar uma fónnula e _uma solução
para encaminhar as nossas dificuldades e a nossa
dívida externa. Não houve nenhuma proposta nes~
te sentido. Depois, com o Ministro Bresser Pereira,
com propostas que nós mesmos, de antemão,
achávamos inaceitáveis. Mas nenhum deles realmente deu uma solução, vislumbrou pelo menos
uma solução, _uma proposta real de acordo com
a nossa dívida externa. Vem agora o Ministro Mailsan da Nóbrega, em menos de dois meses, com
a política feijão-~om-arroz, realista, realmente
consegue para o Brasil o que não tínhamos mais
esperanças de conseguir: uma prorrogação por
20 anos de prazo, com oito anos- de -Carêndã,
~com um_ spread de 0,8125%, quando pagávamos 2,5%. Disso a Nação não está tendo conheciue não está havendo realmente um destaque especial que devia haver, por parte da imprensa
e 4o próprio _Gov~l"tjo; ~e_ d_~eriajn rriOstrar à
Nação o que o Governo está querendo fazer. E
_foi o m~rilo que pudemos, nesta oportunidade,
conseguir. O Brasil não é um país de caloteiros,
sempre cumpriu com seus compromissos inter~
nacionais, e não será agora, na mão do Presidente
Samey, qüe ele vai tornar-se um caloteiro. De
fonna que o Governo teffi procurado, de toda
rriarielra; encohtrãr soluções para esSe-grave problema que estamos vivendo. Vê V. E>r agora as
medidas que acaba de tomar o Governo, depois
de assumir a responsabilidade do comando econômíco-financeiro, que estava ~ntre9u~ às forças
políticas que o apoiavam. Agora ele resolve assu-mire está dando demonstração de que realmente
tem boa-Vontade. As medfdas quefora-;n tomadas,
é eu alertei, quando fui convidado para Uder do
GOverno, que viriam medidas- sem ter conheci·
~ento ~tecipado-:- reaJmente, imp<?p_~ares, antieleitoreiros, que o Presidente José Samey desejava dar um combate sem trégua à divisa intemtJ
e à infl8ção, com a menor interferência do Estado
na iniciativa particu1ar. São guerras _que o _Presidente José Samey avocou a si e vai fazer tudo
para obter sucesso. A Impopularidade do Governo
é_expllcável, porque todos os estados e_ municípios
precisam de recursos para solucionar seus problemas, mas o Governo está disposto a continuar
nessa política, mesmo que haja eleições este ano,
que serão totalmente impopulares, e não está
preocupado com o seu mimd~o, se de quatro,
cinco, seis ,anos, ou com o regime de Governo.
Porém, reafjrma e diz que é pelo presidencialismo
e por cinco anos de governo, já que tinha o direito
adquirido de seis anos e abre mão de um ano
para facilitar os _entendimentos políticos, direito
adquirido esse que a nova Constituição que estamos votando lhe reconhece. Sua Excelência foi
eleito pelo regime presidencialista e o_ defende
e naturalmente defende cinco anos de mandato,
mas aceita o que vier a ser decidido pelã Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Nós é que
agradecemos a V. Ex' o longo e eluddativo aparte,
Senador Rachid Saldanha Derzi. Agora, explicamos que, como ausente estava V. Ex' da maJor
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questão, já algumas vezes enfatizamos, de não
focar a face política. Aqu~ somos Oposiçáo, somos Vice-Uder do maior Partido de Oposição,
somos seu Secretário-Geral; sornas Oposição ao
eminente Presidente José Samey. Mas não foi
nesta qualidade que a esta tribuna assomamos.
Foi na qualidade de um brasileiro, e os Srs. Sena~
dores aqui presentes farão justiça, que não procuramos levar a discussão para o terreno político.
/Jú, poderiamos dizer tanta coisa: quanto a NR
recebeu de reservas e quanto deixou _e quanto
de funcionalismo público foi acrescido nesta NR,

e coisas semenlhantes. Mas nada disso. Nós estamos mostrando os fatos.
Concluindo, para atender ao pregão da nossa
Mesa e à benevolência_ do Senador Meira Filho,
que hoje nos preside, diremos: Senacior Leopoldo
Peres, temos os seguintes problemas que haverão
de ser resolvidos, ou então, o Pais trilhará por
caminhos ignorados: a dívida externa, bem ou
mal, tem que ser administrada; esta inflação galopante, que tende cada vez mais a acelerar-se; a
estagnação da economia, a que nos referimos,
pela falta de investimentos públicos - pratica~
mente são deficientes, porque a poupança se encontra nas condições a_ que nos referimos há pou~
co; a poupança privada saiu do setor produtivo
e passou justamente para o setor especulativo,
financiando justamente, através dos bancos, o seter público; e a ausência - claro, todo ml,!ndo
sabe, hoje - desse agregado de poupança extemo.
Mais ainda, a queda de investimentos, derivado
justamente dos fatores a que nos referimos. Mas
o pior: investimentos que se deveriam fazer naquele setor, principalmente, de ponta, setores nobres. E, finalmente, aquilo a que nos referimos
e que tanto nos preocupa: déficits gigantescos.
E esses déficits gigantescos são devidos, principalmente, aos juros da dívida interna, defasagem
no resgate das tarifas e dos preços cobrados pelo
setor público, uma defasagem de dois meses.
Há uma inflação de 18%, já é_ uma defasagem
de, no mínimo, 28%.
O aumento desproporcional, a inchação que
houve da folha de pagamento e dos sálarios reais.
aaro, uma piora considerável pela retirada da
participação dos agentes cobradores, nas multas,
uma piora considerabilfssima na máquina arreca.
dadora. Está a olhos vistos.
E, finalmente, efeito da inflaÇão sobre todo o
corijunto da dívida, porque a inflação aumentando
as despesas, não faz crescer, como há pouco
erxplkado, no mesmo instante, as receitas.
Há uma defasagem, a que nos referimos.
Então, a chave de todo o problema está em
decisão e prioridade. Prioridade em investimentos e ação administrativa. E por que prioridade
em investimentos? Aí é que vem ã- j;ãite impopular. É a parte que o Governo tem que enfrentar,
queira ou não queira, mais hoje, mais amanhã,
mais depois! Ele não pode ter tudo como prioridade. É obvio, é lhe defeso chegar em cada regiáo
e dizer que aspiração local é prioridade.
Há pouco, citamos a V. Ex' o caso darnoroso
de Xingó, do qual está dependendo o futuro energético do Nordeste. Prioridade absoluta, para isso
não falta dinheiro! Então, se aquilo é prioridade
absoluta, é prlorldode absoluta.
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Veja V. Ex' o excess-o de caixa_- (não dizemos
do déficit mensal}, que, em janeiro, o Govemo
teve, por quê? Clm. cany-out forte (despesas não
pagas ·no- a-nci passado), um excesso de lançamento de Títulos, em dezembro de quase 50 b_ilhões de cruzados, os quais pagam juros e corre·

montagem de toda obra dos vinte e tantos_anos
_do governo autoritário, que é o que a sociedade
brasileira, a duras penas. está fazendo, através
da Assembléia Nacional Constituinte, através do
reordenamento político-partidário, quando se
_sente, ilustre Senador, que ainda existem algumas
forças que não acreditam que a sociedade brasinos ilwe5tirner1tos? Jeira vá dar espaço. V. Ex" pode ter certeza que
Eriergia elétrica. EstamoS; hoje, gastando o equi~
vai. Vamos conseguir sair, vamos conseguir definir o modelo de desenvolvimento brasileiro que
valente a 2,2 bilhões de dólares por ano, quando
o mínimo seriam 5,5.
_acabe com esse privilégio, tipo subsídios à energia
2. Petróleo.
elétrica, tipo reseiVa de mercado para trustes inter3. Término dos grandes programas siderúrgi~
nacionais, tipo, em fim, tudo aquilo que V. Ex'
COS~----.
____
__
• está apresentando como receita, e que foi, e V.
4. Manutenção, a_ nivel raZoável, de fundona- EX' sabe perfeitamente disso, todo o modelo de
mento dos serviços de telecomunicações.
desenvolvimento adotado e .implantado por esse
5. Financiamento prioritário e facilitado pelo periodo de regime autoritário. Muito obrigado.
BNDES, õ riOSSO Banco de Desenvolvimento, daO SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Sequelas indústrias de base necessitadas de moder- nador, V. Ex!' chegou ao fim de nosso pronuncianização, para não ficarem obsoletas.
mento, portanto, não ouviu a nossa de<:lar~çã9
6. Ciência e Tecnologia.
de, no momento, expor, dar soluções ao proble7. O tnínirrio qtie for julgado necessário, para
ma. Procuramos fugir até da parte política. Aprenão aumentar a miséria no setor social.
sentamo-nos aqui, como o vice-Líder do PDS,
E o resto, dirão os senhores? O resto é o resto.
justamente para assuntos econômicos, mas tereO que sobrar de recursos, então, se aplicam nesmos imenso prazer, se o Presidente, noutra ocases outros setores, de maneira a, pelo menos,
sião, tiver igual paciência que _teve até o momento,
não deixar acabar-se a máQuina existente, a malha
de fazer _um outro discurso, porque o que V. Ex'
rodoviária, a malha ferroviária, etc.
aí afuma merece um pronunciamento em resposAgora, ao mesmo tempo, querer resolver os
ta. Não estamos pleiteando a desmontagem desproblemas financeiros, os problemas econõmi·se dispositivo, como V. Ex' afirma. Estamos pleicóS, atender às necessidades - reconhecemos
teando, única e exclusivamente, é a aplicação de
que justas -de todas as empreiteiras que preciurna palavra: sensatez. Foram apresentados, dessam de trabalho por aL ao mesmo tempo fazer
de o inicio, sem procurar carregar nas cores,
progrãrnas que soam muito bonitos aos tímpanos
os dados do problema. Há que ter uma solução.
do grande público, mas que, na realidade, são
E esta solução é que, pleiteado o orador para
smvedouras de dinheiro que não possuímos e,
algo dizer a respeito, o mais sinteticamente possíparalelamente, haurindo' todos _esses recursos
vel, fizemo-lo,
através de, não-tnbutos, mas de títulos, porque
os tributos arrecadados como vêem os senhores,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Perem relação ao financiamento, se situam na promite-me V. Ex' um aparte?
porção, aproximadamente, de dois para um. O
OSR- VIRGíUOTAVORA-Pedimossóque
Governo arrecada de tributos e do_bolo tem que
seja rápido o aparte, porque o nosso Presidente.
tirar a parte das transferências e dos incentivos.
já deu prova de uma ben~olência maior do que
O Sr• .Márcio Lacerda- Sr. Senador, se a
de irmã de caridade.
Mesa permitir mais um pouco de tolerância, gos-

~-~~fll~n=~-~ p~~ridades

taria de apartear V. Ex'.

O SR.VIRGIUO TAVORA- S6 • Presidência agora tem tolerância

O SR- PRESIDENlll- (Meiro filho)- Peço
ao ilustre Senador seja breve, porque o nobre
Lider já intlaclonou o tempo.

O SR. VIRGILIO TAVORA- Eslomos em
época de inflação, Sr. Presidente.
-Ouviffios V. Ex', nobre Senador Márcio Lacerda.
O Sr. Márcio Lacerda:- Senador Virgílio Távora, peço desculpas a V. Ext por não ter ouvido,
na totalidade, o seu pronunciamento, porque estaV@ participando de Comissões. Estive em duas
CPis agor& de manhã. Mas, quero-me ater apenas,
exatamente, ao finalzinho do discurso de V. Ex'.
Tenho a impressão que V. Ex' está apresentando
como receita, para solução dos males da economia brasileira, exatamente, a desmontagem do
sistema económico-financeiro que foi a grande
obra dOs vinte e tantos anos de regime autoritário,
ou seja o subsídio do sistema sJderúrgico, a concentração do sistema siderúrgico, a concentração
do sistema financeiro. Enfim, praticamente, a receita que V. Ex' apresenta é, exatamente, a des-

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Benevolência de uma hora__e dez minutos a V, Ex"

OSR.VIRGIUOTAVORA-OuvimosV.Ex',
nobre Senador.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, apesar de gue este
aparte vem extemporâneo, já ultrapassado o tempo, o Senado tem-se caracterizado por essa capa·
cidade enorme de ser flexível nos_ horários, e o
Presidente está seguindo esta tradição com mui@
is_enção. De modo que me _animo 1
apesar disso, a falar, e como sempre fàlar pouco.
Mas, não gostaria de deixar de fazer uro_ comr;!ntário sobre o disc_ur_so_d~ Senador Virgllio Távora,
em parte eu o ouvi do meu gabinete. V. EX' sabe
que nesses dias temos que nos desdobrar, fala-se
com uma pessoa e se ouve o que outra está
tratando de dizer, de modo que em parte pude
ouvir o discurso de V. EX' Mas não quero _entrar
no_ debate Q respeito das causas._ Créio que- o
Senhor Márcio Lacerda chamou a atenção para
o fato, que isso verTI de longe. Até recorreria à
letra de samba, que diz assim: "Insensatez a gente
encontra em toda a parte". É verdade, a insensatez
se encontra em toda a parte e em todos os tem-
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pos. Houve muita e ainda há multa insensatez

no Brasil. Mas, acredito que, pelo menos, estamos
começando agora a tatear ao redor do que possa
vir a

ser o mínimo que permita ao Brasil marchar

para diante. Mais de uma vez. o líder do PDS,
Senador Jarbas Passarinho, eininente Senador e
meu amigo-, pessoa que admiro, tem dito que
não tem muito o que dizer, porque o Líder do
PMDB tem dito que o PDS goStaria dê dizer e
vice-versa. Fiquei muitas veies preocupado com
isso, agora já não estou mais, porque acho que

é exatamente o momento da sensatez. Estamos
nos aproximando de uma linguagem comum,
deixando o passado de lado, sobre o que fazer
daqui para a frente. V. Ex•, Senador Vrrgílio Távora,

ao mostrar quais sáo os males do presente e
as esperanças do futuro, para_ voltar ao título de
coisas que acredito que o Sen-ador Márcio Lacer~
da, eu, e mesmo o conjunto do Senado, estariam
de acordo. Chegamos a um ponto tal no Brasil,
que hoje preCisamos de um rumo a respeito de
certas questões fundamentais, e nào podemos
nos dedicar a todas as questões. Temos que concentrar os nossos esforços ao redor de certas
questões. Estamos nos aproximando, objetivamente, de um momento em que vai ser necessário um grande esforço de reconstrução nacional, que vai requerer uma imensa energia política,
que vai requerer transfgência da parte de todos
nós. Isto nào tem nada a ver com discussões
momentâneas, tem a ver com o pensamento voltado para com o Brasil. Vejo, no discurso de V.Ex~.
este esforço, Como sei do espírito de V.~. trabalhamos tanto tempo na Comissão da Dívida Externa, vimos tantos e tão_ graves problemas e as
dificuldades de resolvê-los, acho que V. Ex" está
fazendo contraponto à Constituinte, mas, agora,
fazendo talvez um esforçou um inventário daquilo
que pode ser feito. Acredito que o Senado continua cumprindo um papel importante no cenário
político brasileiro, não s6 fazendo de um roteiro
de saída, um roteiro que permita ao Brasil, outra
vez, chegar a uma posição que_ dê confiança aos
brasileiros; evitar o que se poderia chamar a argentinização. A Argentina, um país que num dado
momento era paratlcamente tão desenvolvido
quanto os países europ-eus, socialmente era a
mesma coisa. Há um eS:udo do Prof. Jú~o Germani que mostra isso na dêcada de 50. A Argentina já era um país comparável, em educação,
em desenvolvimento até mesmo cieil.tiflco, em
questão de números de telefones, em questão
de aparelhos de rádio,_ automóveis,_ rnetrô, aos
países da Europa Ocideiafal; certamente, superior
até à ESpanha. E, de repente, a Argentina sofreu
um processo de regressão. Digo isso e tOdo mundo sabe d.lsso. Acho que estamos no Brasil, hoje,
no linear de um processo do mesmo gênero. A
renda per caplta brasileira não se moveu, nesta
década, praticamente ilaâa. "Isto é muito dramático. Houve algum progresso agora mas é um
progresso falso, porque foi o fruto da diminuição
da taxa de crescimento da população, não foi
o crescimento do produto. Mas, como a população está crescendo num ritmo menor, então
dá a ilusão de que a renda per capita se moveu
l.lm pouquinho. Mas, não houve e$Se processo.
Para não falar dos outros indicadores, como ·o
coeficiente Gini que riiOStrã que a concentração
de renda continuou igual. Com todo o nosso esforço, com toda a nossa falação, com toda a nossa
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retórica da Nova República, não conseguimos
mover nad_a, na questão da concentração de rend.a._Eotão, acredito que cllegou a urri ponto em
que temos qUe ter consciência disso. Recebo o
discurso de V. ~como um alerta ne ssa direção,
e uin aierta que vai num caminho, me ~Parece,
em muitos pontos certo, porque corrige o passado e até o passado recente. Não estou querendo
fãier_coinpa"ráção-só com o passado anterior, mas
coni o passado recente tambêm.

O SR: VIRGIUO TÁVORA- Perfeitamente.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Vejo,
com muita preocupaçao -até ~sinei o requerimento pedindo a presença do Ministro da Fazenda aqui, e creio que todos o assinamos - as
medidas, que estão r:;~endo tomadas com relação
aos_ salários. Porque s_ei que al_gurnas têm que
ser tomadas. V. EX' disse aí Uma verdade, qUer
dizer, o problema número um do déficit público
não vem dos salários, vem dos jurOs da dívida.

O SR. VJRGiuO TÁVORA- Principalmente.

·o sr. -Feniaricfc:i Henrlqui C8i-doso - Principalmente. Não temos feito quase nada a este
respeito. Te mos que li.os concentrar nos juros
~a dMda interna, _que têm alguma relação com
a dívida eXtema,-rrlaS é o juro da dívida interna
o descalabro do setor financeiro. Estamos tentando atingir o alvo mais fácil, que é o bolso do
assalariado. Sei que vamos ter que atingi-lo, apenas espero que o atinjamos de uma forma direrenciada, ou seja, realmente, os que mais ganham
é que mais paguem e não os que menos ganham;
erri gera], São os que_ acab~ pagando mais do
-qlié Os cluérilais QaMam. Isso não será suficiente;
será necessário um esforço muito maior, e o sistema financeiro está em causa. Enquanto não Se
toinafem medJdas sêrias, na área financeira, não
vamos controlar a inflação- e V. Ex' diz isso.
V. Ex' diz o que aconteceu com os preços relativos
dã siderurgia - é um desastre de proporções
inimagináveis! Não sei se V. Ex' disse, mas acres~
Cêllto: e toda a questão da gestão estatal. A gestáo
estatal não pode continuar como está, não tem
mais _sentido. Ontem, o. Prof. Hélio Jaguaribe fez
uma palestra para uin grUpo de parlarnenUÍristas,
aqui, e, hoje, ele repetiu essa palestra, onde cha·
mava a atenção para um ponto que acho fundamental. O Estado brasileiro conseguiu ser o Esta·
do talvez o mais modema-dos países do Terceiro
.My:ndo. Mais moderno do que o da Argentina,
que o mexicano, @e o colombiano - para náo
falar da África e _cja Ásia. Conseguimos. de algwna
forma, ter um Estado com certa capacidade de
ação, previsão, aJguma racionalidade e um pessoal técnico. Esse EStado, hoje, está a perigo.
Está a perigo, primeiro, porque as forças de desagregação internas são muito poderosas. Em segUndo, porque, no relacionamento desse Estado
com o setor político, ele sofreu um baque muito
forte, e isso é o mais dramático. Com- ·a Nova
República, não fomos capazes de fazer com que
o setor polftlco atuasse sobre o Estado de forma
construtiva, sinal que ele se encastelou mais ainda
no Estado para obter vantagens dele: clientelismo,
fiSiologia, etc., que não vem de agora mas que
existem aí.
E Jsso tem a ver com o atraso do setor politico
brosilelro. Como estamos entre polftk:os,lsso tem
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a ver com o atraso dos nosso Pã.rtidos, com o
fato que_ há uma decalagem _tã() grande en~ o
que hOuve de availço rio :Estado, ila effipresa e
o pouco desenvolvimento político, especialmente
dos Partidos, que hoje temos uma situação dramática; porque, ou o Estado, para preservar a
sua modernidade, de novo, toma decisões autoritárias, ou então, para manter a dernoçrada, ele
permite o avanço do clientelismo. Cabe a nós,
políticos, impedir esse dilema trágico para mostrar que é possível um Estado eficiente num contexto democrático. E isso V. EX' sabe, suponho
que tenhamos o mesmo ponto de vista, isso tem
a ver com a gestão que, no fundo, aparece com
a gestão da coisa pública, mas, na verdade, não
é só a gestão da coisa pública é a questão política
que interfere na gestão da coisa pública; da res
publica. Temos que salvar, hoje, a res publica
nO Brasil. Com este espírito que discursos, como
o de V. Ex', ajuClam a repensar o que fazer daqui
para frente, sem mesquinharia. Estou ansioso para que terminemos a Constituição; ansioso pllra
que decidamos de uma vez, parlamentarismo ou
presidencialismo: Qualquer dos dois sistemas,
em qualquer dos dois vamos ter que arregaçar
as mangas e vamos ter que ter muita coragem,
muita liderança, muita capacidade politica para
podermos dizer, com tranqüilidade: "Sim senhor,
o PDS propôs isso, pois o PMDB também". Se
os dois propõem, por alguma razão será, não
será porque estejamos querendo trocar flores entre nós, se não por que, quem sabe, essa insensatez que se encontra em toda a parte comece
a diminuir e um pouco mais de sensatez permita
a saída da crise. Muito obrigado a V. Ex'.

O SR. VJRGiuO TÁVORA- Eminente Senador e amigo, quem agradece a V. EX' o aparte
somos nós, porque, justamente, ele esclarece,
principalmente àqueles colegas-que não estavam
presentes, o verdadeiro sentido e intenção das
paJavras aqui proferidas.
Diríamos a V. EJr que o nosso pronunciamento
foi, com permissão do Uder, um adendo, na parte
económica, daquela brilhante exegese que fez ele
da situação nacional. Aqui, limitama.llO$ à parte
económica, tanto que não fomos atrás dos erros
e acertos da NR, nem fomos saber quem eram
os responsáveis por esta ou aquela ação. Mas
nos damos por muito_ gratificado pelo interesse
e pelos apartes que esta a1ocução aqui recebeu.
Sr. Presidente, os nosso agradecimentos. Repetimos mais uma vez que este discurso, inicial~
mente, foi um grito de revolta do Nordeste contra
o que se está processando quanto à construção
de Xingó. Queremos, apenas, que o áoVemo
cumpra o _que prometeu, nada mais. Não fomos
nós que o exigimos: foram promessas suas. Que
aJoque dentro das prioridades que aqui citamos
- não sorilos incoerentes - as verbas necessárias para que as ObraS não sejam para1isadas.
Em segundo lugar, nosso discurso é um alerta
à Nação, em face da inocultável gravidade da
nossa situação econômica e do inapetâvel rolar
em que estamos para urna hiperinflação.
Sr. Presidente, um agradecimento à beneva.
lênda de V. EX. (Muito bem ! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. ViigDiO Távora
o Sr. João Castelo deixa a cadeira da Presidêncm que é õcupada pelo Sr. Meira Filho
e ~ St!!f}Uir pelo Sr. Fr1111cfsi:o Roffemberg
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OSR. PRESIDENTE (francisc_o Roll~mberg)
Está esgotado Q tempo destinado ao Expe-

~

diente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 1:
Em

regime: de urgência -

ait. 388, U, a,

do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo fi9 2, -de 1988 (ri" 8/88,
na Câmara dos Deputados, que autoriza o

Senhor Presidente da República a ausentar-

se do País no período compreendido entre
1~ de março de 1988 e 28 áe

revereiro de

1989, tendo
--- o~-PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em
Plenário, das ComisSões:
- de Constituição e Justiça; e
-

de Relações Exteriores.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão

extraordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno úrUco.
Os_Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
O SR. RUY BACB.AR- Sr. Presidente, solicito verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolleffiberg)
- A Presidência vai suspender a sessão por 1O
minutos e fará soar as campainhas, para -que os
Srs. Senádoi'es compafe"çam "ãOp!enFrío.--,--Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 12 horas e 18 minutos, a
sessão é reaberta às 12 horas e 22 minutos.)

OSR. PRESIDEI"ffE (Francisco_ Rollemberg)
- Está reaberta a sessão. Continua evidente a
falta de quorum.
A matéria constante do Item 1 fica com a votação adiada.
Passa-se à apreciação das matérias em face
de discussão.

O SR. PRESIDENIE (Frandsi:ci Rollemberg)
-Item2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 1, de 1988 (n'~ 9/87,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Tratado de Institucionalização do
Parlamento Latino-Americano, assinado em
Uma, a 16 de novembro de 1987. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
fv\ansueto de Lavor para emitir o parecer sobre
o projeto.
O SR.I'IANSUETO DE LAVOR- (PMDB
- PE. Para emitir parecer.) -Sr. PreSidente, Srs.
SenadorE's:
Chega à apreciação desta Casa _o Projeto de
Decreto Legislativo no 1, de 1988 (no 9, do mesmo
ano, na origem), que aprova o texto do Tratado
de lnstitucionalização do parlamento LatinO-Americano, assinado em Lima, a 16 de novembro
de 1987.

Data de 1964 a expenenctade -iritegr<içãO política propiciada pelo Parlamento Latino-Americano: Nesse ano, delegações do Poder Legislativo
de quatorze países optar~m. ~ra a consecução
do objetiVo cór'nuffi da integrãção- regióna1, pela
criação de um organismo unicameral representativo -dos respectivos parlamentos nacionais.
O Tratado, ao institucionalizar esSe organismo,
eXpre'-'s.Sá-ãS díretnzeS-por que suã ação norteou-se
ao longo de _sua -eXistênc:ii:i:·a~inte-gração latino-a-mericana; a defesa da-de"niácraci<i; a não-Jnter•Jenção; a -autõdeterminação dos países, a plurali·
dãde polítiCa e ideológica; a igualdade juliáiCa
dos EstadOs; o·repúdio ã utilização da força contra
a independência política e ·a--integridade territorial
dOs EstãdoS;~â:solUção pãcíficci, jUsta e negociada
aas· contfOVersias infemaclonaís e ô predomfnio
dos prindpiOS de direito- ínterhadOnãl no trato
entre oS Estados, conforme a carta das Nações
llil.idas.
A necessidade de integração regional é, hoje,
a nós, latirio-ame·ncãrios, mais premente qUe em
1964. Constitüi, objetivamente, a possibilidade de
delimitação de um espaço próprio- de desenvolvimento regional, ao resguard9 do assédio dos
centros de poderio económico rriurrdial. Este é
taffibéril O exemplo do continente europeu, que,
P:rogresslvamente -integrado na Comunidade
ECôn6m!C2i EúrOp~ia_, acelerou seu desenvolVi-_
m~nto- ã ponto_ de _t9_ri:t~r~s~ J:toje um dos pólos
diretores da economia do Planeta.
cabe lembrar, ainda, que os piindpios e propósitos do Parlamento, expressos no Tratado, traduzem, com exatidão, o comportamento tradicional
de nos~ PaíS_ein sl!_as relações com os vizinhos
da região.
~aj§_a_klda r~ssal~r gue,_ na _fut_ura Cc;mstifuição,
conforme texto já aprovado, estará este objetivo:
o Brasil procurará a integraç~o dos povos latino-aliierit:anos.
Pelas razões eXpostas, nosso Parecer é Pela
api'oVãÇãO do presente Projeto de Decreto Legislativo, nos tenTiós da redação proposta pela Câm:ara-dOSDeputados.
É o parecer, Sr. Presidente.
. OSR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)

-Em discussão -o projeto, em turno Ímlco. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
dar-se-á na sessão _ seguinte, nos termos regiinen~
tais.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item3:
Discussão, em twno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 3, de 1988 (n9 6/87,
na Câinara dos Deputados), que aprova os
textos das convenções e recomendações da
Orgarl.ização Internacional do Trabalho, OIT,
que especifica. (Dependendo do parecer.)
Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, a Presidência designa o_ eminente Seilador
Aureo Mello para emitir o parecer sobre o projeto
de decreto legislativo.
O SR. ACIREO MELLO (PMDB -AM. Para
emitir-parecer.)- Sr. Presiderite, Srs. Senadores:
Nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federa1, o Excelentíssimo Senhor Presi-
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dente da RepúbHCã, através da- Mensagem n<>
163187, submeteu à apreciação do Congresso
Nacional o texto das .seguintes convenções e recao
mendaç:ões da OIT:
_ .. _
-ConVençaOfl9T59-e Recoméndação n916_8,
concernentes a "Reabilitação Proflssiona1 e Emprego de Pessoas Deficientes";
__.;.. Convençacrn'r160 e Recomendação n" 170,
concernentes ·a "EStãtistid~s do-Trabalho";
- COriVenção n9 162 e Recomendação rt' 172,
concernentes a "G_tilização do Asbesto em Condições de Segurança".
Da apreciação dos referidos documentos na
Câmara dos Deputados iesultou o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, que consubstancia
a aprovaÇão dos textos dos seis documentoS da
OIT naqUela Casa -Legislativa.
As Con'leJTçõés da OIT, de acordo_ com a consti~
tu!ç:ão desse organismo internacional, são suscetíveis de ratificação pelos Estados-~embros, ·que
devem, para tanto, submeter tais documentos às
autoridades naciOnais compétentes. No-caso bra~
sileiro, cabe ao Congresso Nacional deliberar em
defmitivo sobre o assuntó ex vi_ da disposição
constitucional supracitada.
Importa assina1ar que, uma vez ratificadas, as
convenções resultarão p_a revogação das disposições legais brasileiras que lhes forem adversas.
__ Já no que respeita às recorriendãções, vale registrar que elas não possuem caráter vinculatório,
devendo ser encaininhadas ao Congresso Nacional para que operem, meramente, como -·fonte
de inspiração legislativa.
No âmbito_ do ExecutiVo, os documentos em
questão foram examinados pelos órgãos técnicos
do _Ministério do Trabalho e receberam pareceres
favoráveis à ratificação por p~e das comissões
biPartites adiede nôrileãdas para estudo de cadi
matéria, importando notar qUe tais c_omissões são
integradas, de forma paritária. por representantes
dõ Governo, doS empr-egadores e dos trabalhadores.
PassamõS "'-gora ao exame, ainda que sumário,
de cada Convenção em separado, com o objetivo
de registrar os princ:ipaís objetiVos de cada doeu~
menta e_ suas _implicações para o ordenamento
legislativo nacional.
No tocante às recon1.endaçOeS~ escusamo-nos
de lhes dedicar um exame J~spec:ífico, em vista
de_ tratar-se d~ documentos de ca~:áte_r comple-mentar em- retaçao às normas_ constantes das
Convenções. com o objetivo primordial de aclarar
conceitos e dispositivos que poderiam erisejar interpretações duvidosas pelO Estado-membiP __que
pretenda ratificar a Convenção respectiva. Além
disso, alimentamos fundadas objeções quanto à
utilização do de.c~:eto leQislativo para aprovação
desse tipO- de dOCUrTieri~O. pelas razões 9ue apresentamos mais adiante.
A Convenção n9 159, adotada Wnjuntfnnente
Com a recomendação n9 168 na 69~ S_essão da
OIT, em 1983,. versa sobre ''Reabilitação ProfisSfonal e Empregos de PeSsOas deficientes".
O propósito do documento _é preconizar mediçlj:~s práticas que ofereçam às pessoas deficientes
reais condições de engajamento no mercado de
traba1ho, atendendo-se a que as atividades a s~
rem exerCidas por essas pessoas se- COmPatlbilizam·com deficiênCia existerite. Trata-se de medidaS qr..ie ofereçam a essas pessoas efetivas condi-'
ções para que possam concorrer, com igualdade
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de oportunidades, no mercaddo regular de trabalho, junto com os trabalhadores em geral, sem
qualquer sentido de prote_ç!o ·condescendente.
Os preceitos da Convençãô·n9 159 já são; em
parte, atendidos por disposições_ da CLT e legislãçao complementar, da Consolidação_das Leis da
Previdência Sociale, em especial, pela Léi n~
6229, de-17/07n5, que _dispõe sobre a organização do sistema Nacional de Saúde.
A principal implicação )egis!ativ~. ~a ratificação
da Convenmção será a alterada da CLT, inserindo-se, no Título III, o Capítulo V, Que" tr-atará da
"Proteção ao Trabalho da Pessoa Defidente"._
Tendo em vista o relevo que a Constituinte vem
atribuindo aos direitos das pessoas portadoras
de deficiência, não há como deixar de reconhecer
a importância e oportunidade de que o teor da
Convenção n" 15g-se -reveste para o aprimoramento da legislação s_ocial brasileira
A Convenção n" 16<J. adotada conjuntamente
com a Recomendação nç 170 na 71 ~ sessão da
OJT, em 1985, dispõe sobre "EstatísticaS do Tra-.
balho":

Em resumo, a CohVeriçãO estabelece as se-_
guintes obrigações para os membros que ratifi:
quem o documento:
a} deverão ser levadas em consideraç-ão as
normas estabelecidas pela OIT, quando da definição ou revisão dos conceitos e da metodologia
de pesquisa utilizados na coleta, compilação e
publicação das estatístiCãs- do trabalho;
b} Consulta às orQani:zações representativas de
trabalhadores e empregadores ao longo do processo-de definiÇão, compilação e publicação das
estatísticas;
c) manter a OIT atualizada sobre datas e meios
de divulgação das estatísticas do trabalho; bem
assim as fontes, conceitos e metodologia utilizados para sua coleta e compilaçáo.
A par dessas obrigações de ordem ger~! a OIT
faculta aos países-membros-- a ac-eitação parcial
das obrigações discriminadas nos artigos 7 a 15,
que compõem a Parte li do documento.
A conclusão dos estudos levados a efeito na
esfera do Executivo é pelá ratificaÇtio da tôriven~
ção, com reservas. Como previsto no art. 16,
inciso U, das disposições gerais do documento,
e considerando -se o desenvolvimento e a prática
de coleta, tratamento e divulgação de estatísticas
económicas e sociais já atingidos pelo Brasil, recomenda-se que sejam aceitas somente as obrigações derivadas dos arts. 7°, 89, ~. 10.]2, 13
e 15 da Parte II daquele instrumento. As estatísticas relativas ao custo da mãO-de-obra (art.11)
e sobre lesões profiSsionais (art. 14) encontrarse-iam em estágio incipiente no país, motivo pelo
qual a Comissão TriaPartite recomendou a não
aceitação das obrigações neles previstas.
Note-s_e, por oportuno, que, consoante o inciso
UI do art 16 da COnvenção, a 8desão posterior
às dispostções não aceitas na ratificação poderá
ser feita mediante notificação ao Diretor-Geral da
OIT, o que permite a cada país~membro a flexibilidade de ir incorporando as normas convencionadas à medida que for avançando em termos
tecnológicos.
A COnVenção n" 162, adotada conjuntamente_
com a Recomendação n 9 172 na 72' Sessão da
OIT, em 1986, trata da "Utilização do Asbesto
em Condições de Segurança".
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. A Convenç~Q estabelece- riormas aplicáveis a
todas as atividades nas quais os trabalhadores
~~~-.exp~os _ao asbesto no decorrer do seu
trabalho.
nOtar, à" QUJ~.{-'de- es~larecimento, que o
termo asbesto designa a forma fibrosa dos silicatos min~rais pertencentes a certos grupos de rocp~ metarytórficas, substância esta que, devido
à ..sua especial resistência a temperaturas eleva.d~, reveste-se de excepcional importância industrial, notadamente na manufatura de lonas de
fre)O. materiais._de COflstrução civil, equipamentos
elétrlcos e isolantes térmicos.
- A exposiÇãO prólongada Ou inadequada do trabalhador ao asbesto tem sido revelada como causa de graves doenças respiratórias, especialmente
o câncer pulmonar.
-~Assim é que, Urria vez ratificada a Convenção,
a legislação nacional deverá prescrever as medidas a serem adotadas para prevenir e controlar
os riscos_ã saúde decorrentes da exposição ocupádonal ao asbesto e para proteger os trabalhadores de tais riscos. .Jt_:nporta Salientar que ,o p~ís que ratificar. a referida _ConvençãO Poderá, de acordo com o inciso
da:_ªrt 19, '*cluir determinadas empresas oura~
mos-de atividade econômica da aplicação de certas disposições, -quando julgar desnecessária a
sua aplicação a tais setofes ou empresas, desde
que _o_uvidas previamente as organizações mais
representativas· de trabalhadores e de empregadores interessados _e com base em avaliação dos
riscos existentes e das medidas de segurança apltcadas.
Cabe, ainda, registrar que o assunto versado
M Convenção n9 "i62 já se encontra, em. parte,
regulamentado na legislação pátria, seja ilo capítulo da CLT que trata da "Segurança e Medicina
do TJabalho": sejã nas normas regulamentadoras
do Ministéro do Trabalho e portarias do Ministério
do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio
Ambiente.
Dada a relevância· social da matéria, e iendo
em vista a dramátiCa dimensão assumida pelos
acidentes do trabalho e doenças profissionais em
nosso Pals, entendemos que o acolhimento da
Ctmv~ção n~ 162 representa, além de tudO, uma
demonstração de compromisso político do Estado brasileiro com a total erradicação desse e doutros males congêneres, incompatíveis com a
construção de uma sociedade ao mesmo tempo
modema e socialmente justa.
- Em face .do exposto, _concluímos pela aprovação dos textos das Convenções da OIT n9 5 159,
160 e 162, tendo em vista que tais instrumentos,
uma vez: ratificados, incorporarão avanços significatiV<?s na legislação nacional.
~o que concerne às recomendações também
abrangidas na mesma mensagem presidencial,
reiteramos o entendimento já manifestado em casos similares, segundo. o qual, não se tratando
de instrumentos passíveis de ratificação, a eles
não se aplica o mecanismo de aprovação via decreto legislativo, já que tal espécie normativa só
tem pertinência em relação às hipótese_s de comp~tência exclusiva do Congresso Nacional (art.
44 da_ C.P.), como é:o_casô das convenções _e
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legislativas. Ora, a inclusão das recomendações
da orrno-projeto de decreto legislativo em exame
cfaria a wna simples recomendação a força de
um tratado e, portanto, a transfonnaria em nonna
legal !?UPstantiva do nosso ordenamento interno,
o .que não se Compadece Com o próprio teor
e formato desses instrumentos.
Concluímos, portanto, que, salvo melhor juízo,
deve o projeto em exame ser emendado, de modo
a abrigar tão-somente as Convenções n<?S 159,
160 e 162, excluindo-se as referênCias às recomendações. Nesse sentido, opinamos pela aprovação do Decreto Legislativo n9 3/88, na forma
do seguinte
SUBSTITU11VO

AJ)rOV8:_0S_texi:OS das Convenções dã
Organização Internacional do Trabalho
- OIT, que espedftca.
O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Ficam aprovados os textos das seguintes Convenções da Organização lntemacic>
na! do Trabalho - OIT:
.
I - Convenção n9-1 59; "àd6tada dufante a 69'
Sessão; realizada em }9 de junho de 1983;
II-Convenção n~-160,-adotada durante a 71'
Sessão, realizada em 7 de junho de 1985; aprovação parcial, abrangendo apenas as obrigações
derivadas dos artigos 79, 89, 99, 10, 12, 13 e i5
da parte li;
DI- Convenção n? 162, a dotada durante a 72'
Sessão, realizada em 4 de junho de 1986.
Arl 29 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
-O SR. PRESIDEI"ff'E (Francisco Rollemberg)

- Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pau·
sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação ·da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)
-ltem4:
DiscuSSáo, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nç 9, de 1988, de autoria do
SenadOr Nabor Júnior, que dispõe sobre beneficias fiscais do Imposto de Renda relativos
às doações efetuadas por pessoas físicas ou
~dicas .às ~limas das enchentes ocorridas
nos Estados do Acre e Rio de Janeiro, em
198a (Dependendo _de parecer.)
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das Uderanças, nos termos do disposto no art 11, parágrafo único, da Resolução n9
l, de 19_87, com a tedação dada pela Resolução
n' 54, de 1987.
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Jamil Haddad
para proferir parecer sobre o Projeto de Lei do
Senado n9 9, de 1988.

O SR- JAMIL HADDAD (PSB -

R.J.

Para

proferir parecer.) - Sr. Presidente, SrS. Senado-- tl'ãtâJ:lQs.-=- - . ---- res:
Como assiOala a inenSãgem--Pr"ésidencial, as
6 projei:o ·de lei Ora em ex~e, de iniciativa
do nobre Senador Nab·or Júnior, objetiva estimurecomendações, ao contrário das convençõ_es,
lar as pessoas fisicas e jurídicas no socorro às
destinam-se ao conhecimento das autoridades

Março de 1988
vítimas _das enchentes que recentemente asso!aw
ram ·as Estados do Acre e Rio de Janeiro; permiw

tindo que elas possam abater da renda bruta, ou
a deduzir como despesa operadonal, na apuração
dos lucros, para efeitos de imposto_ de renda, as

doações e contribuições que fizeram ·ou vierem
a fazer, no ano de 1988, em faVor dos atingidos
pelas chuvas e inundações ocorridas nos mendonados Estados.

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção D)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto
àe J.:ay_Or.

O Sí?J.W!Sé:JE:réfDE LA~IÓR PRONUNCIA
- DISCCIRSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR; SERÁJ'(.!E>/JCADO POSTERIORI'fENTE.

As quantias a abater ou a deduzir estarão sujeitas a uma limitação natural, ou seja, não poderão

ultrapassar o teta de 10%, no caso de pessoa
flSica, ou 20% no caso de_ pessoa jur(dlca, pois
que é justo estimar-se que "Os doadOres, nessa
admirável jornada de solidariedade nacional, irão

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Concedo a paJavra ao nobre_ Senador Jutahy
Magalhães.
~

contribuir, na realidade, apenas com parte razoável dos rendimentos ou receitas de que dispuse~
OSR.JOTAHY MAGALHÁES (PMDB-BA.
rem, reservando a maior porção para as necessiPrOri.uncia ·a seguinte diScUrso.) -Sr. Presiderite,
dades deles próprios.
Srs. Senaâores:
Votados os capítulos iniciais do projeto de
A medida consubstanciada no projeto implica
Constituição, aproxima-se o momento de a ASparticipação do poder público na ajuda às vítimas
sembléia Nacional Constituinte definir-se sobre
das enchentes, visto que provoca pequena queda
o sistema de governo- que frá viger em- nosSo
na arrecadação do lmposto de Renda, na proporPaís.
ção das doações feitas e da rendal(quida ou lucro
A acirrada cijscussão entre _os adeptos dos slsteoperacional dos doadores. Todavia, dado o inegárl}as presidencialistas e parlamentaristas, que tanvel aspecto social da medida proposta, o Estado
to realce ganhou nas fases anteriores do processo
não se estará afastando de sua missão prtmoi'dial
constituinte, volta à cena.
de proteção da sociedade, ao abrir mão de pequeInfluenciado pela ~liqeii conjuntura vivida pelo
na parte de sua receita em favor das vítimas da
País no momento, o debate ganhou um novo
calamidade que assolou o Acre e o Rfq d~ Janeiro
iS):>eçt_o, umâ nova feição.
no início do ano.
A- crise -ora se desenvolve_ entre Legislativo:
A modalidade adotada para a concessão do
EXeCutivo, ou, mais propriamente, entre a Constiincentivo parece-nos bem apropriada, pois que
tUinte e a Pres_idência da República, por causa
o abatimento da renda liquida, assim como a dedo mandato presidencial, demonstra, mais uma
dução como despesa operacional, não oferecem
vez, a inadequação do sistema presidencialista
dificuldade de operacionalização, dada sua tradipara a solução de crises políticas e a manutenção
ção na legislação do Imposto de Renda. Ademais,
como bem assinalado ficou na justlficaçã_o _d_o __ do regime democrático.
-n-presidenciaJisrrio, com sua concentração de
projeto, "tal critério se revela mais adequado do
poderes imperiais nas mãos de um único cidadão,
que qualquer outro, por permitir que o maior nútem-se mostrado de tal forma _danoso ao País,
mero possível de contribuinte usufrua o benefício
que-gran""de parte__dos presidencialistas não tem
fiscal, sendo, inclusive, mais justo e democrático
mais Condições_ de defender de modo absoluto
que o critério de dedução do imposto, porquanto
sua posição. Criam-se, em furiç-ãõ J~isso, proposmllhares de declarantes, pessoas físiCas, são isentaS _de sistemas intermediários, em que o Poder
tas do imposto, e numerosas empresas apresenLegislativo é fortale_cido, para amenizar o excestam prejuízos, não tendo, conseqUentemente, im~ivo poder concentrado nas mãos presidenciais.
posto a pagar", mas sim, a restituir ou a comÉ o chamado presídendaliSnio-mitigado, presenpensar.
te em inuifãS das emendas presidencialistas_apePor tratar-se_de_matéria tributária e náo propriasentadas ao projeto de Constituição.
mente financeira, não existe impedimento em que
Os presidenc_ialistas, quer tradicionais, quer
a iniciativa do projeto seja do poder Legislativo,
adeptos de. uma fornia mitigada desse r_eQiine,
urna vez que a Constituição _Federal. em seu art.
alinham uma série de argumentos em defesa de
57, item I, dá competência exclusiva ao Presidente
suas posições. Já tive ocasião, em pronunciada República às leis que disponham sob_re matéria
mentos anteriores, de analisar aJgumas das ques~
financeira, mas nada adita com relação ao caso
tães_ por eles levantadas dentro_ .do enfoque do
de matéria tributária, _que é distinta daquela, conregime parlamentarista, que defendo. Volto hoje
forme se deduz d_o_ teor do item II do art. 55 da
ao assunto, tendo em vista a proximidade do moCarta Magna.
mento.de decidirmos sobre a matéria.
Pelas razões_ expostas, somos pela aprovação
Um dos_argumentos muito em voga diz respeito
da proposição.
ao equilíbrio dos Poderes da República. Pelo que
se afirma, não haver um Poder Executivo forte
É o parecer, Sr. Presidente.
em excesso, os demais podefes é que são muito
fracos. Bastaria, assim, fortaJecer os demais Poderes, sem alte[ar_ a estrutura republicana que os
O SR. PRESID_E.NTE (Francisco Rollemberg)
embasa~ Ora,_ e.s_se,me parece um argumento li- Passa-se à discussão do projeto, em primeiro
geiramente enviesado. Se não, vejarrios:_qtialquer
turno. (Pausa.)
medida que se tome p~ra fortaleC_er um dos cha~
Não havendo quem peça a palavra, encerro
mados poderes fraco_s, aJterando a relação de-fora discussão.
ças entre os poderes, implicará, certamente, dimiA votação da matéria proc_eder-se-á na sessão
nuiçã_o das prerrogativas dos demais. É imposseguinte, nos termos regimentais.
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sível fortalecer algum deles, sem _afetar os outros
dois. Otamos urn exemplo: o Pod.er: ExeCutiVO
detém, hoje, a prerrogativa de expedir decretos_leis sobre uma diversidade de assuntos, e mesmo
que_ o_ Congresso consiga rejeitar algum desses
im~trumentos normativos, os atas já praticados
com base neles têm perfeito_valor legal. Qualquer
medida restritiva-_que se aprove sobre esse ãssunto, ao mesmo tempo em que fortalecerá o Poder_
Legislativo, enfraquecerá o Executivo. não há co~
mo evitar issO. Assim sendo, o argumentO_ de que
o Executivo naõ é forte, eiS-Outros Poderes_é _que
são fracos, se dilui, pois, ao se fortalecer um poder
em busca de equilíbrio, enfraquecem-se os outros. o_:equilíbrio dos Poderes se obtém, assim,
pela redistribuição das atribuições, hoje córi.centradas_no Poder Exec_utiyo, pelos demais poderes.
Outro óbke- freqüentemente levantado contra
adoção_ do parlamentarismo diz respeito às características cultur_a_is de nosso povo, que, acostu~
mado a eleger um só responsável pela condução
do governo, não aceitaria ver tais atribuições divididas.
Aqui também o argumento me parece insustentável. Fosse assfm, em tempo algum seria possível ocorrerem mudanças institucionais nas sociedades humanas.
COmo juStificar, por exemplo, a implantação
da República em riosso País e sua aceitaçãO pelo
povo? Essa foi também uma mudança institu~
dona!, que veio de encontro à característica cultu·
ral da época, como o sãó todas as grandes mu·
danças histófiCas.
Ademais, a experiência parlamentar monarquista do império nos mostra que o parlamentarismo já fez parte de nossa tradição política,
não sendo, em termos históriCos, ·uma novidade
tão grande como se apregoa.
Na mesma linha, afirma-se que 80% do povo
brasJieiro, na breve experiência parlamentarista de
1961, rrié3nifeStou-se atraVés de plebiscito, contrário ao sistema.
Isso de fato ocorreu. Mas é preciso atentar para
as condições espúrias em que o pcii'laméntarismo
foi implantado à época. Visando muito mais a
evitar que um gólpe mJ1itar liquidasse o regime
democrático, o sistema então adotado foi uma
espécie de golpe parlamentar, que retirou parte
dos poderes a que fazia jus o ViCe~Presidente da
República, repassando-os ao Primeiro~Minístro.
Colocada ante o problema, a -população não
titubeou em restituir ao Vice-Presidente, então
Presidente, os poderes que o Congress_o lhe subtraíra
Hoje a situação é diversa. Eleitos com a função
espedfica de prover o País de um novo arcabouço
constitudonal, os constituintes têm toda a autoridade para efetuar as mudanças institucionais qUe
julgarem necessárias. A implantação do parlamentarismo não virá como um<._~ solução casuística, para tirar poderes deste ou daquele individuo,
mas como solução estrutural, que acabe de vez
com a sucessão de crises propiciadas pelo presidencialismo no decorrer de tantos anos em que
vem sendo praticado em nosso País.
Afrrma-se, ainda, que a adoção do_ parlamentarismo é inviév§_l por não termos partidos fortes.
ora, p"or que, 8p6s um século de presidericialismo, não temos_ partidos fortes em nosso País?
Justamente porque a preocupaçáo conStante dos
ocupantes do cargo de Presidente da República,
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com seus poderes imperiais, é a âe formar Partidos sujeitos à sua vontade, submetidos aos seus
desígnios. Nossos governos não têm vocação partidária. O que temos Visto, se9uidarriente, -é que

o E:XeciitíVo se at'aStã dos Partidos que lhe dão
apoio, sem facuJtar-lhes uma verdadeira cc-participação nas responsabilidades governamentais.

Isso ocorre agora, como oco-rreü ·rro passa-do.
Quando governantes diversos, em épOcas distintas, com objetivos diferentes, ma_ritêm o_ mesmo
comportamento, é porque o seu condicionamen-

to não vem somente de sua vontade individual,
mas da estrutura do arcabouço institucional que

lhe dá amparo. Sorltehfe a implantação do parlamentarismo dará condições para a formação de
Partidos fortes, alinhados, coerentes, que dê em
sustentação programática aos governos que
apóiem.
A inexistência de uma burocracia estável, profisw
sionalizada, que dê suporte administrativo ao País
durante as mudanças de Gabinete, é outra restrição que se faz à Implantação do sistema parlamentarista de governo em nosso País.
~preciso que se diga, no entanto, que a existência dessa burocracia estável é também uma exigência para o bom funcionamento do sistema
presidencialista! É incrível e altamente indesejável
a descontinuidade adrninlstrativa gerada pelas
mudanças dos titulares de Ministérios, por exemplo, quando as chefias de vários escalões intermediários t.ambêm são substituídas.
Se o sistema presidencialista, em tantos anos,
não foi capaz de resolver esse problema, por que
insistir llesSa forma de governO? O -sistema parlamentarista, com seu fuitcionamento radonal, em
que a substituição da chefia de governo é_ um
fato normal e não um trauma, propiciará aprofissiona1izaçio e estabelização da burocracia, que
deverá preparar-se para dar continuidade à vida
administrativa do País nos-momentos de mudan-

ça.
Chegou-se a afinnar, em certo momento dos
debates, que há a incompatibilidade entre o siste-ma federativo e o parlamentarismo; ou seja, que
há a impossibilidade de convivência entre um sistema parlamentarista, em rúvel federal, e formas
diferentes nos executivos estaduais. A constatação de que existem países federalistas de grande
extensão territorial, como AustráJia e Canadá, que
são parlamentaristas, e de que na Índia o parlamentarismo foi adotado pelo Governo Federal,
mas nao pelos governos estaduais, desautoriza
esses argumentos, que foram rapidamente abandonados.
Outra questão levantada insistentemente pelos
presidencialistas, especialmente os ortodoxos, refere-se à condução do governo.
Segundo eles, o País precisa de uma ação rápida eficaz do Executivo, para superar as desigua1dades e promover o crescimento económico, as~
sim como o desenvolvimento social. Obrigado
a negociar seu programa com o Parlamento, o
Primeiro-Ministro não teria condições de agit com
a rapidez e a eficiência necessàriaS, o que retardaria a tomada de certas dedsões, ou mesmo
impediria muitaS delas. O Governo passaria rnuito
tempo discutindo temas menores com o Legislativo e pouco governaria.
Trata-se de mais um falso argumento para impedir a adoçao do parlamentarismo. Programas
de governo discutidos amplamente terão rnuito
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mais chances de ser levados a bom termo que
as decisões individuas toriladas à revelia dos parlamentares. se os famosos pacotes económicos,
característica marcante dos últimos governos,
planejados às escondidas, implantados da noite
Para o dia, são o exemplo da rapidez e eficiêcnia
propaladas pelos defensores do presidencialismo,
é- melhor ficarmos -com as decisões discutidas
e amadurecidas, consistentes e racionais, que o
-parlamentarismo nos propiciará.
Finalmente, convecldos da insuficiência _de todos esses argumentos para justificar a manutenção de um sistema de governo que não tem oferecido ao Brasil as condições adequadas para a
resolução de suas crises politicas e sociais, os
presidencialistas apresentam um último argumento, baseado na máxima: "Se não se pode
vencer o _inimigo, é melhor unir-se a ele". Por
essa via, afirmam eles que, de fato, o parlamentarismo é a forma superior de governo coletivo,
qUe deve suceder ao presidencialismo, forma individual de governo. Entretanto, dada a falta de maturidade de nossas instituições politicas, a ausência de Partidos fortes, a falta de uma burocracia
estável e profissionalizada, etc., melhor seria que
sua Implantação ficasse para uma data futura,
quando todas as condições fossem favoráveis.
Trata-se, evidentemente, do canto do cisne. Se,
sob o presidencialismo, fosse possível gerar todas
essas condições favoráveis, que se colocam como
pré-requisitos à adoção do parlamentarismo, não
predsariamos do novo sistema. Mas o presidencialismo já provou ser incapaz de criar as referidas
condições. Esperar que ele nos dê o que não
conseguiu produzir em quase um século de funcionamento é ingenuidade que não podemos
aceitar.
Se mantido, o presidencialismo continuará a
gerar incertezas, governos imperiais, pessoais e
apartidários, instituições desestabilizadas.
- Um governo não pode depender única e exclusivamente da vontade, do caráter do seu chefe!
Ele há de _moldáRlo, fmprlmir·lhe sua marcado
pessoal, sem dúvida; mas um sistema de governo
adequado tem de propiciar às instituições meios
de conter-lhe os excessos, os desvios, as imperfeições.
Instalado como Mandante Supremo da Nação,
o Chefe de Governo presidencialista quase sempre se isola politicamente, não raro entrando em
choque com as demais instituíçõ_es. Que instrumentos o sistema presidenda1ista nos dá para
resolver este problema?
No_regime parlamentarista, a queda de um gabinete não representa nenhuma fissura nas insti·
tulções. Já a queda de um Presidente da República, no sistema atual, é praticamente impensável. Trata·se de uma questão de tamanha gravidade que, rnesmo·sem concretizar-se, gera longas
crises politicas, que se espraiam pala área económica e social.
Reflita·se sobr~ a sucessão presidencial no sistemaJ~m.vigor. Sob ó manto do presidencia1ismo,
do mandante único, que só tem satisfações a
dar de seus atas a seus eleitores, segundo se
costuma dizer nas horas de crise com as demais
instituições, inúmeros candidatos começam a articular-se. Vestindo a máscara de "salvadores da
Pátria", surgem caudilhos, populistas, candidatos
de vocação autoritária, que prometem "pôr ordem
na casa" e resolver "milagrosamente", sob seu
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guante, todos os problemas. Já se sabe o que
novamente nos espera: governos distantes dos
partidos e dos políticos, fuga aos compromissos
programáticos, descrédito dos políticos em gera:!,
crises institucionais.
É preciso acabar com esse círculo vicioso!
Não tenho dúvidas de que o sistema parlamentarista dará a infra-estrutura institucional necessária à solução da grave crise conjuntural que
af~ nosso País.
Bastaria esta razão para que eu propugnasse
pela sua adoção.lsso, entretanto, não é tudo. Mais
que dar concHções a que se resolva o problema
de conjuntura, o sistema parlamentarista propiciará__ao Pals o instrumento indispensável para
s_uperar nossos problemas estruturais, de ordem
política:, econômica e social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (F:rancisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs_. Senadores:
A questão parlamentarismo versus presidencialismo está mobilizando todos os esforços, toda
a capacidade dos articuladores deSte Plenário e,
parece, sem resultados. Os grupos encastelaramse, recolheram-se; o buraco negro desafia nosso
potencial de argumentação, de criatividade e nada
se resolve, tudo permanece no radicalismo das
posições particulares, dissimulando interesses escusas e negando, até mesmo, o óbvio.
Sou um presidencialista_ convicto, porém não
radical. No entanto,_ considero que p_arlamenta·
rismo no Brasil de hoje é uma postura suficiente-mente aética para obter a minha repulsa. Parta~
mentarismo no Brasil, pelo menos por enquanto,
não tem sentido. Nem mesmo considerando-se
ess_es__ argumentos levados a termo de forma
apressada, tais como: crises institucionais, golpes
de Estado, autoritarismo, centralização, suicldio,
renúncia etc.. No Império tivemos a Guerra do
l?araguai, tivemos também revoltas e crises, autoritarismo e centralização. Não é a forma de governo que determina a existência ou não desses acidentes de percurso. O fundamental, o maior antfM
doto a isso tudo é, justamente, a organização da
sociedade, a representatividade daqueles que detêm o poder - o partido dominante, a legitimidade do Governo. Isso se adquire tanto em wn
como em outro sistema de Governo. Daí o entendimento de que no- Brasil, no momento, parlamentarismo não tem sentido.
Pergunto: Qual a representatividade deste Congresso para dividir o poder? Não fomos eleitos
para isso. O Sr. Ulysses Guimarães, pelo que tenho lido na imprensa, cogita ser o PrimeJro;.Ministro. Ora, ele não foi eleito para isso. Não pode
nem cogitar tal coisa. Sua função, para a qual
foi eleito, é outra, no Legislativo, no Congresso,
não no Executivo. O .PMDB não tem o direito
de usar este artificio para fazer frente a eleições
das quais tem medo. O PMDB, pelo seu passado,
não pode hoje nivelar-se à arena, embora seu
Presidente de Honra tenha também sido PresiM
dente da arena. Mudança de regime é muito mais
grave do que inventar senador.biônico. A ditadura
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não se atreveu a tanto. O PMDB estará querendo
formar um governo em coligação com o Centrão?
O parlamentarismo somente será aceitável se
houver plebisdto para seu julgamento final pelo
povo brasileiro e, mesmo assim, se for precedido

de eleições gerais.
Para um novo regime, somente com um novo
Congresso, especialmente eleito. Aproveitar um
velho Congresso, de uma velha RepÚblica, para
um novo regime, equivale a mudar alguma coisa
para que tudo fique na mesma, sem mudança
alguma.

Esse impasse está sendo gerado pela falta de
ética. Desta vez, o que se pretende para que as
velhas oligarquias permaneçam no poder ê buscar um também antigo remédio, jogando com
as mesmas regras da velha Repúblicá.. O PMDB,
Partido majoritário, usa as mesmas velhas armas
do PDS, da ARENA. TUdo é !feito para manter-se
no poder. Tudo é válido.
Não tem sentido, nem ética, siinplesmente mudar para parlamentarismo independentemente do
que pensa o povo brasileiro e com um Congresso_
eleito para o regime presidencialista.
É preciso ouvir o povo,
Somente um plebiscito dará legitimidade_à mudança de regime.
Sou um presidencialista e acredito que _o povo
brasileiro também o seja. Uma vez que íSto foi
sobejamente demonstrado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEriTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador João
Calmon.
O SR. JOÃO CALMOI'I (PMDB -

ES. Pro-

nuncia o seguinte- discurso.T- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Dar legitimidade a _quem· já tem legitimidãde.
Esse é o objetivo do mais recente piograma lançado pela Legião Brasileira de Assistência, em solenidade realizada a 1~ de março no Palácio do
Planalto, com a presença do Presidente José Sarney, de D. Marly Sarney, autorfd_ad~ e parlamentares. É um programa de imeilso releVo que visa
estimular e_ ajudar o_ processo de legalização e
afirmação institucional de_ entidade_s comunitárias.
Ao deixar agora a Presidência da LBA. convocado a assumir as relevantes funções de Ministro
do Tribunal de Contas da União, o eminente Acadêmico Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça pode
assim levar mais essa prova de seu êxito. O novo
programa, de grande significado político e social,
constitui um marco.
Ao lançá-lo, dizia o própio Vilaça- que "o apoiO
a organizações comunitárias como_in_strumentos
voltados para o esforço de redução das iniqüidades sociais é um investimerito relevante de política desenvolvimentista". Assim, aLBA se propõe
a realizar a identificação, análise e cadastramento
das organizações comunitárias, utilizando como
critério básico para seleção e atendimento a comprovação de que elas sejam legitimamente ·representativas das comunidades em_que atuam e que
essas comunidades sejam igualmente qualificadas como usuárias de seus serviços.
Trata-se aí de um prolongamento, a nível social,
de wna outra ação há anos desenvolvida pela
própria Legião Brasileira de Assistência. É o Pro-
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grama de Legalização do Homem Brasileiro. Co- notáveis voluntários e volutárlas realizam orgail.imo lembrava o próprio Presidente Vilaça, esse zaQamente, _com apoio institucional, projetas que
programa pOssJbilitou nos últimos dez anos ã -15
visam servir à comunidade de que participam.
Como se pode assim notar, a Legião Brasileira
milhões de brasileiros saírem. do anonimato ofiçia[, passando a uma existência legal e a gozar de Assistência não está apenas criando novos proc;iO$_ predicamentos da cidadania. Dando registro
jetas e_alcançando com seus beneficias um núcivil e assistência judiciária aos brasileiros que
mero cada vez maior de brasileiros que necesdelas nec~ssitam, o Programa foi acelerado nos
sitam de ajuda. Ela está fazendo mais do que
últirriOS aric:is - até como conseqüência do pro- isso. A atual administração vem imprimindo à ençes_so dem_ocrátlco que vivemos - e somente tidade uma orientação totalmente renovadora
em 1987--atendeu a_ mais de 3:ritilhões_ e SOO _ que, para usar mais uma vez as palaVt'as de Marmil pessoas.
cos Vinicios V~aça, "nasce sob os efeitos sadios
vale a pe-na examinarmos esse e outros progra- da revitalização democrática".
Com efeito, a ·a_Ção da LBA não mais se com~
mas mantià.os pela Legião Brasileira de Assisporta de acordo c;om os frios e pesados parâmetência e_acelerados na profícua gestão de Marcos
VinidoS Vilaça-. Unl relevo especial deve ser dado
tros da tecnocracia. Hoje, ela resulta de um peraõ Programa Primeiro a Criança, implantado no
manente diálogo entre a instituição, representante
segündo semestre de 198!? para integrar sua atua- de um Governo é)berto e democrático, e a comução na esfera irífantil. O objetivo maior ê a redução
nidade à que se dirige. Como diz o Presidente
Ó.@$_ taxas de mortalidade infantU,_t;:u;·_m_ como de
da LBA, é uma ação "posta sob os ventos quentes
proporcionar um combate efetivo às doenças que
dos debates com os seus futuros .usuários"._O
atingem os brasileiros nessa faixa etária. Assim,
programa que acaba de ser lançado pela Legião,
íhdur·o -ãlehdimento diário em creches, ações
graças ao apoio do Presidente Samey, constitui
o melhor exemplo dessa nova posição da entibásicas de saúde, banco de lejte humano e complementação alimentar, envolvendo não apenas
dade.
as -cnanças, mas- também suas mães.
Não apenas o reconhecimento e o estímulo
A Legião Brasileira de Assistência integrou tamàs associações comunitárias mostra essa nova
bém --curSós de formação profissional e Qrupos
postura como, ainda mais importante, é a própria
de produção, voltando-os para a habilitação para
decisão política de partir para essa nova esfera
o trabalho produtivo. De acordo com a orientação
de atuação. Essa postura política demonstra que
que lhe imprimiu a atual Direção da l..BA, esse
o Governo se empenha efetivamente - tendo
programa hoje estimula a auto-suficiência doaí aLBA como um de seus mais eficientes braços
méstica pela geração de renda, o cooperativismo, - em ultrapassar o antigo fosso que se cavara
a obtenção de emprego e a formação autónoma entre o Estado e a sociedade. Chega-se assim
de microempresas sociais. Dentro dessa linha,
ao que_é tanto um meio quanto um fim, manter
o programa praticamente quadruplicou seu atenuma intercomunicação permanente entre Estado
dimento desde o início do atual Governo.
e -sociedade.
Em 1986 foi lançado, quase como uma conseEssa está sendo, hoje, a principal missão da
qüência desse esforço de habilitação profissional,
Legião Brasileira _de Assistência. Como subiJnha
Marcos Vilaça, o desenvolvimento tem sentido e
o Programa da ~croempresa Social. A partir da
formação ~dos -grupós de produção_ compostos
direção, visa a determinados fiJlS. E a Legião Brapelos alunos dos cursos de iniciação ocupacional
sileira de Assistência está hoje engajada_ nesse
da LBA, passou-se a estimular a organização de
desenvolvimento, cuidando labo"riosa e eficiente~uenos empreendimentos empresariais. Intemente de uma de suas principais direç:ões: na
grando outras instituições federais _e estaduais, visão de seu presidente, responsável maior pelo
o _programa garante-lhes o acesso a programas êxito que aqui assinalamos, a Legião constitui hoje
de crédito, assistência té_cnica, assistência geren~
a principal agência de desenvolvimento social.
cial e apoio à exQ_o~ção. _
São fatos como esse que demonstram não
Como essas novas microempresas oferecem
constituirem meras palavras o slogan "Tudo pelo
condições excepcionais, a LBA pode levá-las a
Social" adotado pelo Governo Samey. A atual adinvestir também no social. Assim, elas absorvem
ministração está efetivamente investindo no deidQS®,__excepcionais e outros usuários da prograsenvolvimento social, aí entendida a melhoria das
mação da própria LBA Ao final deste ano, o Pro- condições devida-tanto do ponto de vista mategrama da Microempresa Social já terá atingido
rial quanto cultural - da população brasileira.
É um trabalho que freqúentemente aparece poumeio milhão -de pessoas.
-sena importante mencionar ainda o atendi~ co, que causa menos impacto do que obras faraónicas, mas que traz resultados muito mais signifithéhto alimentar desenvolvido pela Legião Brasileira de Assistência. Ela vem fornecendo perto
cativos, não apenas a longo como também a curto
de 4 milhões de refeiÇões por dia, o que perfaz
prazo. EsPerefnoS "que a-Legião Brãsileira de Astotal superior a 1,5 bilhão de refeições ao ano.
sistência mantenha esse proftcuo trabalho, dentro
sao por elas atendidos os beneficiários das de~
das generosas diretrizes traçadas pelo Presidente
mais ações patrocinadas pela Legião, como as
Samey.
crec_hes - notadamente as creches-casulo - a
Marcos Vinicius Vilaça certamente obterá o
assistênCia ãOs idosoS, o esporte e lazer comumesmo sucesso como Ministro do Tribunal de
nitário e aS colónias de férias.
Contas da União. Sua capacidade administr_ativa
Finalm.ente, mantém a LBA. contando aí com
foi uma vez mais demonstrada na LBA Porém,
mais do que capacidade administrativa, lá mosa inestimável colaboração de sua Presidente, O.
Marly Samey, o Programa Nacional do Volunta~
trou Vtlaça sua criatividade e seu compromisso
com a verdadeira democracia. Seguramente levariado. Sua base, seu centro, é o Núcleo de Voluntariado, de que pãrtidpiim ri1ais de 400 mil pessoas
rá tais qualidades Para o exerCício das suas novas
ao longo dos últimos dois anos e meio. Aí, esses
e elevadas funções.
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Era ao que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-COncedo a palavra--ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O SR. MA{IRO BENEVIDES (PMDB- CE
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores:
Espera-se para esta semana a decisão do Presidente José Sarney, favo~á_veJ à_ implantação, no
Nordeste, das Zonas de Processamento de Expor-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Caro Senador, é essa a nossa preocupação
do momento: a consecução da instalação
das ZPE no Nordeste, mormente no Ceará,
e para tanto apelamos a Vossa EXCelência
sentido de, juntamente com as Bancadas
--nordestinas. continuar a luta por esse magn-o
-6IijetiVo, que Virá- ã ser um dOs camiilhos
para o soerguimento da nossa economia. O
traba1ho de Vossa Excelência será árduo, por
dúvida, mas auguramos que venha a
alcançar o fim almejado port_odos os cearenses e nOrdeStinos: At€:ndosãS saudações.
Jehovah Damasceno - Presidente do
CDL de FortaJeza."

o Legislativo e o Judiciário de recursos financeiros. Verdade dOs fatos: cada dia desses primeiros
doze meses foi, para os dois poderes, um dia
de crise, de carência dos mais elem_entares recursos.
A- fls. 3 dã referida_m_ensagem, O_f.fçcioáiSta.
Jerónimo Santana diz haver rediredonado as potencialidades do Estado, aumentando serviços_ e
obras, o que nos leva a uma indagação: terá sido
geográfico esse redirecionamento? Não e:~ta_rá o
sudoeste goiano, de onde se origina o Sr. Jerônimo Santana, se beneficiando da administração
que,_ devendo situar-s_e ern_Rondônia, só_ pode
estar realmente em outro lugar?

Sr. Presidente, trazendo a debate, mais uma

Na relação das "grandes obras", vem primeiro
a geração e a distribuição de energia elétrica, representada pela compra de 83 grupos geradores
e a implantação de 50 km de redes de distnbuição.
Verdade dos fatos: nenhuma das 83 uriídades foi
instalada. Nenhum dos 45.590kw foi gerado. Nenhum dos 16.000 novos usuários foi atendido.
E seqUer há uma perspectiva sólida de quando
isso possa ocorrer. Vejam, Senhores, os geradores
adquiridos à União Soviética pelo Sr. Jerónimo
Santana funcionam a gás ~ o ni.esmo gás que
o Governo não tem conseguido distribuir em
quantidade suficiente para suprir o consumo doméstico em todo o Estado.

sem-

tação, iniciativa do Minlstério"-da Indústria e do

Comércio, por cuja concretização acham-se empenhados importantes_ segmentos de opinião pública daquela área geográfica do País.
Para desfazer lamentáveis equívocos cometidos
pelos que se contrapõem à oportuna medida, o
Embaixador José Maria Vilar de Queiroz enviou,
recentemente, ao Chefe da NaÇãO um-- relatório
de 42 páginas, com minuciosas informações re-:
colhidas em Cingapura, Malásia, Hong~Kong, Coréia do Sul e Japão, concluindo por recorlieridar
ao Governo federal a imediata adoção daquela
aJmejada providência.
O Ministro José Hugo Castelo Branco, por sua
vez. continua pugnando pela assinatura do ato
presidencial, convicto que se acha de que as ZPEs
contribuirão, significativamente, para impulsionar
o desenvolvimento regional.
Todas as entidades empresariais do Ceará posidonaram-se a respeito, tendo o Dr. Osvaldo Dantas, Presidente da Associação Comercial, endereçado longo telex ao Jornalista Carlos Castello
Branco, do Jornal do Brasil, apontando os benefícios que adviriam para 6 Nordeste em decorrência da estruturação dos aludidos organismos.
Agora mesmo, venho de receber do Líder Jehovah Damasceno, Presidente do Oube dos Diretores Lojistas, o_seguinte telegrama sobre o momentoso assunto:
"Conhecedores sua incessante e_ indonnida luta visando autorização e instalação ZPE
Nordeste, sabemos também enormes dificuldades e oposição vem enfrentando conseguir esse importante_ beneficio_ para nosSa
região, que seria um dos fatores decisivos
para revitalizar nossa-Cofnbalida economia.
Os argumentos dos opositores- desse beneficio para o Nordeste, que se vêm aglutinandO em sistemáticá campanha contia as
ZPE no NordeSte, são esdrúxulos e falacioso_s, portanto prejudiciais ao alto objetivo em
vista.
Sustentam falazmente os opositores desse
beneficio que, na realidade, não representará
ele beneficio nenhum para oS Estados que
com ele forem bafejados, esquecendo-se eSses que assim raciocinam que para as economias combalidas dos Estados, mesmo a menor medida redunde na melhoria da sua economia é uma medida bem-vinda e salvadora,
porquanto expressa de qualquer modo uma
redenção económica. Desse modo não se
justifica que os Estados ricos continuem nessa posição intransigente de estarem sempre
a se opor às medidas que benefiêiam a região
nordestina, como agora no" caso da -criação

dasZPE.

Março de 1988

vez, nesta Casa,-oprõ151ema- das-zonas de Processamento de Exportação, reitero a.pelo veemente
â0---,-Presideríte JóSé Sartiey, rio :;ienUdo de que
delibere, sem mais tardança, sobre o seu equªciorta'mento, tOrnando possível a efetivação de instrume-ntos valiosos para incrementar o crescimento
nordestino.
.
OS cearenSes começam a se cansar diante de
tãO fnjUStifi"Cável-Protelação. - -Mas, ainda, confiam na ação do primeiro mandatário~- comprometido que se ach~. publicam~nte, com aquela justa reivindicação.
_
Era_o que tinha_ a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
----Tem a palavra o nobre Senador Odair Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs-. SetiãCIOres:
Temos,em mãos o que talvez pudéssemos clas~ificar _ç_pmo uma grande obra de ficção nacional,
não (Q~s_emos com isso agredir a verdadeiros talentos - e os há de fato - no campo de nossa
fiCção literária. Temos-em mãos, Senhores, o ..Relatório de Atividades 87 do Goveinador Jerónimo
Santana", cuja análise. ora fazemos de forma sintétiC-a;- apenas para ressaltar a data de hoje,-data
do primeiro aniversário de seu governo.
A quem conhece a realidade rondoniense em
se.t.iS- rri.últiplos aspectos, saltará fatalmente aos
olhos que a maior realização do Sr. Jerónimo
Santana nestes doze meses ter_á sído a edição
desse relatório, eis que não se nos afigura nada
ffiais dificil que relatar o que não existe nem jamais
existiU.
--Alega o Sr. Jerônimo Santana, despudoradamente, já no prólogo de sua mensagem ao Legislativo Estadual - fls. 2 - haver atendido às nec.esstdades e aos direitos dos Poderes Legislativo
e Judiciário, buscando a "hannonia desejada à
manutenção do desenvolvimento que o Estado
~to redama". Nada mais falso e mentiroso. O
Sr. Jerónimo Santana jamais-procurou hiuinonizar os poderes do Estado -antes pelo contráriO: T ~. isso sim, adotado a prática constante
e invariável d~ a_cir(ar ãnimos,_inbigar, dividir para
dominar, não tendo_ conseguido até hoje, felizmente, dividir nem dominar coisa alguma. A par
dessas duas frustrações, para desgraça do povo
rondoniense, não tem igualmente conseguido governar nada que se situe fora das paredes de sua
própria casa.
Outra alegação, contida, aliás, no mesmo parágrafo do malfadado relatório, é de que teria dotado

O segundo item, no capítulo das "realizações"
do goYemo Jerónimo Santana, se re(ere à saúde.
Teor do relatório: "Ampliação d~ rede física de
atendimento com a construção de 31 Centros
de Saúde na zona rural e reativaÇão de 14 Centros
de Saúde na zona urbana; criação de 3 unidades
mistas de 36Ieitos no interior; criaç;lo de _Coordenadorias Regionais de apoio técnico às Unidades
de Saúde; implantação do Setor de Radioterapia
no Hospital de Base e aprovação da criação do
Hemocentro de Rondônia", Realidade dos fatos:
não -há assistência médico-hospitalar em nosso
Estado. -Não há setor de radioterapia erO ne"nhum
b..lgar, muitO ffienos no Hospital de Base, para
o qual, aliás, OpoVo de Porto-Veihõ terri um nome
bem rriais adequado às suas condições de funcionamento: o povo de Porto Velho chama o Hospital
de Base de "Campo de ConCentração". Em todo
o Estado, não há ambulatórios; não há leitos hospitalares, nem onde cõiocá-lo~;" não há medicina
profdática além da provida por entidades federais,
como é o caso da Sucam no combãte_ à malária;
nao há pessoal médico nem paramédico suficiente para suprir as necessídades crescentes de
uma população crescente; não há equipamentos
adequados e os poucos que existem não dispõem
de assistência técnica; não há programa de treinamento_ de pessoal nem remuneração condizente
com as atividades de assistência à saúde; não
há medicamentos nãO na quantidade e variedade
exigida para uni progfarria míri!mo de saúde pUM
blica. A propósito das Coordenadorias R~lonais
de apoio técnico às Unidades de Saúde, esqueceu-se o Sr. Jerônimo Santana de explicar o que
são elas, como atuam, a que fim se destinam,
para que servem além de dar empregos. Não
é de aparelhos burocráticos que a saúde rondonieiiSe carece, mas de aÇãõ c-Oricreta que tire os
centros urbanos e as zonas rurais do estado do
abandono a que se encontra relegada toda a população. Nas escassas unidades hospitalares de
Rondôma falta até alimento!
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No item educação, diz a mensagem: "cons~
trução de 186 novas escolas e reforma e amplia~
ção de 26 escolas em todo Estado; distribuição
de farto material didático~pedagógico; distribui~
ção de 2.6 toneladas de merenda escolar". Reali~
dade dos fatos: há 200 mil crianças em idade

escolar .desatendidas em todo o EstadQ. Os poucos professores, além de mal remunerados, estão

sendo dimetidos. Não existe rnãterial didático.

Não existem carteiras na maioria das poucaS escolas em funcionamento. As 2.6 tonelada& de me~
renda esrolar não suprem a demanda, e não foram fornecidas pelo governo Jerônimo Santana,
mas pelo Governo Federal. Tão veri:::ladeira:; são

nossas denúncias, tão destituídos de qualquer traço-de verdade são os dados ufanistas do relatório,

que triste paradoxo! - a Secretária E,stadual de
Educação, que seria peça chave na "realização"
de tão "grandes beneficias'', foi destituída em fins
de fevereiro, por incompetênCia administrativa,
segundo o próprio governador. Além do mais,
diversas escolas foram interditadas pela saúde pú~
blica, tal o estado em que se encontravam.
Quanto à rede viária estadual, a mensagem alega: "construção de 228 km de novas rodovias
coletoras, 2.151 metros de pontes de madeira
e concreto armado, 12.095. metros çle bueiros
de concreto, conservação e manutenção de4.402
km de rodovias vicinais coletoras ealimentadoras;
construção de residência _rodoviária; repasse de
equipamentos e viaturas às Prefeituras Municipais
para conseiVa.ção da malha rodoviária municipal".
Verdade dos fatos: o setor_rodoviário rondon_iense
encontra-se hoje no mesmo estado em que o
deixou o Governador Jorge 'Teixeira- está pior,
aliás devido à péssima conseiVa.ção das estradas.
É significativo ressaltar que, dos 2.151 metros
de pontes a que alude a mensagem, apenas 137
metros são de concreto armac;lo, o re~nte são
pontes de madeira, extremanente barata na Amazônia e, obviamente, de durabilidade muito menor
que o concreto. Por que não define o governador
o tipo, a quantidade, o estado de conservação
e o valor do equipamnto repassado às Prefeituras
Municipais? Porque os números seriam risíveis,
por certo, como risível é o valor global de 162
milhões de cruzados que somam os diversos convênios celebrados com as Prefeitu_ras Municipais
- valor que seria modesto até mesmo para um
só munidpio, o -que demonstra de forma inequívoca o descaso a que estão relegados os municípios rondonienses.
Prosseaue o relatório: "Meio Ambiente- Fortaleciment; institucional do Pelot_ão de Policiam-ento Florestal e ampliação do Instituto Estadual de
Florestas; intensific~ção da fiscalização preventiva
e repressiva das reservas legais; repasse de mudas
de árvores dos viveiros estaduaia 12: agricultores;
implementação do controle ambiental", Verd~de
dos fatos: prossegue o desmatamento indiscriminado, em todo o Estado, sem que a SEMARO,
Secretaria Estadual do Melo Ambiente, faça qualquer coisa, fiel que é à_ sua condição de mero
cabide de_ emprego dos protegidos do Sr. Jerónimo Santana. Não há controle _de derrubadas
nem de queimadas. Madeir~s nobres deixam o
Estado como se procedentes, sem o ser de fato,
de área a ser inundada pela Hidrelétrica de Samuel, como se verá na análise do "Escândalo
da_ Madeira", festival de falc.atruas ecológico-flS-
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cais que teremos a oportunidade de apreciar mais
adiante.
Sobre sanearoento: "expansão de 50km de rede âe abastecimento com 6.100 novas ligações;
manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica existente media_nte.r~aiizaç:ão de obras de suporte". Realidade dos fatos: tratamento de água
inexistente; ausência de rede de esgoto; o rondoniense paga preços altíssimos por uma infra-esWtura de saneamento de que não desfruta. Não
há saneamento básico em nenhum munidplo do
Estado, isso após três anos de governo do PMDB,
um de Jerónimo Santana. ·
Sobre a agricultura: "criação do Fundo de
Apolo ao Pequeno Produtor que financiou a produçãoajurosbaixos(2% aa.)combeneficiodireto
a 5.000 produtores rurais; incrementação P,e
transferência de tecnologia buscando facilitar a
fixação do homem no campo; ampliação da capacidade de armazenagem com a Construção de
novos annazéns; instalações de postos volantes
de compras com vistas a garantir ao pequeno
produtor, o preço mínimo de seus produtos". Verdade dos fatos: total abandono do agricultor; o
BERON, a quem caberia o fomento agrícola, cobra taxas de usura do produtor, o produtor rondoniense éstá sendo executado por débitos de crescimento galopante, sem a menor sensibilidade
para problemas de quebras de safra, dentre outros. Onde e a que custo foi o Sr. Jerônimo Santana buscar a citada "transferência de tecnologia"? Que transferência de tecnologia é essa que
ninguéni vê?
''Apolo à pequena e média empresa- Elabo-__
ração- de programas de assistência financeira, creditida, tecnol~ica e .de divulgação de conhecimentes e _inforrna_ç_ões especializadas; elaboração
de diagnósticos microrregionais, perfis industriais
e indicadores económicos sobre o Estado; destinaçào de 10% da arrecadação do !CM para financiamento a taxas sub_sidjDd~s para projetas prioritártos". Realidade dos fatos: o CEAG - RO eStá
sob Comissão de_lnquêrito da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Principais acusações: desvio de 23 milhões de C:IUUldos dos fundos do CEAG destinados a fmandamento a microempresas; pagamento, com recursos do
CEAG, de "marajás" trazidos do Paraná pelo Secretário da Fazenda, Erasmo-Garanhão, e muitas
outras, de igua] gravidade.
"Serviços Sociais - Realização de Cwsos de
Treinamento e colocação de 4.232_ peSsoas no
mercado formal de trabalho; orientação e apoio
às entidades sociais; atendimento à população
c-arente;-ol'fJailliãÇãO e-ápóhà-ação-comuru1árfa"":
Verdade dos fatos: todos os postos de assistência_
social foram fechados; a população carente não
tem a quem recorrer; não há programa de treinamente; orientação e apoio são baleias.
"Previdência Social aos Servidores - Parã
atendimento à necessidade assistencial e previdenciária dos servidores, criou-se o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos, que já ilo
seu primeiro ano de criação, veio a preencher
a carência então existente na ambiência estadual.
Foramconcedidos830_awa1ios-natalidade,14auxmos-funeral, 7 pensões mensais, além de 23.061
atendímentos e 35.940 diagnósticos com 2.486
intemaçõ~". Realidade dos fatos: a Previdência
Soc_ial ainda não chegou a Rondônia, apenas sua
cobrança do trabalhador e a promessa de sua
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implantação. Diga-se, a propósito, que n~m i_.equer há recursos médi~o-hospitalares param! rrevidência, como já vimos anteriormente. Ctiijipunos a atenção, nesse tópico, a .expressão "~P1Qiéncia estadual". Que quer o Sr. Jerônimo S:.a,H~na
diter com a palavra ambiência, que é do C'iiD'\PO
semântico de_ambiente? Pelo visto, o go_,~~pador de nosso Estado necessita ser melhor - s sarado no uso do idioma pátrio... mais uma ~J;l,cia, dentre tantas, enfim.
' -_- _
"Polonoroeste - Construção de 16 arm~
comunitários; manutenção dos serviços QM~
constituem a infra-estrutura dos Nuar"s e :~~rjetos de assentamento; operacionalização
3
novas Unidades de saúde; conclusão de
s
rurais; liberação de crédito rural a 3.061 b~·
ciários; aquisição e distribuição de semeõ.t.e.i;
construção de obras d'artes correntes e d ' .
especiais; construção de 173km de estradas ~inais coletoras". Verdade dos fatos: obras _fa~
mas, de um governo f.;Jntasma. Quem lá for, ~<i
Oumelbor,nãoverá,porqueoqueoSr.Jerôn®O
Santana apregoa não existe. A menos
~
construído em uma quarta ou quinta
obras que só poderão ser vistas por pa
O curioso é _que, para tais obras, foram desti
s
recursos financeiros concretos, dinheiro real; Q.e
nossa terceira-dimensão, de noss-o terceiro liJ,Wtdo, de nosso suor, de nosso bolso de contnbMí,nte.w

..A preocupação com a força de trabalhq, oa
área da administração pública, absorveu do govemo pesquisas das mais profundas, resultanOo
em uni diagnóstico pouco animador, pela ex.c::..esso de pessoal em determinadas áreas ..." (fls. 9).
Realidade dos fatos: da mesma forma como "desmaterializa" -rectifSós financeiros, destinando-_os
a realizações fantasmas, o Sr. Jer6nimo Santana
está entusiasticamente empenhado em "desmaterializar" funcionários do governo de Rondôoia,
"esquecendo-se de que o excesso de pessoal que
gravã os cofres es-taduais- provém de" contrau,Ç.Qes
efetuadosduranteogovemoÂngeloAngelin,ÇÕm
o objetivo de aliciar votos e trabalho, Srs. Sef@çl_ores. para a própria campanha do Sr. Jerônimo
Santana Impossibilitado agora, como ele m_es(Tlo
reconhece, de encontrar uma formajuridicam~n
te válida para se livrar dos servidores adrnjtjQps
pelo antecessor para beneficiar sua própria c_aódidatura, o governador instaura a era da inquíSiÇão
governamental - persegue o servidor p~bllco,
demite, coaQe, aterroriza. Abre concurso pl$lico
ao mesmo tempo em que reconhece o e::K..Cesso
de pessOal no Estado. Não seria muito mais lógiC6;- -ao--pOrifd-ae -ViSta -dO -bOiii-SenSó aOiOii'tiS:
trativo, reaproveitar o pessoal já existente nos quadres do serviço público, após treinamento sjstemático e rec:iclagens? Pois foi, Senhores, precisamente ao arrepio de qualquer noção.de ?~so
c:orriufn --que a·govemador formaliz~u - Y.eia-se
fls. 10 -, "com critério", estudos com Vf~Sà
implantação de reforma administrativa no P~er
ExecutiVo. Que critério é eSse, só se Poderá sjber
quando o plano de reforma aportar na Assembléia
Legislativa. Podemos adiantar, contudo, baseªdos
em tudo o que já vimos da campanha e ~ss_e
primeiro ano de governo, que o critério real-não
será coisa que o Sr. JerôiliinO santana se-au:eva
a publicar. A.refonna administrativa se c_irçljnscreve à_demissão de "bamabés", humildeS fu~ionários, eis que os ocupantes de funções DAS:S,om .
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que ele superlotou os· inúmeros órgãos ociosos

que ele mesmo criou, esses ele. não demite.
Ainda a fls. 1O, o relatório diz: "O meu governo
desenvolveu grande esforço no sentido de d()tar

o Estado de instituições_ adequadas à diri.àmica
de crescimento rápido", Crescimento rápido de

que, indagamos? Da fOrtuna pessoal do gover·
nadar e de quem o cerca? Só pode ser, porque
o Estado vem progredindo como caranguejo, só
anda para trás. A única verdade, patente, de domí·
nio público, é que o Sr. Jerónimo Santana não
desenvolveu coisa a1guma - antes, só tem feito
envolver-se em um escândalo após o outro, quan·
do não em dois ou mais, simultaneamente, como
o da compra da mansão do Lago Sul, em Brasüia.
Quanto. às instituições a que se refere o governador, morrem elas à míngua, sem qualquer atenção do governo que lá está.
Logo mais adiante, a fls._11, a mensagem diz:
"O apoio indispensável do Legislativo e do Judiciário, em multo permitiu a conclusão das ações
do meu governo". Aqui, Senhoi'es, a trindade em
que se funda a grande mentira, a grande ficção
chamada governo Jerónimo Santana. Que apoio,
se o Governador só sabe agir montado na besta
do terror ou da corrupção em todos os sentidos?
Que ações? Que Governo? O Sr. Jerónimo Santana enfrenta a ameaça de
um pedido de impeachment. A iniciativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não vem de Partidos
de Oposição ao GovernO/ pois (Íue dela participam Deputados Estaduais do próprio PMDB, a
exemplo do Deputado Osmar Vilhana. Motivo?
O já aludido Escândalo da Madeira, que detalharemos a seguir.
Em 20 de novembro de 1987, o Sr. Jerónimo
Santana baixou o Decreto nn 3.505, que acrescenta disposifhto ao Decreto n~ 3.077, de novembro de 1986. O decreto modificado, que tinha
por escopo a proteçáo da indústria rondoniense,
proibia a exportação de madeira in natura, ao
mesmo tempo em que disciplinava a saída de
madeira em blocos do Estado. No novo decreto,
o governador acrescenta parágrafo único ao art.
19 do anterior, isentando da proibição as madeiras
retiradas da área de inundação da Hidrelétrica
de Samuel. Até aí, nada demais. Só que o novo
decreto, retroagindo a partir de 4 de maio de
1987, beneficia especificamente urna empresa
madeireira, a R.R. TIMBER. que coincidentemente
é coestaduana do Secretário Erasmo Garanhão,
da Fazenda. Tudo pronto, assim, para o jogo da
fraude fiscal, que não tardou. Dentre as irregularidades, o jornal Alto Madeira aponta, na página
4 da edição de 9 de março corrente: 1) variação
de preços nas notas fiscais; 2) destinatário não
declarado na nota fiscal; 3) volume declarado em
muito superior à capacidade de qualquer veiculo
de transporte; 4) faturamento da empresa contra
si própria (mesmo endereço); 5) mercadorias destinadas a armazém da Petrobrás (sic), quando
a única estatal armazenadora na região é a Portobrás; 6) mercadorias armazenadas em lugar diverso do constante da nota fiscal. A lista de irregularidades se estende, denotando a ausência total
de freio administrativo ou fiscal de quem quer
que seja. Estima-se - a Comissão de inquérito
não concluiu ainda as sindicâncias- que os prejuízos fiscais em decorrência das fraudes já montam a 872 milhões de cruzados. Para se ter uma
idéia precisa do que representa o prejulzo fiscal
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em favor da empresa paranaense, basta lembrarmos que o montante já apurado corresponde a
nada menos que três meses de arrecadação de
!CM no nosso EstadO~ Há, ainda, fortes indícios
de que grandes volumes de madeira, oriundos
de outras áreas, teriam transitado pela área de
inundação de Samuel, para daí serem exportadas
sob as benesses do_ decreto "amaciado".
Há muito mais ainda, Srs. Senadores. Este pronunciamento não tem a pretensão de esgqtar o
assunto, que aliás está longe ainda de encerrar-se.
Existe, permitimo-nos esta figura, muita tora por
baixo dessa serragem. Nosso objetivo, hoje, é o
de alertar a Nação e o Estado para uma situação
de qesgoverno q~e. se_continuar, acabará por sepUltar de vez qualquer perspectiva de desenvolvimento de urna das mais promissoras regiões
do território brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, Senhores, por enquanto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão, convocando uma eXtraordinária,
a realizar-se_amanhã, às 1O horas e 30 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
(Em regime de urgência- art. 388, II, a,
do Regimento Interno)
Votação, em turno l!_niç_pj do _projeto de Decreto
Legislativo n~ 2, de 1988 (n"' 8/88, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente
da_ República a ausentar-se do País no período
compreendido entre 1~ de março de 1~88 e 28
de fevereiro de 1989, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, proferidos em Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e

- de Relações Exteriores.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 1, de 1988 (n1 9/87, na Câmara
dos Deputados), e]ue aprova o texto do Tratado
de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano, assinado em Lima, a 16 de novembro
de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 3, de 1988 (no 6/87, na Câmara
dos Deputados), qUe aprova os textos das convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho- OIT que especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário,
nos tennos do_ substitutivo que oferece.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado no 9, de 1988, --de autoria do Senador
Nabor Júnior, que dispõe sobre benefícios fiscats
do Imposto de Renda relativos às doações efetua·
das por pessoas físicas Ou jurídicas às vítimas
das enchentes nos Estados do Acre e Rio de Janeiro, em 1988, tendo
_ PARECER FAVORAVEL. proferido em Plenário.

_Março de 1988
SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 20 minutoS.)

ATO DO PRESIDENTE N• 33, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, iilciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n" 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n., 002483/88-2, resolve aposentar,
voluntariamente, Luiz Carlos Lemos de Abreu,
Técnico LegislativO, Classe "Especial", Referência
NS-Z5, CfOQUiiCiro Permanente do Senado Federal, ex-ocupante, por mais de 1O anos, do cargo
em comissão de Diretor da Subsecretaria Financeira, código SF-DAS-101.4, nostennos dos artigos 101, inciso III, e 102, indsO l, alínea ''a", da
Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados cqm ~ artigos_ 428,._ inCiso U, 429,
inciso 1, 430; inc!so VL437, 438,414: § 4º, e 41_6,
inciso 11. da Resoluçáo SF n9 5&,-ae 1972; artigo
2:9, parág~afo _ú~icp, d~ ~~solução ~F n~. 358,
1983; artigo 3" aa Resolução SF n? 13, de 1985;
artigo 29, § 2~. dei Lei n9 6.32, de 1976,_ aplicado
.no Senªdo Federal pe_la ResoiuçãoSF no 21, de
1980, com a alteração prevista no Decreto-Lei
n9 2.270, de --1985, aplicado no Senado Federal
pela Resolução SF n• 7, de 1987, com a alteração
prevista no Decreto-Lei n• 2.365, de 1987; artigo
29 da Resolução SF n• 182, de 1987, com proventos integrais, correspondente ao vencimento do
cargo efetivo, observado o disposto no artigo 102,
§_ 2', da Constituição Federal.
- Senado Federal, 15 de março de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ae
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ATO DO PRESIDENTE N• 34, DE 1988

O Presidente do Senado Federa], no uso das
atribuiçóes que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
no 2, de 1973, e tendo em viStã o Cjue consta
do Pro-cesso n9 002504/88-0, resolve aposentar,
voluntariamente, .~aria de lourdes_ Freire, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federa!, nos termos dos artigoS "rOI, inciso III, parágrafo único, e 102, inciSo 1; alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso lf, 429, inciso
1,43-0,indsosiVe V,414, § 49, e438,daResolução
SF n9 58, de 1972-; artigo 29, paragnifo único,
da Resolução SF n• 358, de 1983; artigo 39 da·
Resolução_SF n~ 13, de 1985, e artigo 2° da_ Resolução n9 182. de 1987, com proventos_ integrais,
observado o disposto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de março de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 4, DE 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com_ a _delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
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n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta; do Proc~sso n~ 000400/88-2, resolve

aposentar, voluntariamente, Gesner Batista Outra,
Adjunto Legislativo, Oasse "EspeCiili", Referência
NS-19, -do Quadro Permanente do Senado Federa], nos termos dos artigos 101, inciso lll, 102,
inciso 1, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados c_om os artigos
428, ii"tciso II, 429, inciso [, 430, iildSOs IV e V,
e 414, § 49, da ResoJu_çã6 SF n9 58, 1972, bem
assim com o artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n 9 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução
SF n 9 13, de 1985, com proventos integrais, a<:rescidos de. 20-%, obs_e:rvac;fq o_ limite prevísto no
artigo 102, § 29, da Constltui_çãQ Feder.al.
Senado Federal, 2_1 de janeiro .de 1Q88._- Se~
nadar Humberto Lucena, Presidente.
('") Republlc~do por haver saldo com ln<:orre!j:óeS no OCN.
Seção 11, de 26-1·88

ATO DO PRIMEIRQ-SECREJ'ÁRIO
N•3, DE 1988

O

Primeiro~Secretário
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do Senado Federal no

uso de sua competência regirilentãi e tendo em
vista o disposto no artigo 49 da Resolução no 124,
de 1987, resolve:_
-·
_
·
..
Art. 1~ Transferir, para o Cedes_en, a carga pa~
trimonial e o acervo do Serviço de Seleção e Aper~
feiçoamento do Senado. Federal._
. . .. .
Art 29 Este Ato entia eni vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
Senado Pederal, 14 de março_ de 198B.:...:Senador Jutahy Magalhães, PrimeífO-SeCretário do
Senado Federal
PORTARIA N• 4, DE 1988

O Primeiro--Secretário do Senado Federal, no
uso das atribuições regimentais, resoJve:
Designar VictOr Rezende de C:astro, Assessor
Legislativo, Walter Ribeiro Valente, Assessor Legislativo e Paulo de Tarso Bonarid~_s_ Gouveia de
Barros, Técnico Legislativo para, sob_ a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes dos
Processos n" 0001127/88-8 e 001215/88-4.
Senado Federa], 14 de março de 1988.-Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-secretário.
RESUMO DE DIS'JR.o\TO AO
CONVI":NIO CELEBRADO ENTRE O
SENADO FEDERAL. E A NOVAÇAP_

Extrato de Termo de Distrato _a_o Convênio 11'
003/86, celebrado entre o Sen_a;do Federal e a
Companhia Urbanizadora da No_va Capital doBrasil - Novacap. Obje:to: De _comum acordo, o
Senado Federal e _a Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - Novacap resolvem res~
cindir o Termo de Convênio assinado em 25 de
junho de 1986. Valor: Cz$ 300.Q00.000,00 (trez~ntos milhões de cruzados). Recursos: Programa de Trabalho 02~01.01.01.025.3166, bem como pelos S.aldos carreados ao Fundo do Senado
Federal-FUNSEN. Data_ da _as_slnatura: 28 de
janeiro de 1988. Signatários: Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, e
Arquiteto Luiz Henrique Freire Duarte, Presidente
da Novacap. - Ama:ury Gonçalves Martins,

Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrlmônio.

EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS
- E~P-écte~ Primeiro-Termo Aditivo
Cõntra\aclo' SIEMENS S/A .
_Contratante: Senado_ FederaJ
__
Objeto; Lo~açã_o de" f6 Teleimpr~ssoras eletrônicas, sem Vide o, modelo EE-980, equipadas com
leitores, perfuradoras_de fita_s e unidades de coQexão para operação em rede ou ponto a ponto.
Udtação: Tomada de Preços 057/86
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta
do Programa Traba1ho n~ 0101001.2229/553, Natureza da Despesa no 3132~0111/6. Empenho:. Foi emitida _['iota de Erlij)ei'lho no
00299/2, de 4-2-88.
_ . _ ..
_
.
Valor Contratual: foi estimado em çz$
5.600,00;00 (cióCo milhões e seiscentos mil cruzados).
_
_
_
Vigência: 1°-1~8"8 a 319~12~88
Data da_ Assinatura: 4-2-88. Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Nels_on
Jos~ Menusso e Jorge E;rnesto soãres. - Ama;,lry_ Gonçal_ves Martins, Diretor da Subsecretaria
de Administração de Material e _Patrimônio.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQOÉRITO

Criada atravês da Resolução n 9 22, de
- 1988, destinada a investigar em profundidade as denúncias de in-egularidades.
Inclusive corrupção na administração
pública, ultimamente tornadas tão notórias pelos meios de comunicação.
1• REUNIÃO (INSTAtAÇÃO),
~-"-

REA!JZADA EM lO DE
FEVEREIRO DE 1988

AtJs d~ dias do mês de fevereiro do ano d~
mil no~e;.;,toS -e oitenta e oito, às quatorze h-oras
e quar~nt?t n:tJriutOs, na_ S_ala da Comissão de fi~
n_anç_a_s, presentes os Senhores Senã.dúres Men~
d_es Ç~nale, Jutahy ~galhães, Mansueto de LaR
vor,José lgnâc:io Ferreira, Jo-sé Paulo Biso!, Carlos
ChiareJii, José Agrlpino Maia, Maurício _Corrêa~ AfR
fOJ1SO eamafgo, ltamar Franco, Chagas RodriR
gues e Ma-rcondes Gadelh?J, reúne-se; a Corn_iss.àp
Parlamentar de Inquérito, destinada: a investigar
em profundidade, as denúncias de irregularidades, inclusive corrupção na Administração PúbliR
ca. Presentes, ainda, os Senhqres_Senadores Fer~
nando Henrique Cardoso, Mauro Borges e Saldanha Derzi: Deixa de comparecer, por motivo jJ.,~_stifi
cado, o Senho{ Senador Severo Gomes. De acor:do com Q preceito Regimental, assume a Presidência o Senhor Senador Jutahy Magalhães. Em
seguida, o Senhor Presidente comunica que irá
proceder a eleição para Presidente e ~_ce-PreR
sidente. Distnbuídas as cédulas o Senhor Senad_or
Jutahy_Magalhães, suspeitde_a r~união por cinco
minutos. Reaberta a reunião, o Senhor Presic;lente
convida os Senhores Senad_pres Mansueto de Lavor e José Agripino Maia para funcionarem como
escrutinadores.
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Procedida a eleição, verifica-se o s.._eguinte resu!R
tado:
Para Presidente:
Senador José lgnácio Ferreira..._.............. 1Ovotos
Em br~nco ...........,..._ .. .,.............,..,............ .:. _1 voto

Para Vlce-Presldente:

--

SenadQdtãinai- Franco.....~-~-------~ 10 votOs
E111 b_ranco.......................................,.............. 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os Senhores Senadores
José lgnâcio Ferreira e Itamar Fr1;1ncci. Em seguida, o Senhor Senador José lgnâcio ·Ferreira assu~
me a Presidência e agradece a honra com que
foi distinguido, designando o Senhor Senador
Carlos Chiarem para relatar a Matéria Prosseguin·
do, o Senhor Presidente convida os Senhores Senadores Fernando Herin_que Cardoso, Itamar
Franco e Ca:rlos Chiarem para tomarem assento
à Mesa. Usam da palavra pela ordem, os Senhores_
Senãâóres Fernando Henrique Cardoso, Maurício
Corrêa, Carlos· Chíarelli, Mansueto de Lavor, Marcondes Gadelha;, Saldanha Derzi e Mauro Borges.
Nada mais _havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos_ da; Comissão
às dezesseis horas e vinte _munutos e. para constar, eu José Agusto Panisset Santaoa, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.
NYEXO A ATA DA J• REUNIÃO (INSTA·
LAÇ'iO)DACOMISSÃOPARLAMENTARDE
INQUÉRTTO, O?MDA A m4 J.fS DA RESOLUÇ'iO N• 22, DE 1988, DESTINADA A JNVES7KJAR, EM PROFUNDIDADE, AS DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES, JNQU·
SIVE CORRUPÇ'iO NA ADMINISTRAÇÃO
PáBUCA, UL T/MAMElYTE TORNADAS TÃO
NOTÓRIAS PELOS MEIOS DE COMUNICAÇ'iO, QUESEPUBUCA COMA DE\1DAA<.i·
TOR/ZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
-

Presidente: S~nad_9r José__lgnácio Ferreira.
Relator: Senador Carlos Chiarem
(Íntegra do apanhà.me~t~ taqUigráfiC'? da reunião)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Havendo número legal, dedaro abertos _Q$ traDa~
lhos da primeira reunião da Comiss.ão Parlamentar de Inquérito destinada a efetivar a escolha do
Presidente e do Vice-Presidente. Como ninguém
quer assumir a condição de_ mais velho do que
eu, assumo-a tranqüilamente e presidirei a instala~
ção dos nosso~ traba]bos.
•
Antes, quero comunicar aos Srs. Sena<(or~s,
e aí já na minha condição de 1°-Secretárto, indi·
quei para trabaharem junto a esta Comissão os
Assessores Alaor Barbosa, Ataide Jorge de Oliveira, Maria Betânia Mota e Harry Schüler. Esses
quatro Assessores irão ficar à disposição dos Srs.
Senadores para os trabalhos desta Comissão. E
se no decorrer dQs trabalhos considerarmos que
necessitaremos de mais alguns, convocaremos
também outros Assessores para trabalharem jun~
to à Comissão. _
. _ _
RE:spoildendo à pergunta formulada pelo PleR
nário, informo que os Auditores entrarão em funcionamento no auxílio aos trabalhos desta Comissão à medida de nossas necessid_ades, havendo
possibilidade de contarmos, também, com audi~
tores colocados à disposição da Comissão.
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O ofido que chegou a esta Presidêncía é do

Depositamos nos Srs. Senadores, membros
desta comissão, sejam do PMDB ou não, uma
enorme confiança. E, nós acreditamos que, neste
"Sr. Presidente,
Ein atendimet1t0 ao Ofício n9 46/88 deSsa- momento, é tarefa funaamental para o Senado
da República de tomar, com muita sededade, a
Presidência, encaminho a V. Ex• os nomes
questão da corrupção.
dos Senadores Itamar Franco e Affonso -ca~
Digo isto, não com o espírito preconcebido;
margo, como titulares, para representantes
digo isto, não com o espírito de quem deseje
dos pequenos Partidos, na c;:o_!nposição da
utiliZar-se desta bibuna e, especialmente desta
Comissão Parlamentar de Inquérito destinaComissão para aumentar as dificuldades pelas
da a investigar em profundidade as denúnquais o País passa. Digo-o, numa convicção procias de irregularidades, inclusive corrupção,
funda e bem refletida porque, histodcamente, tona Administração Pública (Resolução nG
das as vezes que o tema da corrupção ganhou
22/88).
as manchetes dos Jornais e passou a ser a preocuAproveito a oportunidade para renpvar é!_
-pação
do homem da rua ê um sinal de que existe
V. Ex", Senador Humberto J..ucena, protestos
de tal maneira um~ desagregação na República
de consideração e apreço.
que medidas sérias--têm que ser tomadas._ Faço
Senador Jarbas Passarinho
'ThJaSe que uma reflexão de sociólogo; não se trata,
Líder do PDS."
"Faço saber que- o Senado Federal aPro-- bOj~, apenas, de um fato discreto, não se trata,
secJuer, da falta de controle por parte da sociedade
vou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos
e por parte dos órgãos encarregados desse contermos do art. 52, item 30- do Regimentotrole, seja no Executivo, sej~ no Judiciádo, seja
Interno, promulgo a seguinte:
mesmo no Legislã:tivõ._ Todas as vezes que as
Resolução n~ 28, ·cjue modifica o art. 2~
denúncias, às vezes vagas, sobre corrupção auda Resolução, aumentando Constituição da
mentam, é sintoma de que alguma coisa no âma·
CP! para -11 merribrOs".
gõ-CJO Pºder_ começ~ ã s~r abalada. Explico-me:
À medida em que for chamando os Srs. Senaquando um País como o nosso, num processo
dores efetivos, os Srs. Senadores munir-se_..ão da
de democratização, num processo no qual a imcédula para votação,
prensa e o Parlaniento passam mais ativamente
Senador Mendes Canale.
a cumpdr suas tarefas de controladores da coisa
Um momento, vamos suspender a reunião por pública, concentra tanto interesse e coloca os hocinco minutos. (Pausa.}
lOfotes nas múltiplas formas de corrupção, quan~
Está reaberta a sessão de instalação da CPL
do essas múltiplas formas aparecem, então, à luz
Dentro do acordo estabelecido entre os diverdo dia, é porque no jogo de poder, alguns setores
sos componentes da CP!, estaria indicado _como paSsam a se utilizar das facilidades de que dis-candidato a Presidência- e não há_outro, segun- põem para, ou manter ou alertar a estrutura de
do consta aqui - o Senador José Ignádo Ferreira,
poder.
e para Vice-Presidente o Senador Itamar Franco. foi as_sim na quadra dramática do segundo
Vamos iniciar o processo de votação.
GoVerno Vargas, quando houve uma acusação
Senador Mendes Canale; Mansueto de Lavor; persistente~ hern sempre baseada em fatos, nem
José lgnácio Ferreira; José Paulo Bi~()l; -Severo
sempre, talvez, historicamente justa, mas suficien~
Gomes "não está presente- Carlos Chiarelli; José
temente convincente para_ fazer com que o País
Agripino Maia; Maurício Corrêa; Affonso Camargo; se mobilizasse contra um Governo - eleito Itamar Franco; Chagas Rodrigues.
que foi o de Getúlio Vargas. Foi assim mais recenSolicito aos Srs. Senadores Mansueto de Lavor ternente, quando nós assistimos a cdse do regime
e José Agdpino Maia que sejam·os escrutinadores.
militar no Governo Figueiredo, quando nesta
(Procede-se à apuração)
mesma sala quantas vezes estivemos, vários de
nóS aqui, a inquirir personagens, então, muito imProclamo eleitos os Senadores José lgnáclo
portantes e influentes e que, hoje, algumas delas
Ferreira, para Presidente, com 1Ovotos favoráveis
parecem tet ·srao convertidas à democracia e à
e um em branco, e Itamar Franco, pava Vice-Pre-limpeza dos negócios da coisa pública, na questão
sidente, com 1Ovotos favoráveis e um em branco.
das "Polonetas" e_ em o_utras questões do gênero.
Solicito ao Senador lgnádo Ferreira que assuTemo' que agora, outra vez, estejamos diante de
ma a Presidência.
um fato desta gravidade. E, porque o PMDB é
O SR. PRESIDENTE (José l9náclo Ferreira)
parte de sustentação do Governo, interessa ao
-Solicito aos eminentes Senadores Itamar FranPMDB - porque deve interessar ao Governo co e Fernando Henrique Cãrdoso que tomem ascolocar claramente, à luz do dia, aquilo que se
sento à Mesa.
__
diz à boca pequena. Ou se faz isso, ou não existe
Quero fazer a 'indicação do RelatOr desta Comais condição de nós pedirmos, eu não diria legimissão, na pessoa do eminente Senador Carlos
timidade mas respeitabilidade diante da sociedaChiarem, a quem também convido_a tomar assende.
to à Mesa.
Li, em alguns jornais, comentários no sentido
Concedo a palavra ao eminente Líder Fernando
de _que as Uderanças do PMDB e de outros PartiHenrique Cardoso.
dos haviam escolhido para esta Comissão pessoas independentes. ConfeSso que, ao escolher
O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSOoS meus companheiros do Partido, eu não pensei
Sr. Presidente e Srs. Membros desta Comissão
em maior ou menor independência diante do que
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal:
quer que fosse, inas perisei;ISso, sim, na vOntã.de
e na coOsclênciã desses Senadores quanto aos
Serei breve. Quero, apenas, trazer aC(ui a paJavra
dscos para a Repúb~ca de nós deixarmos que
da Bancada do PMDB, a respeito da Comissão
dúvidas pairem sobre todos nós. E digo sobre
que ora se instala.
seguinte teor:

-
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todos rlós, porque o meu Partido também está
no Governo e porque nós somos parte do que
aqui no Brasil se chama de classe política, e tomase cada vez mais difíCil distinguir o joio do bigo,
tal é a massa de acusações, às vezes de injúria,
às vezes de-calúnias mas, de qualquer maneira
de acusações que não vão ao pOhto final, e não
se separa o que é certo do que não é certo, o
que foi calúnia do~ que é acusação" procedente.
Escolhi, sim, pessoas que teriho certeza -de que
vão a fundo nas questões, sem idéia predeterminada. Uma comissão de inquérito não pode
partir da suposição de que, realmente, "existe algo
de podre do reino da Dinamarca", embora o mau
cheiro esteja por todos os lados. Tem qUe, assepti~
camente, indagar se realmente existe, mas, indagartdf) ou suspeit~ndo? Te-m que ir-até o-fim.
E, ir até o fim, no nosSO caso, sigilifiCa fàzer com
que os agentes do Estado, que são responsáveis,
também, pelo zelo da coisa pública, desde o Trí~
bunaJ de Contas até a ProcuradOria-Geral da República atuem, e atuem em -consonância com
as decisões, ou com os resultados desta Comissão_ de investigações.
Sei que, quando
inicla úm -processO dessa
natureza, é necessário que se especifique. Não
tenho dúvida de que esta Comissão terá a capaci·
dade de traçar um roteiro, e que neste roteiro
ela há de buscar, uma a uma, as razões de eventuais acusações. Não se há de perder a Comissão
n-um sem-número ou num amontoado de vagas
assertivas, mas é preciso que selecionemos algumas e algumas dessas que vão ao coração do
problema; e o coração do problema é _o Poder.
Que não tenhamos o receio de Chegar ãos palácios, e se nos paládos houver conexão com a
corrupção, que seja o Senado quem o diga. Não
o dizer para fazer alarde, mas o dizer para corrigir,
o dizer para que seja possível à própda República
se regenerar, punindo. Porque no grau a que n6s
chegamos não haverá regeneração dos costumes
se não houver punição. Essa puniÇão há de ser
feita não pero senado mas por quem tem competênda constitucional para isso. E, essa punição
tem dupla mão: se se trata de calúnia e_de infâmia,
se a acusação é leviana, que se puna quem acusou também, para que se evite o mar de lama.
Mas, se a acusação é fundada, que se chegue
até o fmal, naquele cuja suspeita deixou de ser
suspeita para ser uma evidência comprovada.
Existem outros processos já em andamento
no Senado, outras comissões de inquérito, muitas
das quais trouxeram evidências graves, e às quais
não se deu conseqüência a1guma. Sem querer
dar conselho - que não me cabe - àqueles
que vão estar encarregados dessa Comissão, eu
diria_ que, talvez, o passo inicial fosse dar conseqüência ao que já foi comprovado. E que pelo
menos àquilo que já se sabe que é assim mesmo,
que já não é mais apenas suspeita, mas que já
existe, efetivamente, uma argumentação convincente quanto à culpabilidade, que se peç!l ao Procurador~Gera1 da República que atue. E que das
dezenas de acusações que pairam no ar que, pelo
menos alguma ou algumas, essa Comissão tome
realmente a sério e vá até o fim.
Nós não podemos mais, não dida nem como
peemedebistas, como Senadores, mas como cidadãos, calar diante do que existe no Pais. Ou
é verdade ou não- é verdade, e se for verdade
que se puna e se ponha na cadeia. E, se for o
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Presidente da República - eu não acredito, nem
está em jogo - mas por hipótese, o culpado,
que o Senado o_ julgue por crime de responsa~
bilidade e destitua·o do poder. E, se for um Ministro, que caia, ou se for um funcionário, que se
demita.

Ou nós assumimos uma postura clara nesta
matéria, sem compadrio, ou vamos ser, nós também, cc-participes de um sistema.
Acredito que haja tempo para parar esse pro-

cesso que alguns chamam de gangrena, mas a
gangrena não se cura se__ não se extirpa. E repito - essa extirpação não há de ser feita com
o espírito.. da vingança. Essa extirpação tem que
ser feita com a confiança de que é possível regenerar, e de que o que está por trás de todo_ o
processo generalizado de corrupção é uma luta

política, nos ensina a História. E, por isso mesmo
ela é mais grave ainda do que se fosse simplesmente o delito individua], porque ela pode arrastar
todo um sistema político a uma situação de insolvabilidade. Ela é um sintoma de que as pressões
e contrapressões são de tal natureza que mesmo
o justo, o sério e o correto, muitas vezes é obrigado
a calar ou fechar os olhos. POrque, muitas vezes,
iludido por pseudo-razões de EStado concede,
temendo ao não conceder, criar uma situação
que agrave a instabilidade política.
Chegou-se a tal ponto, Sr. Senador José Ignácio
Ferreira, que acredito que está nas mãos _de V,
Ex!', nas mãos do Vice-Presidente, do Relator e
dos membros da Comissão, uma das últimas
chances de nós termos restaurada a credibilidade
das instituições políticas. Não por sermos vingativos, mas por sermos corretos, e por sermos,
sim, absolutamente íntegros e capazes de Ir até
o fim. Não creio que qualquer ameaça - aliás
nunca houve - possa existir sobre esta Comissão, que a faça parar nas investigaÇões.
A Uderança do PMDB dará todo o apoio necessário, político, institucional, do Partido e pessoal,
para que, traçado um caminho, descoberta uma
pista que tenha conseqQências, que a COmissão
realmente faça o que o Brasil todo espera de
nós, que se restaure a moralidade, porque sem
ela não há a democracia.
Faço votos de êxito a essa Comissão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}:..._
Concedo a palavra ao eminente Senador Maurício
Corrê·a.
___
O SR. MAURÍCIO CORRÊ!\ - Sr. Presidente,
Srs. Senad9res, de_ c::e_(ta modo o Ílustre Senador
Fernando Henrique Cardoso já disse aquilo que
eu prentendia dizer, contudo, é prudente reprlsar.
Por razões óbvias, a iniciativa do Se:nador Carlos
Chiarem, ao solicítar a instalação desta CPI, é louvável. Em meu nome pesSoal e, também, do meu
Partido, o PDT; congratulo-me com S. EX', com
a Casa e, particularmente, com todos aqueles que,
como eu, a partir de agora, têm a oportunidade
e o dever de esclarecer à Nação sobre fatos que
nos incomodam.
No entanto, Srs. Seitãdores, é presciSo que não
fiquemos na análise_ superficial dos fatos. Ou esta
Comissão Parlamentar d_e (nquérito funciona de
fato, e atinge os seus objetivos, ou, de uma ve-2:
por todas, estaremos enterrando na vala_ comull)
do descrédito um dos mais.eficazes expedientes
para o cumprimento da função fiscalizadora dos
Parlamentos de todo mundo.

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NAOONAL (Seção II)

No Brasil, a denúncia sobre casos de corrupção
e escândalos fmanceiros virou rotina. Prindpalme"nte _a Paiôr do regime militar, a imprensa__es~
cancarou cª-sos que se tomaram tristemente_ f.a~
mosos. A Nova República, além de não punir,
porque faltaram provas conclusivas,_nenhum dos
denunciados dos governos .anteriores, novos. c a~
sos acabaram sendo revelados.
_
_Pi_or gue ISso,_ ãgofa é gen:te dó prÇlprio GQxeiJlÓ
que denuncia. Primeiro, rio ano passado, foi o
PFL, Partido que forma a Aliança Democrática,
que denimc::iou um dos Ministros - no c::aso, o
Sr. Raj::)haerae Almeida Magalhães. O ministro
acabou-saindo -:JUroU il'locênci~ chorando pateticamente flo:S õri:lbrQs_ do Pre;sidente do seu_~arti~
do, Deputado Ulysse.S GuirrÍai'áes- e aos poUcos
o assunto foj sendo f;Squecido.
H,_.:tvia corrupção? Houve: crime? Cometeu·s~
uma injustiça contra um homem de bem? Quem
tinha razão? Os denunciadores do PFL, os que
assumirªrn essa postura, ou o denunciado_ dq
PMDB? _QualqUer que seja a resposta, perde o
Governo -~!11 credibilidade e perde o povo em
esperança.
Agora, no limiar de 1988, .a história se repetiu.
Surgiram _Cignúncias Contia i:) então Ministro do_
Pfanejamento, Aníbal Teíxeira. Ele adotou tática
diferente da de Rapha~l de Almeida Magalhã-es.
Na falta de um ombro para chorar, revidou, acusando fo~. Admitiu corrupção no Governo, iT)çlusive em sua pasta. E fulm-inOu: "Mas eu não autorizo nada. Quem autoriza é o Presidente da República".
Como sabem~S. ele acabou saindo, e na de~pe
dida o próprio Presidente, em público, agradeceu~lhe "pelos relevantes serviços prestados ao
Governo". Fora do -GciVerrio, no entanto, o Sr.
Aníbal Teixeira cOntinuou o ataque. Ontem, os
jornais publicaram outra denúncia dele, segundo
a qual a Polícia Federal é incompetente para apurar as irregularidades.
Hoje, um porta-voz da Polícia Federal diz à i_m~
prensa que ele, Aníbal, é o principal suspeito, e.o-_
mo ontém também repetiu. Há poucos dias, num
momento i'umcirosós, a CNBB, em documento
oficial, atacou o Governo -:- o Preside:nte reagiu.
Após um encontro entre o Presidente Sarney e
D. Luciano, tudo parece voltar à mesma situação
anterior.
- -Poderíamos en~Jmerar uma série enorme de
c~sO-s que ãté a esta aliura sãO, iio mínimo duvidosos, CAP_EMI, Coroa-Brastel, Banespa, Ferrovia
Norte-Sul, a compra de imóveis pela Previdência
Social, a "Caixinha" do Ministério do Planejamento,_e outros maiores ou menores nÇI. órbita federal
ou nos Estados e Municípios. Desnecessário, porém. Todos nós conhecemos tais casos, e por
isso estamos aqui.
Daí a nossa responsabilidade,-perante o Senado
Federal, perante o Poder Legislativo e, sobretudo,
perante a História.
Srs. Senadores, onde há fumaça, há fogo. As
denúncias, _agora, não são de adversários ou ini_miQos políticos. Elas acontecem no seio do próprio Governo, Sem dúvída, alguma coisa de muito
podre existe. É nosso dever" revelar a profundidade
desse abismo, onde está sendo atirada a morali~
dac;le, na administração pública. O mar de lama,
lamentavelmente, é uma realidade. Ou _cumprimos com nossa obrigação _e abrimos caminho
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para a punição dos cUlpados ou, juntos, acabaremos encobertos pela sujeira de tanta ignomínia.
O povo, já incrédu1o, espera que resgatemos
a credibilidade dos políticOs e dos partidos. Por
isso, sem paixões partidárias, tfaõalhemos. A seriedade no trato do dinheiro Público não é e nem deve ser - monopólio de ninguém. Ao
contrário, é ·dever de cada um. Cumpramos, pois,
o nosso. É o mínimo que podemos fazer agora.
Os meus cumprlmerifos ao Senador Presiden~
te, José lgnácio Ferreira, ao Vice-Presidente, ao
Relator, e, de minha parte, estou com todo o meu
tempo possível e disponível à disposição desta
Comissão, para cumprir a minha tarefa e o meu
encargo nesse instante. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- Concedo a· palavra ao nobre Senador Relator,
pára as ponderações que queira fazer.
O SR. RELATOR (Caflos ChiaréDi)- Sr. Presidente, Sr. Vice~Presidente e Srs. SenadoreS- integrantes desta Comissão que ora se instala:
Creio que não há necessidade de maiores co~
mentários sobre as motivações e os propósitos
que inspiraram e orientam esta COmissão.
De outra parte, creio que- fundamental será que
evitemos, pela aç:ão, pelo método, pela eficácia,
pela isenção, pEilo vigor, o riscO de que se possa·
pensar que se instala e se instaura mais uma
Comissão, e que fsto possa ser apenas um início
festivo, que leva a um fun seguramente melan·
cólico.
Creio firmemente, e por isso busquei apõio e
o tive de todos os companheiros, de todas as
Uderanças, inclusive, de certa forma, conjugando
esforços com uma iniciativa que ocorrera, em
plano siffiilar, do ilustre Pi'"esidente, s·enador JOsé
Ignácio Ferreira, que o Senado da República não
ficasse à margem desse processo exigente da
sociedade, em que o não-tomar pos!ção seria,
no mínimo, considerado descaso, quem sabe
omissão, mas poderia ser levado, pelo rumor das
denúncias, pela seriedade dos fatos que estão
sendo alinhados diariamente, poderia ser considerado, até mesmo, complacência e, mais adiante, na evidência que esses fatos vi_essein __ é! "gerar
e as provas, se viessem claramente a corporificar,
a complacência poderia se transformar em conivência.
Se terrios preiTogauva:s, Se nao são tãntas quantas desejávamos que fossem, para que tenhamos
aquelas que aspiramos ter, é preciso que bem
utilizemos aquelas que já temos. E a Comissão
Parlamentar de Inquérito tem muito mais poderes
do que, talvez, muitos imaginem. A questão é
de instrumentalizá~Io:S, ColoCá~lós em açãb, Viabilizar a sua efetiva eficiência.
Tenho absoluta consciência de que todos nós
estamos assumindo, neste momento um contrato
de risco com o incôrnodo, com a fadiga, com
a exigência da insenção e, com a certeza de que
aqui não há vinculações partidárias, não há laços
afetivos, não há compi-Offietimentos prévios que
não sejam com o dever fundamental da investi~
gação.
Creio que aqui não poderá chegar ninguém
prevíament~ considerado culpado, -mas não poderá ninguém sair daqui, ao final dos trabalhos
da Comissão que, em send9 culpado, a COnliSSão
não o caracterize como tal, sob pena da lastimável
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centaram Ou se incriminaram, e se incriminaram,
que resultados disso ocorreu em termos do procordância .com o delito.
ceSsO de saneamento, indispensável na admini,s..
Por iSso, Sr. Presidente, nesta hora é que cumtraçâo pública?
primento V. Ex.' pela sua escolha, e cumprimento
-Há outras sugestões, mas eu não me vou_alon~
aqueles ilustres pares que o escolheram, bem cogar agora. Apenas solicitaria a V. Ex", se entenmo ao nosso ilustre Senador Vice-Presidente, Itadess_e_ de bom alvitre e_assim também o Plenário,
mar Franco. Parabenizo-me com a Casa por ter
que pudéssemos _ter, amanhã, a possibilidade de
tido o cuidado de tomar urna atitude inusitada,
ampliando o número de membros desta Cernis-. disCutir esse E!sboço preliminar para dar, com isso,
- continuidade efetiva ao nosso trabalho. Porque,
são.
eu creio que, no caso, cada dia que perdemos
Desde o início entendi que era de extrema conserá um dia que se perderá em autonomia do
veniência que a Comissão não se restringisse apeCongresso, na sua competência zelosa de ftsearas, como· seria nos moldes tradicionais do Regilizar, e na afirmação das suas prerrogativas em
mento, à representação de três partidos, até pordefesa da sociedade e da moralidade na atividade
lque dois desses partidos têm parcelas das suas
pública. (Palmas.)
Uderanç:as das suas estruturas vinculadas ao
omissão dolosa, que acabará por significar a con-

e

Governo, ainda que dentro dos mesmos partidos
haja parcelas em postura de oposição e autonomia.
Mas era preciso que outros Partidos aqui estivessem, por outros representantes. Melhor seria
que todos os partidos pudessem partidpar, para
que se fizesse o debate mais participativo, mais
aberto e sem quaisquer limitações e restrições.
Por isso, nesta hora em que aqui temos I I
Senadores, que advêm de cinco partidos, sintome feliz, não apenas na condição de Relator, mas
na condição de Uder do Partido da Frente Liberal,
porque creio que, partidariari'tente, estamos cumprindo com o nosso dever. E aqui, Sr. Presidente,
ainda que não percamos a nossa identidade partidária, porque ela faz parte do próprio processo
democrático representativo, somos, acima de tudo, membros dessa Comissão.
_
E os vínculos partidários não h::1verão de ser
limitações, nem criarão receios, nem estabele~rão barreiras para a nossa atividade. E como
creio que a Comissão se explica de per si, penso
que o mais objetivo, neste momento, -é propor
a V. Ex" que possamos fazer, amanhã, em horário
que V. Ex" defina, como é da sua competência,
a primeira reunião, em que gostaria de apresentar,
para análise dos ilustres membros, um roteiro
preliminar que, no meu modo de entender, deve
ser analisado com o maior cuidado e que vou
procurar preparar com o maior esmero, posto
que a dimensão da abrangência dos trabalhos
e a_série de temas que estão em pauta obrigamnos a alguns balizamentos e, sobretudo, Sr. Presidente,_já lhe daria, de início, nesta hora, a sugestão
de algumas divisões no trabalho, para que ele
se faça mais produtivo, mais solidário, mais coeso
e mais iritegrado.
Sinto que com o espectro que temos, o urliverso de temas que, infelizmente, e verdade seja
dita, neste caso, o excesso ::le matéria-prima de
que pode dispor a Comissão é assaz lamentável,
mas o é, nós gostariamos até de distribuir com
relatores adjuntos, determinados compartimentos da ação que devemos desdobrar.
Endosso e reafirmo, porque, inclusive, conversamos sobre isso, anteriormente, com o próprio
Líder da Bancada do PMDB, o ilustre Senador
Fernando Henrique Cardoso. A meu ver, temos
que começar, e nisso não vai nenhum é.Spfrito
de inquisidor, com um levantamento entre essas
tarefas preliminares sobre os resultados e as conseqüências e o desdobramento das CPls que esta
Casa fez nos últimos tempos; o que aconteceU,
até onde foram, que conseqüências geraram, em
que ponto pararam, se algo conclu(ram, se ino-

mental saber se ele se dispõe a- cumprir a lei.
Se ele, a _exemplo de CPis anteriores, não vai ser
um instrumento de obstrução dos trabalhos. É
fundamental isto. E é oportuno incluir como tarefa
e objetivo desta CPI fazer uma análise das CP!s
anteriores. A mais próxima que tivemos no-assur.to foi a CPI_da Ferrovia Norte- Sul. Nessa CP!,
o Sr:. Procurador-Gerai dà República, simplesmente,_ não colaborou e não cumpriu a lei no
que se_ refere aos pedidos de informação referentes às suas obrigações constitudonais e Jegais-.Sr. Presidente e Srs. Meri"lbros _deSta_CPl, é: preciso saber se, realmente, o Tribunal de COntas
quer ser e é de fato um órgão auxiliar deste_ Poder
Legislativo e; portanto, desta CPI. Porque o Tribunal de Contas tem feito em ocasiões anteriores
e em ~emplo recente é desreSpeitar essa condi·
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-ç:ão de Tribunal de Contas. t simplesmente silenA Presidência concede a palavra ao Senador Manciar, desconhecer qualquer pedido de informação
sueto de Lavor.
de_ ~.embro de CPI, e até mesinQ_ de MemOres
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presido Congresso, do Senado ou da Câmara Cios Dedente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Relator, o Líder Ferputados. São questões importantes, porque está
nando Henrique Cardoso já falou por todos nós,
em iogo, _inclusive, o objetivo desta CPI.
integrantes da Bancada do PMDB nesta CPI.
E ·quanto ao conteúdo, à matéria-prima dos
Endosso as palavras do Relator, quando S. EX'
nossos trabalhos, é fundamental passarmos em
diz que o problema aqui não são as represenrevista esSas CPis. OCorre como os rios~ o trabatações partidárias, muito rrierios colocar aqui, relho delas- se se alargar muito não se aprofunda,
presentando esses partidos, uns contra os outros.
Quari.to mais delimitarmos e balizarmOS as suas
Nossa tarefa é comum e as siglas partidárias não
margens, melhor para o aprofundamento das
podem impedir que o nosso trabalho se desenquestões analisadas ou inquiridas. Por isso que
volva dentro daquele espírito de equipe que é
eu gostaria que nessa_ reunião já proposta pelo
desejado para o sucesso dessa CPI.
nobre Relator e que, cel'tafTlente, o Presidente aca~
taror 0- Ciuanto antes, em hora oPortuna, a ser dis~
Gostaria, então, não apenas de saudar a eleição
cutida por este Plenário, que se colocassem ale a escolha feita por esta CP!, da sua Mesa Diregi.ms temas r'nais urgentes como objeto desta CPI,
tora, na pessoa do Presidente, o nosso eminente
Sem excluir outros, possivelmente. Mas que não
colega, Senador José lgnácio Ferreira, e do nosso
se alargasSem derriaís, como dá a entender, os
eminente colega, Senador Itamar Franco,- pãra
objetivos já aprovados em Plenário. Creio que o
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
Plenário, com eSsa aprovação, nos delegou essa
como também do ilustre Uder do PFL no Senado,
seleção de assuntos ou de fatos relativos aos objeSenador Carlos Chiarelli, para Relator.
tivos desta CP!.
Pelas sua palavras, tanto do Presidente como
Aqui, no caso, antecipo até a minha sugestão
do Uder, já sabemos que, apesar do acúmulo
de
amanhã dizendo que é claro que o caso SEde outras funções- o Relator, por exemplo, é
PLAN rião- pode ficar de fora, o caso SERPRO
Presjdente de uma importante CP!, da Divida Exnão pode ficar de fora e, também, o 'Trem de
tem.;~ - S. EX" já administraram o seu tempo,
alegria eletrônico", que se efetua pelo Ministério
de tal maneira que possam dar tudo a esta CP!,
das Comunicações, Com as suceSsivas e diárias
para que ela chegue aos_ seus objetivos.
concessões de rádio, de televisão, de FM. de AJ4,
Sr. Presidente e ilustres companheiros, memaí, a troco- de adesões políticas e de outros tipos
bros _c!es~ CPL já se t~ntou.traç:ar__um perfil desta
de aliciamento. Mas isso é questão para amanhã.
Comissão. Gostaria de dizer que seria negativo
Quero dizer que é fundamental começarmos
para todos nós se aparecêssemos com o perfil
da nossa própria Casa, isto é, ·averiguando essas
de "república do galeão". Mas também será negaCP!s e incluindo, também, tódos os casos recentivo J?B_ra nós e para o Senado Federal, para o
tes de envoMmento de Parlamentares em casos
Poder Legislativo, se aparecermos, no final, com
que correspondem a aliciamentos ou, até mesmo,
um perfil de "clubes de fantoches". Entre este
à corrupção. C:rto, pot exemplo, o caso divulgado
e aquele perfil, devemos colocar que a CPI é prehoje,_já do conhecimento de todos, da denúncia
vista na Constituição atual, nos Regimentos do
dO Deputado Daso Coimbra, dizendo, inclusive,
Senado Federal, da Câmara dos Deputados e no
estar correndo rlsco de vida, por saber coiSas deRegimento Comum, tem atribuições legais, é um
mais relativas a atividades do Centrão, etc.
instrumento valioso para exercitarem-se as prerMas, antes disso, gostaria apenas de dizer que
rogativas do Poder Legislativo e para servir, tamme sinto contente, tenho a consciência das dificulbém, à democracia.
dades, como os companheiros têm, que vamos
É com esse espíriio e esse objetivo que coloco
enfrentar, mas entro nesta CP! com o ânimo de
algumas objeções e alguns empecilhos que senti
que ~teremos um_a condução dos trabalhos a mais
na pele, participando de recentes CPis, indusive
correta e a mais patrió!!c_a_ possível, e teremos,
como Relator.
final, um relatório com a nossa absoluta colaA primeira questão que se pOe é saber se, real- boração, um relatório que faça justiça e qUe realmente, haverá titulares de órgãos públicos neste
mente corresponda aos anseios maiores de segGoverno que vão se sentir acima dos poderes
mentos vivos do País, a começar da OAB, da
constitucionais e regimentais desta CPL Por exemCNBB e de todas as representações de classe
plo, o Sr. J:>rocurador-Geral da República. t funda-
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do povo brasileiro, no sentielo de _que se faça a
apuração justa, correta, legal e constitucional de
todos esses fatos qtie Serão incluídos como objetO
desta CP!.
As minhas saudações à Mesa Diretcira e aos
meus colegas, e vamos arregaçar as mçmgas, e
vamos trabalhar, dentro de tudo aquilo que _estiver

a nosso alcance, para que esta CPI não seja mais

uma colocada na vala comum· das fracassadas
CP!s que tanto têm desmoralizado o Poder Legis-

lativo brasileiro.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)CohCedo a palavra ao eminerite SenadOr- Ma-reandes Gadelha.
'
---O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Ex', e os nobres

Senadores Itamar Franco e Carlos_ Clliai"eJU, pelas
respectivas investiduras como Presidente; Vice··
Presidente e Relator desta Comissão.
Sr. Presidente, dirijo-me -diretamente a Y. ~
para pedir a sua ajudtfilã.-tnterprefaÇão do texto
da Resolução n" 22, cõrrt' O propósito de colaborarmos com o Relator na elaboração do roteiro,
conforme acaba de sugerir S. Ex"
Coino a ReSolução não se refere a qualquer
ponto específico, deixa margem a uma interpretação extremamente ambígua quanto ao alcance
reaJ desta CPI, ·e- eu pediria a V. Ex" que interpretasse, para a Casa, o texto da Resolução, no· que
diz respeito, principalmente, a isto, ao alcance desta CPI quanto ao âmbito e ao lapso de tempo
que ela compreende.
Quanto ao âmbito da matéria a ser investigada,
faço uma pergunta concreta a V. Ex•, quando a
Resolução diz: "investigar, em profuildidade, as
denúncias de irregularidades, inclusive, de corrupção na Administração Pública". Administração
Pública é uma chave extremamente ampla e complexa. Suponho que, deixado o texto como está,
ao sabor de interpretações, - parece-me claro
que isto envolve também as administrações estaduais e, por suposto, as prefeituras também dos
grandes municípios, e, enventua1mente, dos pequenos municípios- supõhho que envolve também a responsabilidade das funçõ_es-controle, intemo- e externo, sobre os- atos ilícitos, sobre os
ates de corrupção, inclusive, este problema suscitado pelo Senador Mansueto de Lavor, do papel
do Tribuna] de Contas,· de órgãos que tenham,
eventualmente, deixado de cumprir a sua função
de controle de liscalização__dos ates de corrupção~
adequadamente; todas as representações da sociedade, no caso.
E-cq;roblerna do lapso de tempo envolvido:
o texto da Resolução fala em irregularidades, in:
dustve corrupção, ultimamente tomadas notórias
pelos meios de comunicação.
Eu gostaria de saber o que é qu_e esse "ultimamente" envolve, em termos de limites do tempo,
para trás e para a frente, deste momento que
estamos vivendo agora, quer dizer, a corrupção
tomada notória, nesse "ultimamente", envolve
meses, anos, dias, semanas, lustros, e, para a frente, a CPI tem 90 dias para concluir os seus trabalhos.
Suponha que um fato notório, um ato de corrupção, um ato ilicito, extrema.rnente grave, aconteça daqui a 80 dias. Estaríamos, no Caso, iinpe::didos de investigar esse fato que viesse acontecer
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daqui há 80 dias, porque estamos presos a essa
fraSe, "u1timamente tomadas notórias"? É evideii.~
te- (j:úe- qUãJidó- ó Relator apresentar o seu roteiro
os membros desta CP1 poderão querer apresentar
sUgestões, emendas-, e· nesse caso p-reCiSarão
compreender previamente qual será a sua alçada,
a sua competência, o âmbito da sua investigação
nO qUe -diz respeito -à natureza da matéria e à
fase da nossa_ vida institucional compreendida.
Muito obrigado a V. EX'

- ci-SR. MAURfao CORRJ:À - Sf. Presideilte,
antes de V. Ex" -responaer à questão levantada
pelo ilustre Senador, eu queria indã.gar" de V. Ex"
se_eu posso_l_ev:antar uma questão de ordem. Para
isso que eu estou usando _da palavra, peço que
V. EXt me faCUffe a palavra, para unia qUeStão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)_Sé V. Ex!' vai querer a palavra, para uma questão
de ordem, a Presidência deferi~la-á, entretanto,
vai responder à questão ·de ordem formulada pelo
eminente Senador Marcondes Gcldelha.
-o SR. MAORfao CORRtA -

Eu não sei se

o Senador Marcondes Gadelha levantou uma
queStão "de ordem, S. EX suscitou _uma dúvida
regii-nental, peJo que eu estou sabendo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Quarifo à- ordem dos trabalhos.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Eu pedi

uma interp-retação ao Presidente, sobre o texto
da resolução.

O SR. MAURÍCIO .CoRRtA

-

Eu só queria

ponderar a V. Ex•, Sr. PreSidente, que há um-dispositivo claro no Regimento da Assembléia Nacional
Constituifite, Pelo qual é impossível que nós traba~
!hemos concomitantemente com Os trabalhos da
Assembléia Nacional Coi-tstituinte. Parec-eu-me
que a nossa reunião aqui fosse apenas de instalação, alguns Ç.iscursos rápidos, e q!,le __não fosse
se-prOlong-ãr:-o meu receio é o de não estar cumprindo a minha obrigação parlamentar estando
auSente dª Assembléia NãCiõnal Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Eu até agradeçO a V.-Ex~ porque V. EJc!' foi partícipe
desse retardo, com o discurso que pronunciou,
naturalmente.
O SR MAURÍOO CORRtA- Foi uma home-

nagem que eu quis fazer, mais a V._ Ex~ e aos
ilustres membros, e rápido, em 3 minutos.
O SR. PRESIDENTE (JOsé Ignácio Ferreira)A Presidencia vai responder a questão colocada
pelo eminente Sen8.dár Marcondes Gadelha e
agradece a V. EX'·
_ Q_que V. Ex" perguntou é se em função do
qUe corista da Resolução n9 22, como se compatibilizaria o texto da Resolução com a disposição
constitucional do art. 37_?
O SR. MARCONDES GADELHA- Perdão, não
é. Eu -aceito, urna vez que está instalada a Cernis~
são, eu já aceito que foi ·interpretado que há comw
patibilidade. O que eu pergunto a V. Ex• é até
onde nós vamos investigar a Administração Pública, quais esferas, quantas esferas, que natureza
está alcançada aqui, e o tempo- compreendido
eril que esses atos ilícitos estão suscetíveis de
investigação, "põr esta CPI.
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OSR:AFFONSO CA.MAR"GCJ-_:_ Peço a palavra,

pela ordeiri.

------ ------- --

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

A Presidência concederá a palavra a V. Ex", mas
primeiramente vai responaer ao eminente
dor Marcondes Gadelha.

sena~

O SR. AFFONSO_CAMARGO- O meu pedido

seria, exatamente, para que V. Ex~ não tivesse que
responder, porque esse assunto será tratado exa~
tamente na próxima reunião, quando o relator
apresentar o roteiro.

O SR. PRESIDENTE (JoséJ9nácio Ferreira)_Eu agradeço, V. Ex~ ajudOu muito o Presiderite.
Mas o-qUe eu quero dizer é o seguinte. O PieiláriO
do Senado delegou, claramente, à COmissão o
tracejamento dãs linhas que vãO delimitar a .as,ão
da- Comissao, quer dizer, o baiizãmento disso vai
ser feito pela Comissão. A Constituição de 34
fala em "fatos determinados"-, a Constituição de
46 fala em "fato-cteterininado", as COnstitUições
~~ 67 e -69 também, no sing':Jlar, o _que o legislador
fez foi naturalmente se ass_entar em urna realidade
fática, tendo um suporte de lógica, porque não
poderia a Comissão Parlamentar de Inquérito ter
eJastecldo de tal modo o seu âmbito que ela,
naturalmente, Se-tornaria caricata, pelo fato mesmo da imposSibilidade de num _esgarçamento tão
gn:iride ela cumprir os seus _objetivos. O. que se
vai fazer a partir da autOrização que o Plenário
deu e do tracejamento amplo que consta da Resolução n9 22; é na r_ei..mião s.ubseqüente, essa a
que aludiu o Relatár Carlo_s Chiarelli, onde e$
Comissão trãcejãrã e definirá as fronteirãs dã aÇ.ici
desta ComiSsão. De maneira que isso vcli ocorrer
e desde logo eu aproveito para dizer ao senador
Carlos Chiarelli que a "Presidência designa o dia
de amanhã, às 9:30h, se;- não hower objeção do
Plenário, para que nós já possamos fazer essa
primeira reunião e delimitar o âmbito da aç:ão
da_Comissão.
-Tenho ·a impressão que está respondido e con~
cedo a palavra ao eminente Senador Affonso Camargo.
--

-

-

O SR. AFfONSO CÃMARGO- Rapidamente,
Sr. Presidente, apenas para registrar que em nome
do meu Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro,
estamos com muita alegria partidpaildo desta
Comissão, devemos isso a uma decisão da Maioria da Casa, agradecemos por essa possibilidade
_de participar, e gostaríamos apenas de registrar
que realmente, na nossa opinião, essa não será
mais uma· Comissão Parlamentar de Inquérito,
é por IsSO que eli não acredito que ela seja ãmbígua, ela é ampla, p·orque ela tem que ser uma
Cornlssão··qi.Je se iealiza em um mornentq grave,
e nós temos a sensibilidade de qu~ o momento
é grave. Nós sabemos que a democracia" só se
faz com Partidos fortes ou com políticos com
imagem boa. No nosso País, que é um país de
formação paternalista:, infelizmente o povo vê
mais as pessoas do que os Partidos, então a imagem dos políticos é fundamental para se conso-lidar a democracia. Estamos em uma fase de
transição democrática e eu espero que esta Comissão seja ·como que o início de urna cruzada
moralista nc País, porque, ou nós acabamos com
a corrupçãc no País _ou a corrupçã:o acabará com
a democracia.
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O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreíra)Concedo a palavra ao eminente Senador Saldanha Derzi.
O SR RACHID SALDANHA DERZI -

Nobre

Presidente e_ Srs. Senadores, em nome do Governo e da Maioria quero congratular-lhe pela instala-

ção -dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e
com os Srs. Senadores; pela ele!çâO de dois eminentes homens públtcos, homens do mais alto
respeito e integridade, para Presidente, na pessoa
do Senador José Jgn~cio Ferreira, e para Vice-Presidente, na pessoa do querido Senador Itamar
Franco, e à designação, pela Presidência, do honrado, simpático e Culto Uder Carlos Chiarelli. Real-

mente,· há esperanças, nesta Casa, de que essa
Comissão __ de Inquérito paSSa chegar ãos seus
objetivos com a_ apuração das denúncias que aí
estão, denúncias todos os dias, todas as horas,
todos os minutos, em todas as esquinas, nem
sempre sabendo se elas são exatas. Terá essa
Comissão Parlamentar de rn.quento-a opOrtUni-dade de apurar, e o Governo- deseja, ao lado da
colaboração que dará toda vez que for solicitado,
que essa Comissão vá ao fundo dos ·ratos e que
apure, realmente, os nomes dos culpados, porque
o Governo está disposto, e quer, e fará guerra
sem quartel para a condenação, dentro das suas
atribuições, daqueles que forem apontados como
corruptos dentro do seu Governo. O GOverno jã
tem instaladas várias comissõeS de inquérito, várias comissões de ini.rE:.Stigação, e está satisfeito

cutivo _de apoio, um grupo executivo realmente
bem _dotado de. m~ios, .de gente experimentada
e.. de boa vontade, q4e possa preparar o trabalho
para ~s sessõe~ __ fo~a_!s~ d~_Pl_enário '- isso ,é
absolutamente fundamental.
Óutra cOisã, eU- gOStaria -de -fazer um reparo
às palavras do eminente_ Senador Mansueto de
Lavor1 com relação aq Tribunal de Contas da
União, que talvez não tenha sido feliz na Comissão
Parl~entar que investigou a Ferrovia Norte-Su~
mas eu já posso adiantar, num pleito de justiça.
que·- Tribunal de Contas da- União está tendo
a máxima boa vontade com relação às investigaÇões- que estamoS realizando, fazendo coisas
~é _que nunca fez. levando grupos de inveStigadores especializados para fora daqui de Brilsília,
parã o Rio de Janeiro, P-ará investigar o trabalho
feito pela lnterbrás, na apuração de importações
de alimentos feitos por aquela entidade e,· realmente, está nos dando um apoio da melhor valia
e m1,1ito substancial.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Permita~me
um aparte, Senador, para escla~r melhor, talvez V. E>r não tenha entendido a minha colo_cação
acerca do Tribunal de Contas. O que eu disse
ê que ele precisa se colocar como órgão awa1iar,
cumprindo sua função constitucional ...

o

O -SR.- MÀuRó BORGES - Mcis ~~tá nos ajudando agora.
O SR MANSCIETO DE LAVOR -

Então

eu

O SR. PRESJDENTE_(José lgnácio Ferreira)Concedo a palavra ao eminente Senador Mauro
Borges, último inscritO.

par-abenizo -V-.--EY!, -pGfque- no-~aso di: Ferrovia
Norte-Sul, não só não entregou qualquer documento, mas se comprometeu, dentro de 15 dias,
a diVUlgar os resultã.doS do Seu- RelatóriO, e já
fa2; 4 meses e até ~gora i-Ião divulgou o resultado
do seu próprfo relatório. Não só se distanciou
no seu trabalho, não colaborou, mas inclusive
prometeu divulgar resultados_do seu relatório pró-prio e não divulgou.
Nesse caso, sem fazer um julgamento de valor
ao__ '(rli;J.Y_nal çorno órgão técnico, esse preceito
conStitUcional, do Tribunar Ser- órgão auxiliar do
Podei Legislativo, não está sendo levado em conta
pelo próprio Tribunal, e p"elo próprio Parlamento,
também, que não está fazendo questão disso, basta ver qUe se cala quando o Tribunal não atende
comõ deveria.

O-SR. MAURO BORGES -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vou aduzir algumas sugestões, não como
membro desta ilustre Comissão mas como Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito de Importação de Alimentos, porque vai haver uma co-_
nexão muito grande com esta Comissão. Uma
série de ínvestigações nesse sentido já se encontra
em estadQ muito adiantado, é preciso que nós
tenhamos depois um contato_ mais estreito, exatamente, para podermos passar_à essa Comissão
os resultados das nossas investigações, que não
chegaram ao seu fim, ainda, mas que seria talvez
conveniente que esta CcimiS:são tomasse_conhed~
mente. Nós poderíamos fazer isso tão Jogo V.
EX ache oportuno.
Na verdade, uma das coisas que nós verificamos, sobretudo nesta Cciinissão, como -o é_ na
nossa, tão grande, tão vasta que os Senadores
em si não têm condições de investigar para desen~
volver um trabalho de maior vu1to, que precisaria
criar, como nós procuramos criar, um grupo exe~

O SR. JvlAURO BORGES- De qua1Cj:uer forma,
eu queria a1ertar V. Ex", Sr. Presidente, pelas sérias
limitações que o Senado tem de apoio profundo,
numa ação para valer mesmo das Comissões Parlamentares de Inquérito. O Senado está muito
solicitado_ pela Constituinte, soQ~udo a Assessoria Parlamentar, os Assessores colocados a nossa disposição têm uma série de outras atribuições
e, provavelmente, isso poderá ocorrer com a Comissão que V~ Ex" preside. Esse_é_um pontO de
gra:nae· Tinj::lortãncia, eles não podem, numa Comissão como esta e como a CPI de ·ImpOrtaÇão
de Alimentos, realizar todas as atribuições que
lhes são cometidas, questões de diárias, viagens
é praticamente impossível, eu talvez tenha que
sugerir ao nosSO Presidente, Senador Dirc_eu Carneiro, que isso vá até o Presidente do Senado,
solicitando recursos especiais para promover a
oportunidade de investigação de viagens etc. senão será impossível, porque nós ficamos tolhidos.
Realmente, nós não podemos começar a usar
a Polícia Federal e outros órgãos federais, porque

com mais essa CP!, de mais -alto gabarito, qu€
vem em ajuda ao Governo para apurar os fatos,
as denúncias de corrupção que aí estão e (tue
até agora ficaram em denúncias vãs, sem se apurar realmente os nomes dos crimiriOsos, aqueles
que devem pagar pelos seus erros. Com eVidências nós não vamos colocar qualquer um na cadeia, temos que ter fatos e esperamos, -desejamos
mesmo que essa Comissão apure, porque o Go-verno estará ao seu lado para exemplificar com
a sua condenação aqueles que forem apontados
por essa Comissão. E- o-no-SSO-voto de muitas
feliddades à essa- Comissão.
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muitas vezes eles estão, de certa forma - eu
não quero dizer que eles não tenham liberdade,
não tenham inteireza -mas eles são por demais
.vinculados ao Poder Executivo, que muitãs vezes
vai ser iQV.estig(ldo, e deve. ser investigado.
É preciso que nesses teffipos nOvos, que o Congresso reconquiste as suas prerrogativas da castração de que foi vítima no período autoritário
e rea1mente se faça um novo estudo, uma modificação, um reforço do Instituto da CP!. Isso é fundamental. V. Ex!' vai sentir iSso.
E, por último, é conveniente examinar bem essa
questão dos prazos que o Senador Gadelha mencionou, porque se volta muito para trás, realmente
pode se perder na imensidão. Mas, se também
limitar muito, muitas coiSas que surgem, de repente, ficam prejudicadas pela autolimitação que
a COmiSsão fizer.
EraTsSo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Tgnácio Ferreira)A Presidência, antes de encerrar os trabalhos, naturalmente, falando também em nome do eminente Senador Itamar Franco e do eminente Senador Carlos Chiarem, que me pediram, gostaria
de agradecer aos eminentes Senadores presentes, e dizer que esta Comissão se instala numa
conjuntura em que não s_ó pessoas estão cercadas
de descrença nos valores, i!"'Stituições também.
E é _uma conjuntura que, se não é singular na
história do Brasil, é extrema e fortemente marcada
nessa singularidade, nos tempos de abertura que
nós estamos vivendo, recebendo naturalmente as
CoriSeqüêndas de- trãnsparência maior qu-e ficoU
produzida a partir do término formal dos tempos
do autoritarismo. E dizer que eu assumo esta Presidência e passei a integrar esta Comissão porque
acredito firmemente na consecução dos_Objetivos
a que nós nos determínamos.
Já disse aqui, eu repito, esta não será, pela
vontade de todos nós, mais uma Comissão apenas no Parlamento brasileiro. Das 292 Comissões
que foram instaladas na Câmara dos Deputados,
de 1946 a 1982, não tenho noticia de uma só
conseqüência das apurações que foram feitas,
das formulações que foram apresentadas, mas
nem por isso o Parlamento deixou de atuar, e
nem por isso deixou de produzir as conseqüências
que produziram as diversas CPI. Muitas delas se
quedaram sem conseqüência, mas também mui~
tas outras produziram conseqüências, trouxeram
a lume conclusões muito_daras e os desdobramentos disso não ocorreram no nível que se pretendia.
Pretendemos que esta não seja mais uma lli_
missão assim; esta, se não for A Comissão, seguramente será a Comissão da esperança do povo
brasileiro, a Comissão das grandes expectativas
nacionais, e a minha crença vem sobretudo do
fato de que n6s estamos vivendo esse tempo de
esperanças, esse tempo de determinação, de cada um de nós, e porque esta não ê uma Comissão
comum, _é formada no Senado Federal, fala-se
na Administração Pública Federal na formação
de uma Comissão de alto nível e não pode haver
Comissão de mais aho nível do que uma Comissão formada no Senado da República ou na Câmara Federal. Na órbita do Poder Legislativo, nós
temos uma enorme responsabilidade, e eu confio
no espírito público, na competência de ~ada um
de nós, mas, sobretudo, na autonomia moral de
cada um d~ nós que integramos esta Comissão
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para que levemos esses objetivos, que não são

somente nossos, mas são objetivos de todo o
povo brasileiro, a bom termo.
Não vimos aqui caçar bruxas, não vimos aqui
com objetivos predeterminados, mas agiremos '
com determinação, perseguindo os objetivos de

darificar todos os assuntos que dentro dessas
fronteiras traçarmos. Disse~o bem ·o eminente Senador Mansueto de Lavor, nós iremos traçar as
nossas fronteiras aqui, o Plenário nos deu as linhas
mestras, nos deu as linhas gerais para que nós
tracejemos aqui as fronteiras do âmbito de atua:

ção desta ComfsSão. Vamos agir deritro desses
limites, vamos perseguir objetivos, perseguir fatos
determinados, investigá-los e, seguramente, haveremos de_ nesta_oportunidade marcar a ação do
Senado na República de forma bastante expres·
siva.
Eu quero agradecer a presença de todos, marcando a reunião para amanhã, às 9:30, para que
S. Ex" o Relator defina o roteiro dos trabalhos.
Declaro encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 16 horas e 30
minutos.)
COMISSAO PARLAMENTAR
DEINQOÉRITO

Criada através da Resolução n' 22, de
1988, destinada a investigar em profundidade, as denúncias de irreguJarldades,
inclusive corrupção na Administração
PúbUca, ultimamente tomadas tão notó·
rias pelos meJos de comunicação.
2• REUNIÃO REALIZADA EM
II DE FEVEREIRO DE I 988

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de
mil novecentos e oitenta e _oito, às treze horas
e cinqüenta e cinco minutos, na Sala da Comissão
de Finanças, presentes os Serihores Senadores
José Jgnácio Ferreira (Presidente), Carlos Chic~relli
(Relator), Affonso Camargo;J'Osé Agripino- Maia,
Jutahy Magalhães, Itamar Franco, Mendes Canale,
Marcondes G_adelha, Chagas Rodrigues, Mansueto de Lavor, José Paulo BisoJ e Maurício Correa,
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar em prOfUndidade, as denúncias de irregularidades, inclusive corrupção
na Administração Pública.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o
Senhor Senador Severo GomeS.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta os trabalhos da Comissão
e concede a palavra ao Senhor Senador Carlos
Oliarelli para apresentação do esboço preliminar
do roteiro das atividades. A seguir, o Senhor Presidente franquea a palavra aos Senhores Membros
para que apresentem sugestões ao roteiro. Usam
da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, José Agripino Maia, Mansueto
de Lavor, Maurício Cofrea~ José Paulo Biso], Itamar Franco e Chagas Rodrigues.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos da Comissão às dezessefs horas e trinta minutos 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.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção U)
ANEXO À ATA DA 2• fiE(JN/ÃO DA CO. - -Joi/SSÃO PARLAMENTAR DE JNQ(JÉRJTO,
- c CRúiDA A Tl?A lfs DA RESOLUÇÃO N• 22.
DE 1988, DESTINADA A INVESTIGAREM

PROFUNDIDADE AS DENÚNCIAS DE !RRE.GUI.ARIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÃO
NA ADMINISTRAÇÃO PÓBUCA. ULTú'!AMENTE TORNADAS TÁO NOTÓRIAS PE'
LOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADA A ELABORAR O ROTEIRO DOS Tl?ABALHOS, Q(}E SE P(JBUCA COM A DEWDA
AUTORIZ.\ÇJ{ODOSENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
.·
.

PreSidente:__ Senador José lgnácio Ferreira
Relator: Senador Carlos_ Chiarelli
_(Íntegra do apanhamento_ taquigráfico da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -

Srs. Senadores, estão abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa apurar
irregularidades administrativas e denúncias de
corrupção M Administração Pública.
Com a palavra o eminente Senador Carlos
Chiarelli para a apresentação do esboço preliminar do roteiro de atiVidades da Comissão.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
Inicialmente, para que pudéssemos operadonalizar com maior presteza os trabalhos desta reunião que, de resto, é fundamental na definição
das diretrizes e limites e atender as competências
da Coinissão, eu procurei oferecer um esboço
para que pudéssemos, no debate e na análise,
fazê-lo na dimensão que a Comissão requer, com
as conbibuições valiosas dos ilustres componentes desse nosso colegiado. Daria apenas algumas
informações constép1tes nos diferentes itens que,
talvez, possam surpreender os companheiros.
Em primelro lugar, eu gostaria de me referir
a uma sugestão que não consta do nosso esboço,
porque, embora útil, não era específico do roteiro.
E com relação a_o processo, propriamente dito,
da investigação. Nós temos absoluta certeza, ou,
peJo menos, há_ uma grande probabilidade de que
ull)a_sé_tie de informações nós possamos recolher
no contato, na ouVida, no depoimento ou na informação que venha a ser prestada por elementos
componentes das estruturas administrativas e burocráticas dos órgãos públlcos, não específicamente os seuS titulares maiores, as suas estrelas,
que vêm fazer_ depoimentos públicos, ruidosos
-e notóaos. Nós sabemos, também, que essas pessoas, normalmente integrantes de quadros de carreira, funcionários antigos que galgaram uma posição desse ou daquele nível, têm um certo receio,
ri.Ormal e lógico, muitas vezes, de apresentar as
-süaS irúorinações e trazer a lume os seus conhecimentos sobre fatos que nem sempre são muito
abonatórios da Administração Pública. Gostaria
que se examinasse a oportunidade de que essas
pessoas pudessem prestar depoimentos, guardado o sigilo, não_ aceitando_ anonimato,_ evidentemente. A Comissão teria conhecimento de quem
depõe, o que depõe, de responsab~idade do de-poente, mas preservado o sigilo e oferecido e é isto qiie eu Qostaria de discutir com a Comissão e que se examinassem as normas legais existentes - garantir à pessoa a possibilidade concreta de não sofrer, em função daquilo que ela
possá informar com o seu conhecimento, conse-
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qüênciaS danosas _de r_etaliações e perseguições
que, evidentemente, são os motivos pelos quais,
muitas vezes, essas pessoas se afastam,- se eXi·
mem e até se omitem de _dar os elementos informativos que, às vezes, são essenciais e que só
elas podem dar. Esta ê uma questão que não
consta e que gostaria que fosse examinada, por
que me parece de extrema importância, em razão
até da-idéia que nós estamos fazendo do-desdobramento do trabalho da Comissão.
V. E:xoS viram o primeiro item que me parece
fundamental: difmlr a questão do que nós vamos
investigar à luz da delegação ampla de competência, que a Resolução_ nos -outorga em decorrência da própria aprovação pelo Senado Federal.
Temos que estabelecer critérios de prioridades.
_ No meu ponto de vista, face ao quadro atual em
que a questão está, por óbvias razões, a primeira
prioridade ser!<;~ a questão das intermediações,
vinculada em termos, pelo menos originaiS, -à área
daSEPLAN.

Não estou, com isto, restringindo outras áreas
de atuaçllo. Até deixei em aberto outros espaços
para_ outras _áreas que se queira, também, investigar. Mas entendo que precisamos estabelecer
aqui um critério -de prioridade e não diria qualitativa, mas, pelo menos, cronológica, já que a nossa
·capacidade, também, de abrangência ftSica não
é tão grande. Esta é a primeira questão e qUe
precisará ser ·esgOtada e definida pela ComisSãO
para que nós possamos endereçar os nossos trabalhos. Entendo e, ontem, eu fiZ uma rápidi:t referência, que precisamos prestar contas ao Senado,
ao Poder Legislativo e à sociedade do que tem
acontecido com relação às CPis, realizadas na
Casa, pelo menos num prazo que nós temos que
limitar. Também não me parece que tenhamos
que ir até_ às CP!s que tenham sido feitas há vinte
anos ou, se quisermos, quem sabe, fazermos esse
levantamento: estabelecer um limite de prazo para
que o acompanhamento pudesse ser mais detalhado, esmiuçado e, se púdesse, ter um relatório
_a ser feito, i_sto ~-m• com Ul"!}a prior_idade absoluta.
Acho que teria que ser tarefa delegada pelo menos
a um dos integrantes da Comissão - fazer esse
levantamento. Ontem, inclusive, eu recebi uma
sugestão _até _de um ilustre jornalista, lembrando
que nós poderiamos ter, também, a mesma medida- não sei se com a mesma força vinculante
- fazendo similar levantamento, em prazo talvez
análogo, com as CPis ocorridas na Câmara, e
há uma série de casos. Nós temos, inclusive, em
alguns casos, talvez, duplicação. Tivemos uma
série de assuntos que, simultaneamente ou sucessivamente, foram investigados na Câmara e no
Senado, até para ver o resultado a que chegaram
ou a que não chegaram, as conseqüências que
decorreram do trabalho feito nas duas Casas, em
assuntos similares e, em outros casos, em assuntos não similares. Nós precisaríamos de um trabalho di:t nossa Assessoria e isto com a maior presteza, também- essas atividades são quase preliminares dentro de um levantamento como esse
~ um levantamento minucioso de todas essas
denúncias, que vêm acontecendo com uma continuidade e uma assiduidade enorme nos _órgãos
de iinprensa, inclusive para triá-las - pa"ra ver
o que é mera especulação, o que é aquilo que
tem maior fundamentação e que merece_ uma
análise mais aprofundada.
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Um terceiro item que, inclusive. já está gerando
algumas conseqüêndas práticas
que precisa

existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado,_ organizado_ detalhadamente,
ser elucidado_é a abrangência geográfica da Co- _com xerox e_ documentos ;....:._eu .ach_o -que_ há um
missão, mas essencialmente jurídica e c;:onstiturespeito às Pessoas que e·ncáminhélram e llós não
donal. A idéia da Comissão, evícl.entemente, é tra- _dizemos aqui que se jogou nO lixo, o que não
tar dos assuntos da Administração Pública Fedeseria justo .. A idéia _é que· e"ncarr1inhe à área ou
ral, porque o simples fato da _divulgação da exisà Assembléia Legislativa ou à. Câmara de Vereatênda da Cómissão já motivoU a ch.egada de ai-_· dores e, lá, à entidade leQ(slativa...
-

e

guns documentos, inclusive alguns dossiês orQa-

nizados, sobre problemas ocorrendo_em adminis-

trações estaduais e, até mesmo, em fatos aqui,
na área de jurisdição do Distrito Fêderaf e que,
aliás, vai merecer um outro específico tratamento.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Pois não.
Ouço V. Ex'
O SR. MANSUETO DE LAVOR - O art. 169
do Regimento do Seriado já traz uma de_limitaç~o
sobre essa área. Por força desse Regimento, não
se pode estabelecer inquérito nos Estados, em
assuntos relativos aos Estado e ao Poder Judiciário e à Câmara dos Deputados. Então, aí está:
enquanto não se modificar esse Regimento, há
uma grande delimitação para esse trabalho. Não
há como incluir assuntos relativos às administração estaduaJs, uma vez que somos vetados ou
proibidos pelo próprio Regimenta.

OSR. RELATOR (Carlos Chíarelli) -Agradeço
a V. Ex', Nobre Senador Mansueto de Lavor, a
referênica sempre oportuna. Trata~se apenas não
da possibilidade legal - é apenas porque a delegação foi feita em -ãberto, ainda que, evidentemente, tivesse que vir a ser restringida pelas disposições normativas existentes e pelo fato de que
chegam documentos e que nós precisamos dar
um destino - , não que venhamos a averiguar.
Então, a idéia que se tem aqui é de que, recebida
a minha sugestão, isto Se .enC:arrlinhasse aos corpos legislativos de cada área de que originava
a denúncia e que eles Já façam o que bem entender, à luz da sua competênica, dos seus critérios
e, inclusive,_ das normas vigentes. N6s não _opinaríamos sobre a matéria, não a examinaríamos.
Apenas teríamos um critério para dar uma destinação. Esta é a ponderação que faço.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu queria
me esclarecer melhor porque parece-me que, pela sua colocação agora, dá a entender que não
fôssemos aos EstadOs para averiguar assuntas
relativos à Administração Pública Federal. Não
é isto?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, eu
não disse isto.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Está certo,
porque estou me referindo é à pura administração
estadual

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli} :___Eu ã:ê:ho
que está espedflco aqui:
"As denúnc:::ias com -indício de prova, ref~
rentes a Estados e Municípios, serão encaminhadas aos corpos legislativos respectívos."
As denúncias ou problemas da administração
estadual que não são --=- como V. Ex~ mesmo
ponderou - de competência da Comissão, mas
que, mdependentemente disso e até porque as
pessoas não conhecem o Regimento e talvez não
sejam muitas à Constituição e, tendo noticia da

O SR. MANSúEtO DELAVOR-Com exceção
do Distrito Federal.
O SR. RELATOR- (Carl9s Chiarellí) ---, Aí vem
Cfproblema do Distrito Federal que acho gue terá
que ser examinado, peculiarinente, por serJederal
e suas implicações e _a .sua natureza jurídica
de Distrito FederaL Evidentemente, o nobre Senador Maurício COrrêa vai querer abuildar sobre te·m_a, com os seus lúcidos .argumentos e a Comissão haverá de deliberar o_ que se irá fazer, até
_ porque já chegou um material do Distrito Federal,
precocemente, esta manhã.
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O SR. CHAGAS RODRIGUES- Permfte V. Ex'
um aparte?·

- Ó -sR. RELATOR (C.;trlos_ thiarel!il-:- PQis n~o.
ÓuçâV. EX'O SR. CHAGAS RODRIGUES--'- QLer-me parecer que, às vezes, há um fato complexo: trata-se
de uma prefeitura·, mas Um ·acontedmento díretamente relacionado com o órgão federal. Aí vamos
exã:mi_nar o aspecto federaL

O SR RELATOR (Carlos ChiareIIi)- Não estou
falando no sentido de que à medida que eu esteja
referindo, esteja sendo aprovado; talvez pudéssemos ter as manifestações sobre as críticas num
debate mais amplo no final. Estou apenas dando
algumas informações, no caso de o texto_ não
ser suficientemente claro.
Quando falo em prazo retroativo é uma defini~
ção também do tempo_ que vamos nos situar.
Parece o óbvio, mas tão óbvio quão necessário
fiXar, já que não há uma limitação explícita na
~esolução. Denúnicias, fatos ocori'ências a partir
de quando?
A outra questão coloca_da aqui pode parecer
um pouco secundária, mas na verdade é fundamental. É com quein contamos, de -quem-dispomos, por quanto tempo dispomos, a que rúvel
e em que condições? Uma das questões_ essenciais rias CPls é a capacidade de apoio técnico,
da disponibilidade efetiva, sobretudo o tipo de
responsabilidade_que temos. O Senador _José
Paulo__ Bisol_ estava dizendo_que_ esta Comissão
e decisiva não só para acusados, mas para nós,
-em termos de chegarmos a conclusões. Eu também acho que é uma Comissão_que expõe, coloca
no pelourinho não apenas quem vier aqui, mas
também a nossa capacidade de investigação, de_cisão, Independência, vigor, etc. Esta Comissão
tem uma latitude enonne. Sabemos que outras
comissões, que tinham menos abrangência, se
ressentiram muito de condições efetivas de apai_o:
__ material, técnico e de recursos_ humanos_- não
que-não os tenha o Senado- mas que sejam
colocados à disposição.
Considerando que este ano é um ano atfpico,
onde, além de _todas as tarefas que normalmente
temos-como_5enad:Ores, temos a incidência prioritária da Constituinte, pelo menos por um determinado período, simultâneo com a CP!, mais im-

e
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portante se fará ainda essa qualidade e quantidade
dõ apoio. Inclusive aqui, quando falo em função
e_ competência, entra aquela idéia sobre a qual
pelo menos_ com alguils se trocOu, se intercam- DióU pontos de_ vista, _que é a qüestão de até que
ponto _estaremos habilitados, se poderemos fazê-lo, de delegar competência específica para que
det.euninadas pessoas, continQente de efementos
- que _estejam credenciados pela Comissão na condição de_ assessores, auditores, seja lá o que for,
possam fazer um trabalho de investigação e até
nlesmo um trabalho de_ c:::ontato com determinadas pessoas ou levantamento de_ elementos,
que_ê uma das razões fundamentais alémde_o_u·
tras; .não vou dizer que_ é esta. Por exemplo, o
- -Congres_so americano, o Senado americano tem
muito mais vitalidade e muito mais capacidade
de levantamento de informações e muito mais
operacloria!idade.
&imeiro, porque trabalha com um grande número de pessoas altamente qualificadas_ e credenciadas a Ir até um determinado limite, Oque facilita
enormemente o trabalho do Senador.
-

-sr.

O SR.JUTAHY 1':\AGALHÃES
Presidente;
peço que me inscreva para falar sobre este assunto,jncl_usive especial.
(Assentimento da Presidência.)
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Perfeito.
O -outro- item-- estOU lançando apenas a manchete dos assuntos - é o--problema de relaçio
-Com alflu_rtS 6rgãos e institUições. -'Ç)ntem, já se
falou no Tnbunal de Contas. na Proc:uradoria, na
Polícia Federai, vários deles submetidos diretamente ao Executivo e à Secretaria da Receita Federal, que é o _elemento chave no processo. As
informações_ que existem na Sectetari.a da Receita
Federal, e ela as tem em grande quantidade, tra~
zem dados dos mais valiosos, porque nUm certo
caso, na semana passada, chequei com relação
~- alguém que poderia ser, e extra-oficialmente
verifiquei que ali há elementos ·valiosos, não digo
para resolver todos os problemas, mas são altament_e indicativos. Tem os que saber como vai
funcionar esse procedimento, agora é que vamos
_estabelecer _o canal d~ contato, de que maneira
vamo_s,_noStelaclonar no primeiro momento com
essas instituições. A Comissão yai conversar com
os dirigentes desses órgãos para est_abelecer ca~
nais prévios de ação? Visitá-los? Convi_dá-1os?
Reuni_r-se em conjunto com seus titu!a{eS? Acho
que esta é uma questão t::;unbérn importante.
A çutra questão_é a que diz respeito às comissões que estão fucionando sObre rriatérias parcialmente do interesse desta Comissão, mas que examinam· assuntOs parciais. POr exemplo, oil.tem,
até o Senador Mauro Borges, que nos deu a honra
--da sua presença, lembrava que está funcionando
aqui a chamada CPI dos Aliment_o_s, que é um
caso denunciado, pelo menos,_ como potencialmente fraudulento.
_
Qyai é Ocritério--de Corltaio? EieS nos oferecerão elementos sobre esse assunto? Tudo quanto isso disser respeitO, encamiriharemos para a
CPI espeCífica, até _porque- ela tem anterioridade
e ~espedficidade? E um critério que temas que
estab:elecer. Primeiro, parã-- il.ão estabelecer bis
ln Idem e também p_orque poderia parecer, se
começarmos a investigar o que colegas nossos
estão investigando, que estamos até argüindo so-
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bre eles alguma suspeição. Então, é um problema
que me parece importante.
Saltei O 8<~ e vou ao 9'~, r)órque é um probrema
importarite. Acho que deveria ser outorgada espe-

cificam-ente a· respOnsabilidade de aJgurri colega
que pudesse funcionar cOmo wna espécie de adjunto da Relataria neste paliícular e que é chave
nessa questão, sobretudo de verbas públicas, de
intermediação, etc.

São essas estruturas e eu ·cO!OC,Uei "ServiÇos",
não sei como V. ~ Chainariam - que são
os tais dos escritórios. as a!;J_ências, os despachcm-

-

tes; hoje ternos em Brasilia, Segundo wn levantamento extra-oficia], mais de 60 instalados.

Sessenta foi a infoimãÇãO-

que ·me creram·-

estou dizendo que é extra-oficlal -

maS que se

têm multiplicado de uma maneira fantástica e
cada vez mais bem instalados e cada vez mais
requintados, cada vez mais estruturados e notórios. Há uma série de dadOSCjUe- Pr&iSEuTIOS co~
lher. Isso é um traba1ho fundamental, porque por

aqui passa pelo menos metade desse cortejo de
Indagações.
Mas que aqui é o ninho de onde se multiplicam
e são perfilhadas filiais do processo é indiscutivel.
Não quero levantar uma suspeita generalizada.
Podemos ter escritórios técnicoS de assessõl-amento; temos ·que respeitar. Mas temos instrumentos de mera intermediação e corretagem devida sobre liberação de verbas públicas. Isso está
~í rPnetido até claramente.
Então, não se pode deixar de fazer um trabalho
sobre isto aqui para ter- Liffi-qUadro--iildicativo:
quem são, quantos são, onde operam, quem são
os responsáveis diretos, indiretos, quais são as
ligações? Sei que é- um traba1ho difícil, mas difícil
é todo trabalho que temos pela frente, incômodo,
difíciL
Finalmente, se a idéia da Prioridade um for
acolhida, por isso que saltei, eu tinha alguns nomes que me parece-lhe deveriam, assim que s_e
deflagrar o processo dos depoimentos, ser chamados. E ao colocar, em primeiro lugar, o Delegado Romeu Tuma, eu o faria no sentido específico de que ele está conduzindo uma investigação sobre a matéria, já em curso, se não me
engano, há 60 dias ou há 45 dias, e ele próprio
está dizendo à imprensa que já tem uma série
de elementos informativos. E se ele os tein, não
apenas nos interessa a presença tisica e a sua
manifestação :verbal, mas que com ele venha o
aceJVo que já foi recolhido, evidentemente que
vamos ganhar uma enorme etapa, que já está
realizada e sobre a qual poderemos introduzir
aperfeiçoamentos ou fazer contra-checagens etc.
Mas já há uma série de trabalhos realizados.
Estou sugerindo o nome do ex-Secretário-Geral da SEPW\N, Dr. Michal Gartenkraut. porque
S. s~ já fez uma série de manifestações sobre
os problemas envolvendo o órgão à época em
que ele era co-responsável pela sua administração. Inclusive é_ fácil compulsar _os órgãos de imprensa em que ele fez manifestações muito claras
e muito objetivas e -até disse que tinha outros
elementos informativos que Poderia viabilizar se
inquirido fosse. Então, vamos atendê-lo nesse seu
desejo.
Vários prefeitos - é o Item III - têm feito
declarações à imprensa: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, quinze ou vinte prefeitos.
É uma ·questão de seledonar alguns e ouvi-los,

se em comissão plena, ou subcomissão, enfim,
haverá um critério de- trabalhos.
---'0 ex-Ministro BreSser Pereira, nos últimos quatro, cinco dias. está fazendo manifestações extre-mamente contundentes sobre essa matéria, que
vão desde ajustes orçamentários atípicos até fatos
de conhecimento próprio pela sua condiçãO de
Ministro, que ele está trazendo a público, que envolvem área d~ SEPLAN. É indispensável ouvi-lo.
Não me parece que se poderia prescindir de ouvir
o a:tuãl Ministro para saber como lhe foi repassado
o órgão. EVidentemente, acho que, formado esse
-ãCeivo de informações, cabe ouvirwse o ex-titular
do órgaõ, pessoa que parece ser fundamental
ífê"sse prOCessO", já que sobre -ele, em função dele,
pelo que disse, pelo que se diz que ele fez e pelo
que_ ele parece ter feito, há toda uma série de
conseqüências que, pelo menos, induzem à indispensáveJ investigação aprofundada.
Coloquei uma letra abaixo ainda, porque pode
haver mais alguém que se queira ouvir, em decorrência dos fatos, ou sugerido como de um roteiro
lógico inicial. Estes seriam os comentários que
teria sobre este esboço. Eu o·trago para receber
a critica, a correção ou a melhoria, a fim de que
se possa, uma vez defmido, dividir o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)Havia pedido a palavra o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
vou começar pela questão da organização interna.

O SR. PRESIDENTE (José lgnáCio Ferreira)Perguntaria a V. Ex'- não temos um parâmetro
aqui - se seria o caso de fixarmos um tempo.
01lR. JUTAHY MAGAUiÃES- Por mim, tanto
faz. Pode ser o mais breve possível, inclusive, porw
que tenho pressa.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira):__
Todos estão mais ou menos concordes. (Pausa.)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A questão é
organização interna. O Senado tem o seu corpo
de assessores e todos eles estarão à disposição
da CPI._ Todos, sem exceção.
Inicialmente, tive oportunidade de designar 4
Assessore.s:Aiaor Barbosa, Ataíde Jorge de Oliveira, Maria Betânia Mota e Regina, que estarão diaw
riamente aqui acompanhando os trabalhos. Hoje
não, porque não sabíamos a hora, portanto, não
foi possível chamá~los. Mas, esses 4, inicialmente,
estarão à disposição desta CPf. É preciso estabelecer que, em qualquer necessidade a mais, poderemos chamar, principalmente, aqueles que são
mais específicos para fazer auditorias, ou o que
for necessário.
Por solicitação, indusive por lembrança do Senc:~dorJtamar Franco, também determinamos que
fosse instala.clo aqui um tenninal de computador,
para acompanhar todos os nossos trabalhos, com
pessoas capacitadas para fêizerem a sua utilização
em plena carga.
Nesta parte, poderemos, também, se forneces~r:i'?• se ~ CP!, O Presidente ou o Relator julgarem
necessário, contratar serviços de fumas especiali_zadas para auditorias e o que for necessário.
A CPJ terá toda a cobertura do Senado para todas
'as suas investigações. Há os auditores da Casa,
mas,- se' ror" necessãrio, Poderemos contratar ou~'

trõs.--- - -
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Quanto às prioridades, logicamente estamos
falando muito eçn questão de Seplan porque está
nos jornais, e considero- que esta deve ser realmente a prioridade, tamhém porque foi um ponto
de sollcitaçâo da CP!, feito pelo Senador José
lgnáclo Ferreira. Agora, acho que nãq podemos
ter como único fim observar e acompanhar essas
questões da Seplan. Tem os -outros assuntos, tais
_como a chamada "Operação Patrícia", a questão
do IBC, a questão do Serpro.
Quanto à forma juridica de se -devemos fazer
ou não uma outra solicitação~ encaminhar um
outro pedido ao Plenário, a ftm de este_ aprovar
a extensão dos nossos trabalhos, veríamos isto
na medida das nossas_ necessidades de trabalho.
Mas, acho que não podemos delimitar a questão
apenas para a Seplan. O campo é vasto, por várias
denúncias que estão aí, e, poderemos, então, examiná·las.
Quanto ao levantamento de dados da CPI, acho
que o prazo também deve ser estipulado- em 5
anos, mais ou menos, para não termos que buscar
até a época do Império, que talvez Uvesse _a merecer CP!. Não sei.
Quanto à abrangência geográfica_está claro~
Com relação ao prazo retroativo,_ acho curto
este Prazo de um ou dois anOs. Creio que poderia~
mos estendê-lo um pouco mais.
Quailto a-o-estabelecimento da mecânica, está
claro. - ,Quanto aos prováveis depoentes, tinha feito
aqui uma relação em que considerava talvez, mais
oportuno, começarmos·- o· termo não é bem
este - de baixo, quer dizer' hierarquicamente,
abaixo dos Ministros. ex-Ministros e Governadores, ou seja lá quem for; pelos Prefeitos, que estão
fazendo declarações de que tiveram intermediações de verbas, que foram procurados por firmas
e, também, por elementos dessas firmas que es~
tão sendo apontados, e, que já declararam que
o teriam feito.-Tenho aqui uma relação: O Sr.
José Gomes Grad65a, Prefeito de Va1ença - RJ;
o Sr. Wanderlei GeraJdo de Ávila, Prefeito de Ávila
- MG; o Sr. Tarcfcio Henriques, Prefeito de Cata~
guazes - MG; o Sr. Francisco Cãrriargo da Silva
Filho; PrefeitO de ltaúna - MG; Laérdo JoSê- GQ..
thardo, o primeiro que prestou depoimento na
Polícia Federal; temos os Sr" Lúcio Verissimo de
Sousa e Ronaldo Machado, dã Nov8Sis Informática Ltda; o Sr._Marcelo Batista, da Digitus Indústria, Comércio e Serviço Eletrônico; José Camargo, da Coimpro; os Srs. Antônio Pereira de Sousa,
Jales Medeiros de Albuquerque Mello e Sérgio
Marin Teixeira, da Hidrosístemas Ltda; Sérgio Camada, da Serto; e outros que poderíamos também
chamar.
Quando tivermos estes dados. estaremos em
condições de ouvir o ex~Ministro e o atual Ministro
da Seplan.
__ _
O que encareceria ao Sr. Presidente, especificamente, são dois pedidos de informação, que gostaria que esta comissão fizesse. Pediria a atenção
do Sr. Presidente, porque são dois pedidos feitos
diretamente a S. Ex' São dois pedidos que solicitarei a V. Ex", como Presidente.
Em Primeiro lugar~ pediria que V. EX"' se dirigisse
à Seplan para saber quais as verbas que foram
destinadas às Prefeituras a fundo perdido ou e"m
·convênios com elas; que fosse solicitada a indicação dessas verbas e quem as recebeu. Faço esta
pergunta específica "quem as recebeu", porque,

Março de 1988

588 Quarta-feirá - f6
infelizmente, estou lendo no jornal de hoje, na
Folha de S. Paulo, um deputado dizer qüe recebeu a verba, depositou-a em banco e· ele_ mesmo
a. movimentará. Então, acho que issó nãO é Possível, temos que saber quem recebeu _essas verbas.
O SR. PRESIDENTE (Jose-Ignácio Ferreira)É bom que, de certa forma, dialoguemos um pou-

co; menos formalmente, porque o ãssunto exige
isso. Diria a V. ~.com acréscimo a esta proposta,
que deveríamos - e é fácil, porque já tenho a
pessoa que vai-me fornecer- obter relação das
duas centenas de fundos públicos existentes, fundo florestal, fundo disso, etc. O Ministério da Edu-

cação tem quase uma dezena, parece-me, de fundos. Cada fundo desses, para que a ele se liberem
verbas, para que as obtenha há uma parafemália
de exigências. Obtida a relação desses fundos,
ao invés de tão-somente enviarmos um expediente à Seplan, podemos enViar os expediehtes aos
ministérios respectivos.
-

.EV. Ex", Cómo_Presidente, dir:ia, perante a comisSão, quais seriam· essãs 'Penas: léndo o artigo
do'_ Código Pe~~- g~e,.. tr~t~_ §c?Jiré ess'e ·assunto
"Falso Testemunho'',~ - ·
· · Presidenté é s6_ísso,
No momento,
COncordo coin 9 teXto~ dO ~ôte!r~ prop~~tó pelO
Serlador, mas ~mp~e ftxando bem claro a minha
pOSição: nã9 considero que -~nhamos um limite
espet:ffico dos nossos trabalhos. Na medida da
conveniência, na medida em Que os assuntos forem-sendo levantados aqui, poderemos procurar
em:::ontrar fatqs que Coffiprovem corrupçãO etn
outros setores,- Que' não apenaS esse da Seplan.
Então, este ê uni pÓntó de visia pesSoal meu
e..que quero deixar bem claro aqui.

sr.

·o SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferrolra)Quêria só iesPàn-aer--à V. &, com relaç~o- ao
problema do juramento, é um assunto que, naturalmente. o Plenário Pode decidir - e à questão
dà 'referência a ser feita pela Presidência ao típico
crirriinaT dO-falSõ-testemunho. Isso é, inclusive,
unia disposição do Código de Processo Penal,
Pelo qual vamos nos orientar por força da_ Lei
n• L579.
Com relação ao problema de Dom Luciano
Mendes, esse é um assunto para a comissão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-\;_ Ex' tem razão. Agora, acho que, especificamente, deveríamos enviar, de imediato, sollcitação à Seplan. Solicitei, também, este levantamento çie todos os fundos, porque queria fazer até um cruzamento nos
computadores, para ver quem são os beneficiá- rios desses fundos, quem são aqueles que rece_.Com a palavra o emin_ep~ Senador José Agri~n~
-bem créditos subsicfiados. Isso daí já é mais amplo. Mas, especificamente o da Seplan, acho que
O SR: JOSÉ: AGRIPINO - Sr. -Presiderlte; Srs.
deveriamos solicitar ao Ministro do Planejamento -Senadores, a reunião de ontem foi marcada por
que respondesse a esta Tnc;Jagaçáo. É 1âcil para
uma forte dose de otimismo com relação aos
ele. É a coisa mais fácil do mundo ele fazer este
resultados desta CPJ. Aqui -se corrientou muito
levantamento.
que ela não era, como na_veri::lade não é, uma
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Forreira)CPf normai.-até porque está emjogo,-como cóh·
Só estou dizendo a V. Ex- que, além do da Seplan,
seqüênda das averiguações, a Iis_ui"a- de instituideveriamos enviar...
ções e não de pessoas; mais do que de pessoas,
de instituições, da própria classe política, inclusive,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sim, além dosqu-e, dentro desta CPJ, poderá ser resgatada na
se, há outros.
sua imagem.
O segundO pedido que faço, Sr. Presideli.te, é
Mas, temos que começar a fazer a avaliação
especificamente de aco!'do COrt)_ os noticiários dos
externa do que se está falando, dizendo ou penjornais. Ouvimos Dom Luciario Mendes, da
sando a respeito desta CP!. Hoje mesmo, no Pie·
CNBB, relatar a conversa dele com o Presidente
nârio,já se começava a comentar, em tom jocoso,
da República. Ele relatou que o Presidente __José
qUe -estávamos instituindo uma nova Comissão
Samey ter-lhe-ia dito que havia sido comprovada
pa-ra ·averiguar a épocã do Galeão. isso é m~ito
a fraude, que Sua Excelência tinha comprovação
fruto, evidentemente, dos antecedentes, das 292
de fraude do BNH.
CPJ anteriores a esta que não conduziram a pratiOutro dia, num debate aqui no Senado, um
camente nada, em termos efetivos. E esta CPI,
dos possíveis vice- líderes do Governo disse que
como todos nós sabemos, tem uma missão muito
não era comprovação de fraude, mas indícios de
m.;~:ior, porque sabemos que o PaíS está camifraude._
·
nhando para descaminhos. E cabe a nós, que
Então, sollcitaria a V. Ex" que fizesse um ofício
temos filhos que querem morar num país decenao Ministro da Casa CIVil, Ministro Ronaldo Costa
te, dar uma contribuição muito forte, neste moCouto, solidtanto uma informação de S. Ex' sobre
mento, no sentido de reordenar o próprio País,
as comprovações de fraude do BNH ou, pelo mea partir da identificação de responsabilidade e de
nos, de indícios de fraude do BNH. Que S. Ex~.
punição de culpados.
nos -comunicasse quais foram os indícios levanEsta CPI não vai conduzir a coisa nenhuma
tados pelo Presidente da República a respeito de
se começar mal, se não demonstrar, no primeiro
corrupção no BNH.
momento, alguma evidência.
Uma outra coisa em relação aos nossos traba~
Quero cumprimentar o Relator pelo roteiro aqui
lhos, que queria propor - podem dizer que é
apresentado que, evidentemente, não é um roteiro
uma questão de muito formalismo, mas não con~
perfeito-e acabado, mas é um indicador de camisidero assim - é que o depoente, quando che~
nhos e procedimentos. Mas queri_a manifestar
gasse, fizesse um juramento. E eu proporia até
uma primeira opinião. Acho que, neste momento,
a forma desse juramento: "Juro dizer toda a verda~
não devemos nos ater a nenhum outro assunto
de, nada omitindo do que seja do meu conheci·
que não seja a questão da Seplan, até para nela
menta sobre quaisquer fatos relacionados com
concentrarmos esforços, que é a mais comena investigação a cargo desta Comiss"ão Parlamen·
tada, a mais nervosa e onde há uma forte expectarde Inquérito, ciente das penas que a Lei comina
ta:_tiva de que existam fatos ou atitudes ilídtos.
ao crime de falso testemunho",

Nenhum de nós é policial nem se propõe_a
ser isto. Mas é preciso ter em mente que os depoimentos_ que virão a· ser prestados aqui não vão
nos conduzir - este é o sentimento interior que
tenho à configuração 'de culpa de quem quer que
seja, -porquê, até onde posso -entender, ê lícito
terMse um esc:ritório que, na ausência de prefei!Qs,
pOssa tomar conta da. tramitação burocrática de
pleitos.
- Não é o fato de um prefeito ter pago a esse
escritório uma certa quantia -que Vãi indicar culpã
di quem quer que Seja~Agora, a quem esse escritório possa ter pago alguma coisa é que sáo elas.
E isso só vcil ser identificado a partir de uma atitude policia!. Por isso é que concordo ihteiramente
em que o primeirO depo_ente deva ser o Delegado
Romeu Tuma, da Polfcici Fedei'al, que tem um
papel preponderante na elucidação de fatos e na
focmação de al9uma evidência.
Na medida em que esta CP! consiga, no primeiro momento ou no seu _primeiro mês â.é atuação,
mostar algum fato Concreto; esta CPJ adquire credibilidade. Porque, no momento, há urna expec•
tati_va, credibilidade ainda não. Então, eu sugiro
que nós, inclusive, n6s que vamos estar atentos
a todo o tipo de informação, convoquemos o Dr.
Romeu i'Uma e procuremos puxar das suas inforM
m~ões o máximo para que se eVidencie, de algumalofrilá, ã1gUm fato _concreto, para que, a partir
daí, esta CP! possa ter credibilidade, ter conseqüência, levar esta coiiS-eqüência, inclusive, até
às próprias-CPI!eglslativas, nos EStados, que exis·
te-m com o mesmo nível de conseqüência das
nossas aqui, no plano federal. Por esta razão, fa-zendo um breve coment~rio sobre o rote.iro apreSentado pelo Relator, é que eu sug_iro, num primeiro ponto, coricentrarrnos ação em cima da questão da Sepfan; segundo ponto: procurarmos reunir 'esforços, -no sentido de identificar um fato con·
creto, uma evidência, para a partir dai fazer com
que esta CP!, realmente exista e tenha credibilidade.
Esta é a minha palavra para este momento.
SR. PRESJDENTE-Uos~ lgnácio Ferreira}Com a palavra 9 Senado!__~psueto de Lavqr.

-o

O SR. MANSUETO DE UIVOR - Sr. Prosidente, Sr. Relator, Srs. Senadores, o esquema de
trabalho apresentado pelo nobre Relator, realmente, seria quase completo, mas eu creio que,
inclusive pelas próprias linhas em branco que deixa, precisa de uma colaboração deste Plenário
e eu quero _oferecer essa colaboração. Praticamente aceito a proposta d9 Relator, mas eu tinha
pequenas propostas substitutivas àquelas que ele
faz.
Primeiramente, quanto à ordem. O PrinÍeiro
ponto qlle eu c:olocarta é que se começasse de
Casa; e a Casa aqui se entende o Senado, a Câmara, o CóhgresSO e a constitUinte. Então, aceita
a proposta do Relator, de que se faça uma análise
do que se tem feito nestas Casas do Congresso
e na Constituinte, cOm o objetivo de apurar irregularidades na aplicação dos ret.:ursos públicos, corrupção e tráfico de influência.
Segundo lugar, a verificação das CPI, tanto _do
Senado como da Câmara, a que resultado chegaram; e as que ainda estão se desenrolando, até
que-ponto já avançaram? Isso é fundamental.
Então o primeiro ponto no meu substitutivo
de roteiro seria este: começar de Casa, ver o que
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se está fazendo, aproveitar para não se fazerem
coisas paralelas, aproveitar tudo aquilo que os
colegas de. outras CP!játêm feito', taõtO no Sê"nãdô -

comonaÇâmara.
----- ·
·-' ·
Segundo ponto: a prioridade àas área-s.-Erítáó,
aqui, é o campo de delimitação .que- nós vainoS-

no_s impor, para não se ficar at c.om uni Cã.mpo
amplo demais e 11ão poder aprofundar-se. Parece·
que há uma unanimidade sobre a prioridade ab·
soluta, que é o _çaso da Seplan. Então se devia
colocar a Seplan como primeiro ponto. Mas, em
segundo lugar, não vamos nos delimitar só_à Seplan. Vamos ter _outro objeto de investigação. Se_
é simultâneo o.u _sucessivo esse trabalho, depois
de a Seplan começar, issQ_O próprio ritmo, a pr&.
pria posSibilidade da comissão é que o dirá; não

é interessante definir isso hoj~. Eu acho que nós
temos que averiguar mais as nossa.s forças. mais
as nossas possibilídades. Se dependesse de mim
nós averiguaríamos primeiro a Seplan, depois, um
segundo assunto, depois um terceiro~ Mas se o
Plenário achar por bem, diante das facilidades
da equipe, dos recursos humanos_e materiais colocados à disposição, se a gente_ puder faz_er a
investigação de dois assu'ntos simultaneamente,
melhor ainda, porque abreviará a· prazo da comissão. Parece-me unanimidade ser a Seplan~
O segundo ponto, qual seria? No meu entender
e pelo que eu ouço tanto na Constituinte, como
nas duas Casas do Cong'fé_sso, pelo que se lê
na imprensa também - as últimas reportagens
da revista Senhor, referências da Veja, dos grandes jornais - não há como deixar de colocar,
como segundo plano, uma investigação acerca
do problema das concessões de emissoras de
rádio e 1V, por sinal objeto de urna CPJ do Senado
de autoria do nosso_ilustré colega, cuja memória
reverenciamos, o então Senador Fábio Lucena;
essa CPI já está aí, então ternos que aproveitar
o que ela já está fazendo.
Eu gostaria de esclarecer que a concessão de
wna emissora, ou aquele que se toma concessionário da ernisSoi'ã, não está, absolutamente,
ou necessariamente felacionado, nem com tráfico
de influência, nem com j;:orrupçáo._ Mas o que
está havendo, ultimamente, principalmente depois da instalação da Assembléia Nacional Constituinte é algo absurdo, que o diga a ABERT Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão. Então, temos que investigar isso! Por
que durante certo tempo se deflagrou um processo de abertura de editais de canais de rádio
e televisão- tanto rádio AM. como FM - canais
de televisão enl cidades do interior e qual a relação
dessas concessões com os ConstltuiriteS e- Com
os votos na ConstitUinte? Esta questão é importante e creio que ela poderia figurar, em segundo
lugar; como objeto dos nossos trabalhos.
Em terceiro lugar, qual seria a outra prioridade?
Ai temos vários campos. Mas eu gostaria de lembrar, aqui, um fato, que talvez não se tenha apercebido, que dias atrás apareceu na imprensa é um caso velho, eu sei que já houve CPI aqui
- mas recrudesceu ultimamente por um fato
que é de estarrecer; trata-se do Caso Delfin. Pois
não é que agora a Delfin, que era uma empresa
que sofria a inteiVenfção extrajudicial do Banco
Central, cujo patrimônío, no começo da intervenção, não era suficiente para pagar todo o rombo
que causara; tanto ao erário, como a particulares.
Agora, o Banco Central, está pagando - se já

Quarta-feira ,16

589

pessoas que intermediaram ess_a_ çoncessao de
verbas Pública's, inas que se faça, .também. um
levantamento das_obras realizadas com esses recursos públicOs retirados - tem que se saber
como foram aplicadas esses recursos. Nesse sentido, o levantain_e_ntQ das obras realizadas e fundamental para-caracterizar se houve ou não malver~
sação dos recursos públicos.AsSim, não há cOmo
a Comissão não se deslocar por si ou p_or peritos
e assessores qualificados, para os munidplos, a
fim de saber quem aplicou· e quem não aplicou
esses recursos. Acrescento isto, julgando da
maior importância.
Por _último, na relação, no item Vlll da prÕposta
do nobre Relator, S. Ex• sugere os nomes das
Em terceiro lugar, a relação das instituições
pessoas, partindo do princípio que o assuntõ SEeu aceito integralmehte o que o nobre Sr. Relator
PLAN vai ser a prioridade--: e.eu concordo_com
propôs; Tribunal de ContaS da União, Procurao Relator nesse ponto- mas discordo da ordem
doria Geral da República, Polícia Federal; e S.
da relação dos depoentes. Não vejo como o priEx" insere também SeCretaria da Receita Federal.
meiro deles seja o sr. Romeu Tuma, até porque
ReaJmente a Se_cretaria da Reó~íta Federal é
a Polícia Federal n~o concluiu os seus inquéritos.
órgão subordinado ao MinistériO da Fazenda. NeSEle pode alegar que não tem nada de conclusivo,
te caso, se colocasse um órgão desse tipo,_ ~u
ainda. Então,_o_Superintendelite dêi Polícia Fedecreio também que se poderia acrescentar a essa
ral virâ aqui cOm toda a certeza, mas -não vejo
relação do item VI dei proposta do Sr. Relator,_ porque convidá-lo como primeiro depoente. Se
se acrescentassem os ministros da área econôo assunto é SEPl.AN, o primeiro- depoente tem
mica.
-que Ser o sr. Aníbal Teixeira. Não entendo porque
Sobre o problema da intermediação de verbas,
não será o sr. Aníbal Teixeira~ O Seg'Urido depoense incluirmos o depoimento dos prefeitos, eu acho
te, não vejo como não ser o secretário-Gerâl do
importante o levantamento das empresas i:ntei- Ministério, o sr.. Michal Gartenkraut, hâ que ser
mediárias, que em si mesmo pode até ser uma
S. S• até porque os dois estavam em contrapoprofissão, realmente, só não é regulamentada,
sição, e os dois !?e acusaram publicamente,_senmas nem toda profissão não regulamentada não
do, como de fato foram, os responsáveis por ess_e
quer dizer que seja ilegal, então se poderia ver problema da SEPLAN.
também, sem se ter um juízo prévio, ou um juízo
Em terCeiro lugar, tainbém, apareceu
nome
preconcebido dessas empresas, eu não sei. Eu
que esteve constantemente relacionadO cOin o
não sei é como que se vai explicar a aplicação,
Sr. Michal Gartenkraut, que é o Sr. Jorge Murad.
que é dinheiro público, portanto, deve ser aplicado
Não sei porque não se fazer essa prioridade para
na coisa pública, em obras públicas, das comisesses três.
sões pagas a esses escritórios de intermediação;
Fora disso, diria que, realmente os prefeitos
deve haver qualquer químtca, porque recibo des-.
-inclusive alguns já se pronunciaram de público
sas _comissões não podem ser apresentados nas
-seria muito importante o Ministro Bresser Pereiprestações de contas, então, há qualquer coisa
ra, talvez. Não vejo por que razão o novo Ministro
de irregular nisso, mas não se vai partir agora
do Planejamento, o Sr. João Batista de Abreudo preconceito, prejuízo de que, realmente, todas
não entendo muito porque relacioná-lo com essa
essas firmas intermediárias sejam participantes
prioridade-e concluo dizendo que nessa relação
de corrupção etc; não vamos por este caminho.
considero fundamental o depoimento primeiro do
Acho importante fazer um levantamento desses
sr. Aníbal Teixeira, do sr. Michal Gartenkraut e
escritórios de intermediação, de captação de redo sr. Jorge Murad, que apareceu muito relaciocursos públicos, mas de outras pessoas, também,
nado com a atuação do secretário-geral da SEque intermediãram e que não -são escrit6rios, diPI.AN.
gamos assim, não fazem profissão disso, indusive
Era isso que queria dizer, aprovando o restante
parlamentares.
do relatório do Sr. Relator.
Essa lista da fisiologia publicada na Folha de
S. Paulo, tem uma falha de misturar, realmente,
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) aqUela intermediação que são pedidos a favor
Apenas estou aproveita.ndo a oportunidade, já que
de entidades públicas com intermediações de troninguém se inscreveu. (Pausa.)
ca de influências, ela é muito misturada. Essa
V. ~. por gentileza. pode usar da palavra. (Paulista da fisiologia diz multo, porque hoje tem aqui
a divulgação de que quase 80% dos que interme- sa.)
É importante que aproveitemos a,opãrtunidade
diaram com sucesso, p·ortanto, que conseguiram
e esta _é urna reunião inicial e é importante que
recursos, são de uma determinada posição-·na
se tracem esses }liTlites de ação da Corriissão.
COnStituinte; por eXemplo, são signatários da
Então, pela minha ótica, se teria dentro do que
Emenda Matheus [ensen, isso é importante! To~
propôs o eminente Senador Carlos ÇhiareUi, a
dos que estão a~i nesta lista são fisiológicos
determinação de.um lapso de tempo, que seria
çu participara~ de corrupção, isto não procede.
um lapso de tempo provisório. Mesmo assim, nós
E preclso que esta Comissão faça justiça, porque
flXaJ'Íamos, hoje, aqui, um lapso de tempo, balizanhouve urna mistura nessa lista. Isto seria um levando no tempo a ação da CP!, o que nós farfamos
tamento. É uma coisa que considero da maior
hoje, mas sem que_ nos \j~semos _escravizados
importância e que não está relacionada na proà decisão que tornamos hoje. Fixarfamos hoje
posta do nobre Sr. Relator. É que. não apenas
uin lapso de tempo para balizar a ação da CPI.
se faça um levantamento desses escritórios e das
não pagou _aDelfm_-:- úma importância, que eu
não preciso agora, mas_ que_ ultrapassa os 170
bilhões de cruzados._ CÕnio isso oc.orreu? PreCiSél~ ·
mos sáber Porque'esse verdadeiro milagre contá·bil, em que uma empresa insolvente, uma empresa reconhecidamente causadora <;le_ rombos no
erário, pã:sSot.i de devedo~a. Contumaz trreQuÍãr;
para credora de bilhões e bilhões da admii1Js~
tração públiCa Federal. Temos o caso do Serpfo
e temos tantOs outros. Eu diria que a Seplan- e
essas concessões, pela permanência e pela atua1~
dade, n~ meu entende~, ~e_riam~ as duas primeif?ls
l"'(i_~térias._ Quanto aos atas, eu sugeriria o c~so
Delfin e _o cãso Sen)ro:-É Só umà ~ugestão. .

e
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O recolhimento das informações necessanas
sobre ·as trabalhos e respectivas conclusões das

CPI no Senado·e na Câmara. E mais a questão
da admissibilidade do recebimento de denúncias
diversas. Nós teríamos que ter a formação de
um juízo de admissibilidade aqui, conhecer ou

não, isso que tomaria um tempo da Comissão.
Tudo isso Vai desembocar na colocaç!o que fez
o Senador ChiareUi da necessidade de ter essa
estrutura a que se referiu depois o Senador Jutahy
Magalhães, que a formulação de um juízo de admissibilidade, isso seria muitólnais para·o pessoal

de apoio que veria se nós iriam'os conhecer ou

não essas matérias. Dar uma destinação às denúncias não conhecidas por nós e, evidentemen-

te, fazer aguardarem aquelas conhecidas preliminarmente, sem ordem cronológica para efeito
de preferência, mas teríamos aí, o _que nós poderíamos fazer é ao mesmo tempo o exame de
vários fatos.
· · ·

da; tenho a convicção de que, na maioria dos
J;sta4os brasileiros, os Tribunais· de· Contas P,os
Estados vão" s·e ·errip.enha:r nO 'sentido. de inostrar
que eles atuam com diligênCias e 'isenção ·nessa
ques~o. Então, me parece iinpbrtànte qúe se oficiasse ao TCU e aos Tribunais de Cbntas dos
EStados ao mesrllõ ~em)io, e mais obtenção
de relação de fundos, desses tais fundos que são,
ao que me consta, mais de 200 na _República.
Fundos que, para a liberação de verbas deles,
se estabelece uma exigência enorme; isso veio
do tempo do autoritarismo, que passou a cada
tempo a fazer acrescerem-se as exigências e, para
a liberação desses recursos,· então começou, em
Qecorrênciª dessas exigêri"das para liberação de
recursos, a pulular, aqui em Brasília, esses escritórios çie intermediaÇão de verbas, que eram, antes
do periodo autoritário, cerca de meia dúzia, àlgunS
até em São Paulo, outros no Rio.

a

Esse levantamento desses fundos; que abre um
Essa questão dO-possível acervo muito grande
espaço para outras indagações, mais ainda esse
de peças que nos sejam encaminhadas, mais aintrabalho de determinação da admissibilidade desda a questão do recolhimento ~~s~~s informaç;c?es - sas denúncias que chegam, para qt:l.e nós conhenecessárias aos trabalhos das. comissões e tam- çamos algumas e elas ficam esperando e não
bém das conclusões delas, tud~- isso vai exigir,
conheçamos outras e as reineiamos aos destina·
naturalmente, que nós tenhamos alguém para fatários, às entidades de direito público, Estados
zer diliQências. A previsão dessas diligências está
e Municípios, isso, naturalmente, é um trabalho
na Lei no 1.579, que diz o seQuirite:
que, me parece, não deva ser- um trãba:Jho dos
membros da Comissão. Eritãci, n'ós tenlos .que
"No ex.e_rdc::!o de suas atribuições, poderao
delegar ao Relator, ao Presidente, esse poderes
as comissões parlamentares de inquéritos
para que se possa fazer todo esse recolhimento
determinarem as diligências que reputarem
âe elementos sobre os quais se vai fundar a ação
nece;!Sárias e requererem etc., a convocação
da Comissão. Aí sim, nós estaremos nessa áre~
de ...
agora, ainda numa fase de sindicãnda. _Eu. fui
Essas diligências quase que seriam Q básico
ver acto i, agora, a COrrifSsão Parlamentar de Inquéaté para nós partirmos com uma superfície sólida
rito do Sistema Bancário e Financeiro do Brasil.
para a ação efetiva da Comissão, mas já estaria~
Então, verifiquei, sem embargo· da peculiaridade,
mos agindo, mas através de quem? Através dada singularidade dessa Comissão, ainda que na·
queles que iriam sair à frente de nós, quer dizer,
quela CorriíssãO houve a reunião de itiSta!ação,
por determinação da Comissão, para fazer esses
depciis-umã reunião ·de assuntos. internps, outra
levantamentos_- o jgvantamento a que se refetiu
de aSSuntoS internos; outra de assuntos ·rnterhos
o eminente Senador Jutahy Magalhães: o oficio
e outra mais de- assuntos interno!?. Nós, se_guraà Seplan, com vistas à relação detalhada de benemente; _rlão podem-Os fazer issO, -porque est'a é
ficiários de ve~:bas, qual o montante delas e o
a Com1ssãcfsobre a qual se lançam todas as luzes
montante efetivamente recebido. Mas_ a partir da
do ihteresSe nàciona\.
definição çi_e que _a alguém foi destinado -100 e
esse alguém recebe!-! 60, nós então teríamos !.l!Tl
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. Ex• me perdescompasso ai...
mite um aparte? Só que aquela Comissão continuou e acabou praticamente em assuntos interO SR.JUTAHY MAGALHÃES_:_:_Mesmo aí seria
nos.
importantíssimo, mas não é sô isso, é saber, como
no caso específico que eu li hoje, na Folha de
O SR. PRESIDENTE (.José lgnácio Ferreira) S. Paulo. quem recebeu a verba, em nome da
Não, mas aqui foram ouvidas muitas pessoãs.
instituição, a quem foi pago.
--A- preocupação minha é que, se caminharmos
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira).....:.:. celeremente, aceleradamente, já ouvindo esse ou
Perfeito! Vai ser colocado nesses termos, eviden- aquele depoente e se não _tivermos esse acervo
temente.
de peças para formação do nosso convencimento
básico para a ação que se seguirá, tenho a impresMais ainda: oficio ao TCU e ofícios aos Tri.bunais
são de que vamos fazer buraco na água. Devemos
de Contas dos Estados. H~, inclusive, aí uma penagir logo, mas devemos dar uma ênfase muito
dência ou algo em potencial entre o Tri_bunal de
grande no levantamento desses element_os, porContas da União e os Tribunais de Contc)s dos
que é por aí que vamos ter consistência até para
Estados, porclue o Tribunal de Contas da União
formular aS nossas indagações,
deseja, retomar, para si, a área de competência
Então, eu acho que um grande trabalho a ser
dos Tribunais de Contas dos Estados que, hoje,
desenvolvido é por-aqueles a quem nós delegaratuam nessa questão de verbas federais que Vão
mos. na área mais técnica de apoio da Comissão,
aos Estados e aos Municípios.
essas tarefas que são tarefas da maior impor·
Eu tenho a consciência, salvo exceções a que
tância.
aludiu o eminente Senador Jutahy Magalhães nuNo mais, penso que realmente nós temos que,
ma conversa reservada ainda há pouco, por exemlogo, com relação à questão dos depoentes-prová·
plo, a situação de Estados que, certamente, onde
veis, há ur_na referência feita, aliás muito interesisso não vai fundoriar, mas eu tenho consciên·

ª-
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sante, na Lei n' 1.579, a _definição de indiciados
e d~ testemunhas:
. "Os indid~dos e t~stem~n~a~-;~J.ão .li"ltimados de acordo com as p_rescri~~ es~_bé
ledd_asnalegislação penal."
. V.ejam que se nós não_ temos esses elementos,
inclusive elerrtentós das; omisSão, qu~.-n.a ~Câmara,
está lá agora por ouvir o ex-Miriistro Arúbal Tei~
xeira, se nós_não tivermos esse acervo de peças,
inclusive ~sse, nó? não ter~TTJOS condição s~quer
de fazer a determinação de quem é _testemunha
e de .quem_ é indiciado. Se bem que eu acho
que esse é_um assunto de pouca relevância agora,
mas eu acho s!m é. que n~<? podei-nos deixar de
avançar logo com medidas de auscultaffiento de
algumas dessas figuias, mas á ênfase que nós
devemo:;_dar é_rto_levantamento de;ssas peças
para a formação do nosso convencirriento e para
que nós sejamos, pe;lo nosso pessoal de apoio,
Orientados sobre quais as questões de maior relevo para efeito d<:t5 form_ulações_ de perguntas aqui.
Acho que enquanto nós-nao tiverffios essa mãssa
de elerryen~s. r:tã_O_ teiemOS as -condições rieces~rias_ pa_ra eficiência na Obtenção_ dO- qUe queremos.
No mais, acho que estou perfettamente de acordo. Acho que a questão do prazo pode ser, portanto; definida desde logo. A questão da abrangência
geográfica está inclusive prevista no Regimento,
a questão dessas providências que nós vamos
tomar imediata~ente, isto é, solicitaç:Pe_s do ~mi
nente Senador Jutahy Magª'hªes __~_sglidtações
do eminente Senad.Qr Mansue.to_:de_~vor e algumas já formuladas pelo próprio Relator.
O $ft J(ITAHY MAGALHÃES_·....,.,· Vai ser _Coi(r
cada- em~ votação â qu"estâO
jur~~nto oU já
está aceito? E o requerimento de informações
para o Ministro-Chefe dã CÇlSa Civil, será encami~
nhado? -- -

:do

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) Estou, naturalmente, dando a minha opinião, se
V. Ex' me permitir...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Nao estou pe-dindo que seja coloCãdO em vótação. Quero uma
ioformação para eu sair daqui sabendo.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) Nobre Senador Jutahy Magalhães, depois que ouvirmos os demais membros da Comissão- pen_sei _que eu iria falar por último, mas por deferência
-dO eminente senador Maurício Corrêa, adiantei
as minhas colocações ...:... colocaremos a m.:itéria
em votaç_ão,_ inclusive a questão do juramento.
__ Tem ã-Palavra o eminente Senador Maurício
Corrêa. ·
O SR. MAURÍCIO CORR~ - Sr. Presidente,
não tenho muito a acrescentar ao excelente esboço, para infdo de trabalho, elaborado pelo Relator
Carlos Chiarem. Os dadoS que mereceriam algum
destaque já foram salientados pelo nobre Senador
JV\ansueto de Lavor. Contudo, parece-me extremamente prudente, e o Relator deixou aqui em
aberto, que nós já decidamos a respeito, sobre
est.ã indagação: quais seriam os outros organismoS ou órgãOs- que estariam incluídos nessa reia~
ção para apurarmos? Nós, como salientou o nobre Senador José_Agripino, nos ateriãmos apenas
à questão da Seplan? É sobre este _aspecto que
gostaria de me referir. Parece-me ser extrema-.
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mente correto e até prudente que não nos detenhamos especificamente à questão da Seplan.
Nós temos ai, como foi salientado, esse rumoroso
caso relativo às concessões de rádio e televisão,
que terri ca'usâdo' eSpécie à Nação brasileira.
Nós sOmos ·aqui 11 integrantes· desf:c! Comissão, temos um Relator que inclusive trouxe uma
idéia magnífiCà, qué sêria a de dividir- a$· atribui-

ções 'da· relatoiiã,· Vale dizer, seriam escolhidos
alguns 8enád0fes que desempenhariam a condição de _sub-relator ou de relator-adjunto ou o nome _que se queira dar. PareCe.-me extremamente
interessante_ essa sua pr~'?~pação, porque ai~
·guns pd.deriarn estar afetos a uma questão e ou-

tros a' outra,· e nós, com issO, daríàmos início a

uma arrancada éfetiva,· não ·so eitfOCa-ndo a ques-

tão da Seplan, mas' adentrandO ein oUtras situações também.
_ __
--_
Eu me · permftii'ià. ·n'eSse á.S'pectõ; dêpOis da
questão relativa ~s comunic.:lÇõeS, dízer· que teríamos que-voltar ao problema relativo à Previdência
Social. Todes sabemos - não seria oportuno
aqui rememorar isso- que o então Ministro comprou trezentos e tantos apartamentos sem concorrênda pública, comprou um prédlo rio RIO de
Janeiro, houve acusações_ de toda a natureza. S.
~ velo aqui, deu suas explicações ao senadõ
e ficou por isso mesmo, Eis_a_oportunidade para
aferirmos isso. Sabemos que. empresas fortes que
participaram da venda desses apartamentos, sabemos que o mésmo aconte~eu no Rio de)aneiro
com outras empresas. É preciso que isso seja
esclarecido. Se não conseguirmos a prova, que
pelo menos tenhamos _a consciência de ter cumprido a nossa fUnção, indo a fundo nesse problema que nos atormenta até este momento, a ponto
de um juiz haver concedido uma medida liminar
a uma ação popular que fora lmpetrada.
Em Segundo luQar, quero -dizer que concordo
plenamente - e aqui quero chamar a atenção
do Relator- com a proposta do nobre Senador
Mansueto de Lavor. Parece-me que trazer como
primeiro depoente o Dr. Romeu Tuma não seria
razoável neste momento, não seria prudente,
mesmo porque as informações que ele tem colhido, evidentemente, tem guardado para ele e não
nos traria, do ponto de vista do esclarecimento,
nada que pudesse acelerar os nossos trabalhos.
Sugeriu-se aqui que ouvíssemos os prefeitos.
Entendo que a Comissão Parlamentar de _lnquérito tem uma função de instruir para a apuração
de fatos, e estes fatos, sendo constituídos como
crimes, sejam levados à apreciação do Poder Judiciário para os responsáveis serem apenados.
Temos conhedmento, por uma vasta informação dos jamais, de que um proprietário de um
alambique, em Belo Horizonte, ou sei lá quem,
que seria até parente do Ministro Aníbal Teixeira,
vendeu vários desses alambiques a prefeitos que
tinham que receber ou receberam verbas, mas
só receberam verbas depois que esses alambiques foram vendidos a esses prefeitos. E muitos
desses alambiques estão lá, estacionados, parados em alguns pátios de prefeituras, sem nenhuma serventia. Aqui não vai nenhuma preocupação
em adiantar o carro na frente dos bois, apenas
fixando-se a preocupação com relação ao futuro,
pois isso tipifica o inicio de um crime que seria
exatamente esse da facilitação, vamos dizer, da
liberação dos recursos, mediante um recurso ilícito, mediante wna propina até ou facilidades que
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são concedidas a uma det~rminada pessoa, para
que, havendo lucro, então se possibilitasse a liberação de verbas.
'
, .
, Então, _parece-'ni_e qtie_ para eSse· efeito, s~
dúvida nenhUrTiá, 'que a Oitiva, o depoimento d~s_
sã pessoa-sena indiSpenSável para fiXarmos, preliminarmente, até ·ande Vai qUalquer culpa que possa ter .diretamente o ex-Ministro da SEPLAN ..
E,. evidentem·ente, há -posSibilidade de Õós
atuarrnos, agirmos não 56 relativamente ao pr9blema da SEPLAN, mas avançarmos, como aqui
já salientamos.
Gostaria de deixar-ta_mb.ém. para a Comissão
apreciar o problema relativo ao Distrito Federal.
Nós ternos hoje uma preqcupaç:ão enorme sobre
um empréstimo obtido no Banco Mundial, de cerca de 200 milhões de dQI~res_, _que foi aplicado
ou que ·está sendo aplicado na de.spoluição do
lago Paranoá. Há acusações já. Há uma subcomissão parlamentar de inquérito dentro da Comissão do Distritg Federal e há indícios graves.
Par.ã oS-Srs: Senadores terem uma certeza a res~
peit6-Qesse -Probiema, nO primeiro cOnVêiiio ·que
fizeram para avaliação do custo dessa obra, o
Governo havia fixado o BD! em 25%, íst6 é, 15%
reiativos á ·mão-de-obra, e a -adffiinistração em
si, e 1O% sobre a aquisição de _equipamentos.
Esse· convênio fico_u defasado, porqUe o Govemo
não pôde fazer a concorrência, e logo _em seguida,
em 1986, promoveu uin- nOvo cr6no9'rama de
obras para instruir o pedido de recursos junto
aos agentes financeiros, indusive o Banco Mun~
dial, e ai já não eram mais 25% do BOI, mas
49,5%. Mesmo as duas- firmas que gãnharam a
concorrência, uma delas cotou o BD! em 40%
e a outra cotou em 42%. De maneira- Que, por
ser uma cifra enorme, esta Comissão deve tomar
conhecimento do assunto, para nós posteriormente decidirmos se houve ou não indicio de
crím-e, ol:i-se-há crime ou nao.
Q~~r. ~iz_er, _são estas as cons_iderações que eu
queria fazer neste mOmento.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. E>r tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. PTesidente, sem
querer ser impertinente, atê porque entendo que
todos n4s devemos é contribuir para que esta
CPI chegue a uma conclusão positiva para a Naçãd,· quero, respeitando o ponto de vista dos nobres Senadores Mimsueto de Lavor e Mauócio
Cotrêa, insistir sobre a questão do depoimento
do_ Dr~ Romeu Tu!Jla. Vamos admitir que esta
Comissão delibere que venha em primeiro _lugar
o Ministro Aníbal Teixeira, S. Ex" virá aqui fazer
um relatório, que deverá ser longo, e no máximo
responder a perguntas que haveremos-de fazer,
fruto de declarações prestadas a jornais por diver~
sas pessoas. M-as fatos concretos não serão definidos. Quero lembrar que o próprio ex-Ministro Aníbal Teixeira, ao deixar o Ministério, pediu a presença do Departamento de Polícia Federal na investigação de fatos. Ora, acho que, para termos
cre_~ib~li~ad_~ __!l_esta CP!, insisto no fato de que
é preciso alguma evidência, é preciso um fato
concre:to, é pr~dso que alguém diga se existe
algum fato concreto em torno do jogo de acusações feito à saída do Ministro. Então, quem pode
nos dar a informação primeira, a indicação do
que pesquisar, acho que é o delegado da Polícia
federal, que deverá vir aqui uma, ou várias vezes,
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conforme re.qUiS.iiãrri"lOs, como o próprio Ministro
e outras pessoas, até para que possamos cruzar
informações. Então, a bem do pragmatismo, entendo e reitero aqui a ininha colocação de que
para buscarmos fatos concretos é preciso ouvir
pessoas não envolvidas em acusações_ de parte
a parte; no caso é o delegado da Polícia Federal,
que poderá vir essa primeira vez-ou muitas outras,
conforme solicitação da CP!.
O SR. MAURÍCfO CORRJ!A - Eu só q-u~rra
esclarecer, não sou contra, e acredito que o Senador Mansueto de. Lavor também não o seja, a
que o delegado Romeu T uma-compareça. Entendo que a _audiência preliminar dele, a prtmeira
é que não seri<) prudente, mas estou de acordo
que, a qualquer momento, ele tenha obrigação
de vir aqui para nos esclarecer.

O SR_JOSÊ AGRJP!i'ib- Mas a minha colocação é feitã exatamente, senador Maurício Çorrêa,

no sentido de dar pragmatismo à CPJ, e de enconM
lrarmos algünl fato concreto para começarmos
a pesquisar. · · · ·

·o-sR. MAURfao CORR~ .:._ Mas•. Sen~cfor,
quer fato mais concreto do que o que a imprensa
tem anunciado acerca disso? Quer dizer, queira
ou nãO"'C(iléira, o primeiro suspeitO, por ex-emplo,
para rnim, é ·o Ministro Aníbel Teixeira, não posso
deixar de admitir essa questão inteiramente práti·
c-a. Em segundo lugar, só para concluir, acabei
de citar aqui o problema do dono da fábrica de
alambique, que os jornais têm anunciado; se esse
proprietário do alambique vem e confirma, ur:n
prefeito vem e diz, "é, realmente, para conseguir
a verba tive que comprar um alambique do fulano
de tal", está caracterizado o crime. Então, me
parece que é -até dispensáveJ a atuaç:ão para esse
inído do delegado Rorn_e1,.1 Tuma.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sem querer fazer
pré-julgamento, só para encerrar, Sr. Presidente,
na hora em que_alguém perguntar ao ex-Ministro
se- o fato tem procedência, ou não, ele haverá
de__dizer sim ou não. Se disser sim, estará caracte:.
rizado algum fato.
Mas quem pode, com isenção, dizer e circunstanciar fatos é quem está envolvido na questão,
até por solicitação do próprio Ministro, que é autoridade policial; de poss_e da informação dele poderemos argüir dizendo, inclusive, que ternos de
posse essa e aquela informação,- para ·que -ele
aí responda a esse fato,
O SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira)Eminente Senador José Agripino, o que nós queremos com relação a esta Comissão. sobretudo
nesse início, é receber informações pata formar
uma superficie- sólida para pisar nela,- e aí fazer
as grandes inquirições, e me parece - a mim
pessoalmente está parecendo - que de acordo
com o que pensa- o Senador Carlos Chiarelli, e
sem qualquer ferimento, arranhão à opinião dos
que pensam em contrário, quer dizer, nós compatibilizaríamos as cOTSa-s da seguinte maneira: Ouviríamos o Sr. Romeu Tuma em uma reunião que
pode ser até secreta, porque na verdade vamos
colher multo mais informações dele para efeito
do nosso comportamento aqui, ou diretrizes que
devamos seguir para efeito de obtenção de dados;
diligências que devamos tomar, de maneira que
me parece que o auscultamento da opinião do
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Sr. Romeu Tutna, irifórmalmente, ou formalmen·
te, numa reunião secreta, deve ser feito em primeiro lugar.

O SR JOSJ:: AGR1PINO - COncordo inteiramente, Sr. PréSidente, até- repetindo as suas palavras de informação sólida - informação- sólida
pode ser dada por quem não tem comprom17
timento com a questão, a não ser de ordem profissional - os outros teriam algum comprometi-

mento pelo fato de estarem depondo, em função
de acusações de que foram vítimas.
O SR. MANSOETQ DE LAVOR -

Olha, eu

queria dizer, talvez a gente esteja de acordo, que
só discordamos quanto à cronologia. Claro que
o Superintendente Dr. Romeu Turna, ce_do ·outarde ele virá. Agora, o que eu não vejo é o sentido
de chamá-lo primeiro: O inquérito da Polícia F edera] não foi c-oncluído. Inclusive saiu uma declaração dele, anteontem, na imprensa, considerando o Sr. Aníbal Teixeira como principal suspeito,
e ontem já desmentiu, a pedido ou não ~o Ministro
da Justiça, mas já desmentiu, Então, nós não
podemos querer que o Superintendente traga
aqui informações,_ às quais ele ainda não chegou.
Eu acho cedo, no momento...
O SR. JUfAHY MAGALHÃES -Senador Mansueto, o primeiro prefeito foi ouvido ontem e ainda
faltam 21 prefeitos na lista.
O SR MANSUETO DE lAVOR - Exatõ, então
agora o Sr. Arubal Teixeira não, ele já deixou a
Pasta do Planejamento, ele não poderá mais alterar os fatos com os quais esteja envolvido. Então,
ele vem aqui, ou ele fala a verdade, ou ele vai
mentir para a CPl. Então, é problema dele, mas
eu acho que é a fonte primeira dessa questão
da SEPLAN. Para mim seria nessa ordem, ouvi-lo
como primeiro depoente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)-

acho que podemos compatibilizar isso ouvindo,
sem tanta fonnalidade, o Sr. Romeu T uma, par'a
melhor orientar o nosso comportamento, porque
até para inquirir o Sr. Aníbal Teixeira predSaríéimos de maior conhecimento do assunto, mais
do que dispomos hoje.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, é que

nesse caso, o Relator o_u o Relator-Auxiliar pode
conversar informalmente com eJe...
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -

Mas não é isso, com a ComiSsão n'tesino qlie
reservadamente, numa conversa com ele- teriamos muita coisa para nos enriquecer em tennos
de formação de convencimento, de definição de
linhas de comportamento. Acho que o. fato da
chegada do Sr. Romeu Tuma em primeiro lugar,
formal ou informalmente, em sessão aberta ou
secreta, é importante, como é importante o acervo
de diligências que devamos ter.
Com a palavra o eminente Senador José Paulo
Biso!.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente,

caros companheiros de CPJ, estou preocupado,
a partir de uma experiência pessoal, pois eu sou
Juiz de Direito e conheço razoavelmente bem o
que seja e como funciona um processo persecutório. Não conheço nenhum caso de inquérito,
sindicància ou procedimento persecutório que
não se incide por uma portaria, por uma denúncia,
por uma definição do fato a ser perseguido. Acho

que estudarmos, discutirmos aqui como fazer,quem ouvff, qual a cronologia dos atas investigatórios,_é uma precipit8Ção, porque nós não temos
a definição do que vamos perseguir, e a melhor
maneira de fracassarmos rotundamente é permitirmos a atomização qi.le já sentimos presente
nesta reunião.
De repente, cada um de nós está prioritariamente voltado para uma determinada distorção
rio processo da administração pública nacional,
e de repente cada um de nós vai interferir no
trabalho desta CP! no sentido de priorizar a sua
tehdênéia e nesse sentido nós não vamos chegar
a nenhuma_ conclusão_
_ __
EU garãnto, -eu Úmho absoluta segurança do
que quer dizer, ela não tem limitação natural, a
corrupção e a irr'egularidade para serem perse'g'uidãstêm que, necessariamente, ser submetidas
a uma çlelimitação artificial Acho que o nobre
Relator foi oportuno e fez ãté inicialmente, no que
~s~e hoje, a sugestão para isso, ele estabeleçeu
uma delimitação, e a intermediação como um
processo de corrupção.
Muito bem, nós temos múltiplas e diferentes
intermediações neste País, e até aqui foi dito, entre
parênteses. que algumas seriam nonnais, não seriam corrupções, não seriam distorções.
Então nós, depois de estabelecermos, como
fez o Relator, a intermediação como urna das
espécies, uma das famílias, um dos tipos de intermediações, de corrupção que nós vamos perseguir, nós preçís~mos escolher quais as intermediação, porque elas são muitas, mais uma delimitação para nós podermos ter êxito. Eu vejo então
no__i_tem 2, incisO H, do esquema apresentado pelo
Sr. Relator, a idéia de um levantamento completo
de denúncias públicas através da imprensa~ Esse
levantamento, na minha opinião, humildemente,
deve ser o primeiro ato desta Comissão.
Então, vamos $eparar ali as intermediações ou
a intermediação que a ComiSsão vai ter de seguir,
a titulo de, definida essa corrupção, estabelecermos urna exemplaridade, porque nã"o ternos, repito, condições de investigar todas as intermedia·
çOes.
Em segundo lugar, quero dizer aos nobres
companheiros que é muito apaixonante e sedutora_ª_ idéia abstriita de perseguir os bClfl:didos,
de ser Robin_ H0od. E esta paixão, lamentável e
tristemente, SegUndo minha experiência, se desmorona, se pulveriza, se atenua, progressivamente, na medida em que a idéia resulta individualizada, na medida em que os seres humanos aparecem com um nome, com urna personalidade
diante do .fato, que são os imputáveis. E aí ocorre
-não vou faz_er esse aprofundamento agora, mas
só_ vou sugerir- identificações de classe, antigos
relacionamentos, tráfico de influência, pedidos de
proteção, telefonemas e a perseguição processual; a CP! se torna dolorosa. Quando estas corrupções-que estamos falando aqui se individualizarem, é preciso ser muito gente para continuar
a investigação, é preciso ter muita personalidade.
De modo que esta tarefã de uma CPI não é
uma tarefa política. Se não tivennos condições
de nos despirmos das tendências políticas e se
não decidirmos agir nesta perigosa CPI. que proVaVeJfnerite terá como vítima não os corruptos,
mas nós, se não tivermos essa -_Coragem, vamos
chegar ao mesmo resultado de todas as G?l que
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COnheço, esta não admite perdão. Homo sum:
humanl nlhD a me allenum puto. "Sou homem:
não julgo alheiO a-ffiiin nada do que é humano".
Aprendi a condenar pessoas que _eu levaria para
minha casa para almoçar comigo. Não se iludam:
os corruptos são humanos. Essa raiva que temos
deles se perplexiza quando eles ·se Corporificam.
Então, temos que nos preparar para urna coisa:
o Brasil precisa aprender com esta CP!, na minha
modesta opinião. Precisamos _nos preparar para
desnudar três, quatro, cinco casos exemplares de
corrupção: t ciQui veffi a -minha SJ.,~gestâo; fazer
a análise objetiva delas e verificar se elas não
têm uma genealogia na própria estrutura da administração. Ninguém vai conigir_ a ~orrupção de
lugar nenhum do mundo, se n~o. d.escobrir as
estruturas que a produzem. A corrupção não é
um produto de atividade individuaL O próprio corrupto é am produto das estruturas genealógicas
da corrupção. Se a intermediação, só para citar
Lim eXemplo, é urna cOrrupção, ela é possível
em outra estrutura? A característica dessa inter·
mediação não demonstra que ela é um produto
da própria estrutura admiriistrativa? Adianta retirar
um corrlipto dessa estrutura, colocar um não-corrupto para que a estrutura transforme esse nãoCOrrupto em um novo c6rruptb, Com-o é o processo dialético e circulatório da corrupção neste
País?
A grande tarefa desta Comissão não é de definir
as corrupções, porque nem teria condições materiais para.isso, é a de deslindar, desnudar quatro,
cinco ou seis corrupções sistémicas, para demonstrar que as nossas estruturas de administraç_ão, os nossos sístemas de administração são
genealogicamente corruptivos e concluir, corajosamente, que a intermediação existe porque a
estrutura funcional permite que_ ela exista. E intermediação no serviço público, com a devida vênia
do Senador Mansueto de Lavor, é sempre conupçáo. Porque o s_ervíço público, por ser público,
é gratuito, é serviço ao povo. Existe a corrupção
porque há privilegiação. Porque, dentre 100 que
disputam, os que tiverem o recurso da intermediação obtêm, e os que não tiverem não, ou obtêm
tardiamente. isso aí é corrupção, é estabelecimento de privilégio.
Então eu pediria, Sr. Presidente, que, antes de
mais nac;ta, ultimássemos casos exemplares de
corrupção, que vamos perseguir, e depois dividíssemos a Comissão em tantas minientidades
quantas forem as corrupções perseguidas. Porque se não fizermos isso a confusão não nos
levará a nada. É preciso ur1ificação, é preciso um
alinhamento, uma orientação. Cada caso é um
caso, cada caso é um processo. Um juiz leva quanto tempo para um processo relativo a um compor~
tamento humano? A infinitude dos comportamentos que vamos examinar estão dando uma
idéia de que precisamos de um inquérito para
cada exemplaridade de corrupção. Se ·não fizermos isso, nao chegaremos a nada.
Por último, há um problema de definição. V.
EX' ,juristas ou não, advogados ou não, conhecem
aveJha teoria de Pontes de Miranda: suporte factico abstrato, suporte factico concreto. Vou
pegar esses dois conceitos porque é fácil colocálos. Suporte factlco abstrato é o que esta na
regra: descrição de uma família, espécie ou tipo
de fato. Matar alguém é um suporte factico abs-
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trato. Existem mil maneiras de matar alguém:
posso matar com uma gilete, com uma machadada, com veneno. Até ra1ando a espinha com
ralo de cozinha, durante 15 minutos por dia, sadi-

camente, posso matar alguém. Existem múltiplas
fonnas de matar. Agora, o matar alguém é uma
família, é o .Suporte factico abstrato, é um tipo,
como o penalista diz. E qui:ltldo alguém mata
alguém, seja qual for a fonna que utilize, está
realizando o suporte factico concreto. Agora,
ninguém realiza urna definição sentenciai objetiva
se não fazendo essa relação que é uma relação
lóg(ca. A relação entre a descrição legal do fato
e o fato concreto, ocorrido individualmente, a
essa relação o direito chama de relação de incidência, a coincidência entre os dois suportes, o
factfco abstrato e o factfco concreto é a incidência, e esta incidência é' lógica, ·não depende
da vontade de ninguém, a paixão não entra aí.
Esta é a objetividade do direito que autoriza uma
penalização. Porque, subjetlvamente, não posso
penalizar ninguém por corrupção nem por coisa
alguma. Os valores subjetivos não entram em ce1111, nem os valores grupais. EU preciSo de uma
certa objetividade. Apesar de eu gostar desse sujeito, o suporte factico concreto coincide com
o suporte factlco abstrato, e ele é culpado.
Ele é autor de corrupção, ele é um corrupto, mas
gosto dele, não tem importância, a questão é lógica.
Então, temos que definir o que é corrupção.
Claro que seria dificílimo. E a maneira que sugiro
é esta: o que estiver previsto penalmente como
delito será considerado por nós corrupção; o que
não estiver, ainda que seja eticamente uma corrupção, não vamos investigar, senão... É infanito
demais o assunto. Agora, se tivermos uma regra
definindo comportamento, temos a base para a
investigação. Vou formular perguntas que interessam à incidência, não vou formular perguntas
desnecessárias, meramente demagógicas, para
dar uma idéia de que sou moralista. E: a objetividadel

Em suma, sei que não é o momento, pois estamos aqui com I 5 horas e 30 minutos de trabalho,
e todos estão almoçando cafezinho, mas vou terminar com um assunto que gostaria de aprofundar, apesar de só levantá-lo como questão:
o Brasil tem um tipo de corrupçao consuetudinária, isto é, sistêmica, estrutural. A corrupção
tem a sua genealogia na própria estrutura administrativa e ninguém vai mudar o Brasil- nessa
matéria se não mudar essas estruturas. Condenar
A B C, ou D é demagógico, porque a população,
que não dispõe des~!!_§. conhecimentos, mas quer
ver alguém castlgáâo- é a velha história- pune
alguém. Quando se pune um corrupto num país
de milhares de corruptos cometem-se milhares
de injustiças, porque milhares de corruptos não
são condenados. Quando se condena um há que
se condenar todos.
Vamos, então, abandonar essa idéia elementar,
psicologicamente explicável, da perseguição individual. Vamos utilizar as corrupções examinadas
e os indivíduos corruptos examinados como
exemplaridade para descobrir as corrupções consuetudinárias, sistêmicas, isto é, a grande gênese
da corrupção nacional, que são as suas estrubJras.
É a sugesta.o que eu tinha a fazer hoje.
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O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira} Obrigado a V. Ex" Dou a palavra ao Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pou-

ca coisa eu teria a acrescentar ao que os nossos
companheiros falaram, particularmente o Senador José Paulo Biso!. Acho que é preciso, meu
caro Presidente, dentro do meu ponto de vista
e com experiência em outras comissões parlamentares de inquérito, sobretudo a da CPI nuclear,
ter essa objetividade de que V. Ext fala. Acho inclusive que ela poderia ser dada de uma forma muito
rápida, para que possamos atender ao Senador
Maurido Corrêa, ao Senador José Agripino, ao
Senador Mansueto de Lavor, ao Senador Jutahy
Magalhães e - creio -ao Senador Chagas Rodrigues e ao próprfo Relator.
Dentro do que apresentou o Senador Carlos
Chiarelli, fiz a solicitação, de pronto atendida pelo
Senador Jutahy Magalhães, para que o trabalho
sofra a dinâmica e se dê a velocidade inicial, com
a existência de um terminal. Assim vamos atender
ao que V. Ex' lembrou, Senador José Paulo Biso!,
bem corno o Relator, ou seja, vamos ter um levantamento completo das denúncias públicas, através da imprensa. Tendo esses dados no terminal
com a maior rapidez, pela velocidade com que
se dá, hoje, o processo da dinâmica, vamos ver
como já funcionaram e funcionam as CPI que
estão no Congresso Nacional. De posse desses
dados, por experiências anteriores, cada wn de
n6s poderia fazer uma manipulação rápida, o que
não implicaria que, durante essa movimentação,
em função daquilo que o ~rminal registrasse, solicitações como a do Senador Jutahy Magalhães
não deixassem de ser dirigidas ao Governo.
Creio, meu caro Presidente, que na hora em
que tivermos o terminal e houver um fluxo ·de
informações passadas a todos n6s, cairemos na
dinâmica e na objetivldade de determinar que assunto vamos realmente abordar. É claro que sabemos que os assuntos são: o da SEPLAN, o dos
alimentos, o problema que lembra o Senador
Maurício Corrêa, do Distrito Federa], o assunto
das telecomunicações. Assim, de posse desse
manuseio, teríamos então-o nosso balizamento.
Desta forma, a primeira providênda seria a instalação desse terminal atendendo imediatamente
aos items 2 e 7 do nosso Relator e, em função
disso, delinearfamos o nosso balizamento, não
só ouvindo as partes necessárias, como bem lembrou v. &, mas-também fazendo, como será
imprescindível, as reuniões de avaliação, porque,
evidentemente, só com a dinâmica da Comissão
- creio que todos os senadores vão entender
- é que vamos chegar a esse o_u àquele caminho,
a esse o_u àquele desvio, a chamar esse ou aquele
indivíduo para depor.
O SR. JillAHY MAGALHÃES - Exatamente.
Antes do Rrocesso judicial- não sou advogado,
portanto não deveria nem falar nisso- há quase
sempre um processo administrativo, um processo
policial, onde se busca encontrar o caminho para
chegar a detenninar qual é o fato a ser procurado,
a ser alcançado.

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Jutahy _Ma_galhães, que já se falou aqui, através da
próprí8 palavra do Uder do PMDB e hoje praticamente lembrada por outras expressões, na evidente multiplicidade de conupção que existe hoje
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na estrutura dó País. Não vamos, dentro
Comissão, tentar resolver e sanar a corru
.existente na 8dministração pública.
realmente, balizar e determinar aqueles portlbs
que já podemos ter.
;__
O Delegado Romeu Tuma, por exemplo,-~
hoje, não a nós, mas ao Ministro da Justiça~ iilJ
superior, que nada pode revelar enquanto o dtif:..
gado encarregado do inquérito não lhe_ der'~
elementos necessários. Então, o Sr. Turna
aqui depor, meu caro Senador José Agripino, ~
muito respeito a_ V. Ex' - e entendi bem o •
pensamento- mas dirá que não pode fazer nadit
porque o delegado encarregado não lhe deu ~
elementos necessários. Senão, nós também temr
mos que inverter: para que este País tem o Se~
Nacional de Infonnação? Buscaríamos entãci'p
frase- não sei se verdadeira ou não..,.. do Ch.dE:'
do Serviço Nacional de Informação, o Mini~
quando disse que o caso da SEPLAN era u,.of
caso de polícia. Não sei se é verdade ou menti@:
Teriamos aí outro problema, o de ouvir o Ministro·
do Serviço Nacional de Informação.
Portanto, Sr. Presidente, acho que seria f~f
a V. Ex' e ao Relator- eu talvez até nem deveSsefalar, pois sou um substituto eventual do prezado·
Presidente José lgnácio Ferreira-, dentro a_a·
que se falou aqui, em uma próxima reunião di:jtum balizamento mais adequado. E eu inslstimt
nisso, Sr. Presidente, por exPeriênCia. A -tPI mi~o
dear durou muito tempo, mas, ao contrário dn'
que se fala neste País -digo isso aos Senado~
que não o eram naquela época, e está aí o S~
dor Jutahy Magalhães que conhece bem - nâó
se pode dizer que ela não chegou a conclusõ~.
Tanto chegou que há um deceto legislativo pJ"Oll
muJgado pelo Senador José Fragelli, que só nio
e aplicado, Senador José PauJo Biso!, porque neste Pais não se respeita o Congresso NacionDI,
porque se respeitasse, por exemplo, não poderia
haver um acordo nuclear paralelo, não ~
haver verbas secretas, o Governo já deveria _fii
resPondido aos _nossos pedidos de informa~
guanto à conta Delta 3, utilizada no Banco·@
Brasil para fms de aplicações em reatares de sufi..
marinos, ou n_o cas.o do._cido do combustível
clear do Brasil. Há, sim, CPrque deram resultadOS.
S6 não há o resultado, porque somos
€!ciclos como Congresso. E esta CPI, so
dêncía de V. Ex', com a presença do
dos demais colegas, pode, diferentemente,
trar a este País que estamos atentos. Aí, sim, pfé'cisamos modificar a ação do Legislativo em fàce
do Executivo.
_
Estas eram as observações que eu gostarí.i
deixar, com a experiência obtida.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, acho que o roteiro - estamos aqui ha
discussão de um rote:iro- do processO dos tral:talhos da Comissão ou será decretado pela Pre'Sidência _em comum acordo com o Relator ou sálrá
de uma vontade do Plenário. Creio que é meli)Qr
para todos nós que seja o resultado da vontélae
do Plenário. Nesse sentido, temos amplas co&lições de votar esse roteiro agora, tanto pela -proposta do Relator, que está quase aceita por unábimidade, quanto pelas sugestões que aqui "foram
acrescidas e que poderiam ser votadas no momento para que, na próxima reunião, nãO dis6.iifs~
sem os mais roteiro, mas outras coisas fundarriêntais para o andamento mais rápido desta cPI.
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Eu pediria, então, a V. Ex" qUe submetesse
votação do Plenário - e há quorum para isso

-as propostas que aqui se fossem cristalizando,

ponto por ponto, tanto no que se refere ao levantamento da CP!,- ao problema da rnrermediação,
etc. E apioveito para<!Sdarecer ao Senador José
Paulo Biso! que jamélis defendi esta ou aquela
intermediação como lícita; ao contrário, ralei, sim,
na lista da fiSiologia. Realmente, é preciso saber
o que há de tráfico de influência Ou de aliciamento
de votos e o que há de pedidos lícitos de parlamentares a órgãos públicos para que seus Municí·

pios e seus Estados tenham os recursos públicos
a que fazem direito, até pcir queStões de preceitos
constitucionais. Então, não fui eu quem defendeu
a intermediação ou que distinQuiu eri.tre intermediação legal ou ilegal, corrupta e não conupta.
Poderíamos avançar, porque se a reunião tenninar sem nenhuma decisão, ficaremos frustrados.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Diante disso, eu gostaria ...

O SR. RElATOR (Cã~os Chiarelli)- Sr. ·Presidente, eu gostaria de manifestar que o iníciO da
questão foi o próprio esboço.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, creio que
o objetivo básico· da reunião seria- discutir a forma
de proceder e, sobretudo, se as razões de ser
da Comissão, estão sendo alcançadas. Evidentemente, tivemOs a rili:lhifestaçã.o do ilustre Senador _José Paulo Biso!, que vai além da
simples temática mais objetiva e, sendo também
objetivo, vai perquirir as causas prfrrieiras, até chegar às motivações últimas da conduta humana
que, em última análise, está em jogo nesse processo, quando S. Ex" fala que aco1 rupção-é estruturalmente genética ou é geneticamente estru·
tural no _que tange à correlação com o processo
administrativo.
Apenas entendo que S. EX' é demasiadamente
nacionalista neste particular, ao referir que esse
fato é esPecificamente da Histórfci br-asileira, Pois
entendo que isto não tem fronteiras no tempo
e no espaço e que ela é estruturalmente genética;
em qualquerlatitude, em qualquer momento histórico ela é, de certa fOima, um cOmponente da
oonduta humana e pode, por isto, ser encontradiça em qualquer momento.
A discussão não é.: entretanto, tão axiológica
nem tào ontológica. El}tendo que as ponderações
do Senador José Paulo Biso!, da adequação do
fato à norma e do comportamento específico a
uma norma genérica é fundamental para que tenhamos qlJalquer possibilidade concreta de atuar
de uma maneira positiva no conceito da idéia
do positivo.
Dentro desta fundament:~.ção leQai, para que
não valham aqui comportamentos subjetivos,
idiossinCrasias, espíritos corporativos, mzões pessoais e critérios regionais, é que me pa-rece que
nada melhor do que ficarmos no processo, basi·
camente. do que a lei diz e do que a lei não
diz, o resto será paixão, o resto será motivação
subjetiva, e esta deve ficar com cada um, e com
suas paixões e emoções.
-Num aspecto, vale a Pena - ainda que sejam
30 mil ou 30 milhões - encontraremos alguns
casos capazes_de ser legal e comprovadamente
enquedráveis e fazê-los públicos. Não é que isto
tenha o espírito justiceiro dQ vingador, mas parece-me que isso é etninentehiente didático e peda-
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g6gico. Apenas desta forma é que poderemos
prestar üill5e-tViço à sociedade. Não uma regeneração absoluta, porque ela é, de certa fonna, incompatível com o próprio comportamento humano, mas para que possamos melhorar o procedimento médio e para que a sociedade possa dizer
que aquilo não é o comportamento médio qu_e
a permissividade _acaba incorporando como tal.
Essa é uma das razões de ser.
_
- - Claro que, ao mostrar cinco autores de delitos,
estaríamos deixando 100 mil passíveis_ de uma
exdusáo que deveria haver. Mas, ql.!em sabe se
com isso, estaríamos _evitando que outros 100
mil viessem_ a fazer algo similar. Acho que aí já
estariamos praticando um ato útil à sociedade.
De resto, neste partiCular, e com base nesta-s ponderações tão valiosas que todos aqui trouxeram
e· centralizo-me nas ponderações do Senador José Pau1o Biso!, não como uma homenagem gaúcha, mas sobretudo porque S. EX' fez uma análise
das razões_ básicas de todo esse trabalho, com

muita profundida4e_-

...

Vejo, também, um detalhe que foi muito bem
exposto pelo Senador Itamar Franco. Acho que
eStamos em um momento de afirmação ou-não
afirmação do Poder Legislativo. Isto me parece
fundamental, ou seja, até que ponto seremos capazes de ter viabilidade prática de realizar atas
concretos e chegar a resultados objetivos? E até
que ponto pela fragilidade, pela fraqueza, pelas
limitações, pelas pressões, pelos comprometimentos e pelas simpatias, acabaremos ficando
na metade do caminho? E conosco_-..:.;,;__ e também
atho que estaremos sendo julgados, junto com
-qtiein mais possa sê-lo - estará sendo julgado
o Poder Legislativo e, quem sabe, a última tentativa nesses momentos - e não há nenhum sentido de "tiro" nesta frase-, a própria viabilidade
de restauração da capacidade do Poder Legislativo.. Fala-se tanto nas prerrogativas que não
temos, nas que tivemos e perdemos, e nas que
queremos conquistar, que se não usarmos bem
as que temos, não merecemos ter outras que
não_temos. Acho que isto é fundamental.
DEintio -deSte-espírito, acho-que podemos compatibilizar uma série de questões colocadas aqui.
Talvez a primeira questão, Sr. Presidente, seja in~rter _a ordem da pauta. Acho que ê a crítica
mais óbvi8 que se faz ao esboço que se fez. Talvez,
em homenagem ao autor do esboço, não se disse
isto, mas eu digo e reconheço. Que os levantamentos sejam feitos_ antes da prioridade definida.
Então, o item II deveria ser o item I e o item
Ideveria, pelo menos, ser o item II. Tanto o levantamento do resultado das_ CP!, quanto aquele das
denúncias viriam em prúneiro lugar. E isso deveria
ser determinado pela Presidêrida; talvez a primei·
ra tarefa imediata, antes da próxima reunião. E
acho que, apesar de_ ser um trabalho, digamos
assjm, de cozinha, de elaboração prévia - e aí
vem outra preocupação, sei que a pressa pode
induzir acacianamente a prejudicar a perfeição
e, sobretudo, a qualidade do julgamento, pois é
uma coisa muito_ séria deliberar s_obre o_ comportamento das pessoas, não sejamos assim a paimatéria do mundo, mas, também, temos_ um lfmi·
te de tempo: estamos cingidos a 90 dias - não
podemos nos dar ao luxo de postergações, sob
pena da primeira conseqüência óbvia, de que não
tenhamos_ con<;lições de_ deliberar em prazo, que,
afinal das contas é regimental. Se ele é curto de-

rriais- parã o tamanho do trabalho, isso é outro
-problema, mas- acontece que esse é o prazo. E.
até Já, tê-mos de ter fatos ·concretos e aÇões efetivas. Ultimados? Não sei, mas pelo menos, vamos
-ter que- ter- um relatório pardal de algo que a
comissão já verificou.
___ Então, neste sentidO, gostaria que V. Ex• -se o colendo Plenário conCordar; parece-me que
há até U!TJa sugestão -:--:- tomasse a rnedid_a de
aeterminar-esses dois levantamentos e estabele·
cesse um limite de prazo para a apresentação;
já qu_e temos _l!.l!'l pequeno intervalo com o levantamento-dós resUltados das O'l_e_o leyantaJ:nento
completO dZIS-- denúri.daS, que- é o acervo inicial
básico para, iridusive, pinçar algumas peculiaridadeS e até mesmo ajustar prioriaades.
O SR. JOSÉ PAULO BfSOL--'- V. Ex' me permite? Ei.Cnão discuti justamente_ para poupar. Este
levantamento deve realmente ser a primeira coisa
a se (alé, sobretudo COm vistas ao problema dil
Seplan. Além do levantamento, imprensa e CPI,
~OC.ª-mi.n.f--J.:ID1.~n:t.Q _d_e_

pedido de- informações,

acho_que se pode fazer isto simultaneamente: requerer informações.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Se V. Ex'
me permitir, eu diria que o ato seguinte é, o deferimento dessa série de providências que são necessárias para que nós as tenhamos-como repósitório
básico para poder trabalhar: algumas sugeridas
pelo Senador Jutahy Magalhães, outras até da
iriidatlvà -do Pfesidiúite,- ehfim-, várias que foram
feitas. Tenho a impressão de que a Secretaria
deve ter anotado. TUdo isso já poderia ser feito
para deflagrar o processo e para que nós, em
um segundo encontro, já trabalhássemos em cima de coisas objetivas que fá estivessem Sendo
colocadas, como salientou o Senador Itamar
Franco, a nosso uso, de maneira muito mais prática e imediata, através da implantação por meio
do sjstema de processamento, para que também
se tenha condições de operacionalização.
Então, com o levantamento das denúncias, das
CPI, com o encaminhamento de pedido de informações, enfim, de toda a série de elementos preliminares- de natureza burocrática, administrativa
e informativa, já téríamõs cciridições de trabalhar
em uma segunda etapa.
Há, entretanto, algumas que5tões, que precisamos frxar claramentE:. Essa' abrângêrida, que até
pode ser uma redundância, é preciso deixar bem
claro que a questão é federal e que o que vier
a nós, estadual e muncicipa], terá essa destinação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Quanto a isso não há dúvida. Isso é, inclusive,
matéria regimental.
O SR. RELATOR (Carlos Chiil.relli) -Ex-atamente. Mas gostaria que combinássemos a priori
o q'ue fazer. Então, temos uma nonna: assunto
-do Estado, seja qual for o Estado, o critérto, não
só é da nossa competência, como nós simplesmente o encaminharemos às Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
Quanto a outros aspectos, como, por exemplo,
o prazo, é algo que poderíamos fiXar. Temos que
estipulá-lo, porque as denúncias irão chegar e
lei:ernos__ que ter um j:>razo préViO para-não ficar
ao sabor das circunstâncias. É melhor que tenhamos o- prazo antes de chegar esse acerVo porque,
do ~ontrário, poderá influir sobre nosso comportamento.
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O SR. JCITAHY JV\AGALHÃES ~_Sugiro cinco
anos para não se dizer que é só deste Goverrio.

é no sentido de que uma comissão de onze Sena-

dores, nur:n praz9 de 90 dias, não tem condições
fátiCas de pÕder estar disponível para -averiguar
O SR. MANSUETó DE LAVOR -_0 ·univerSocom a profundidade que se exige e chegar a coné tão grande que no meu entender deveríamos
clusões efetivas de tantos quantos forem os casos
nos limitar a fatos tanto quanto possível recentes.
aqui trazidos, limitado o tempo; até para que nós
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Tenho
possamos estabelecer critérios que, de certa for~
receio da abertura demasiada e nós nos perdema, resguardem a_çredibilidade na viabilidade efemos na atomização...
- tiva do trabalho da comissão. Se houver Uma situação_ excepcional, o Plenário deliberará que
O _SR JOSÉ AQRJP[NQ- NóS- não deveríamos
aquele poderá ser incluído, mas estabelecer um
limitar o tempo. Pode aparecer uma denúncia
critério preliminar para mostrar que há urna ade..
que caracteriza um crime evidente e, às vezes
quação, uma viabilidade prática do trabalho. É
até alguma coisa fácil de elucidar e que não podeapenas hesse sentido. rá ser apreciado ou complementado por nós porque há um prazo, um limite. Então, acho qú-e
O SR. MANSQETO DE LÁVOR- Sr. Presidente, creio que se deva estabelecer um prazo.
não deve haver prazo.
f!Xar:· Esse prazo não pode ser rígido porque pode, inO SR MANSQETO DE LAVOR_:_ Se
clusive, retroceder a acontecimentos anteriores.
mos casos eventuais que vão ser objeto de investiÉ preciso atentarmos para um fato; é que a grande
gação; eles irão ter tempo de retroce~_o diferente.
par{e das denúncias de corrupções, de aliciamenEnlão a própria fixação dos casos exemplares
t_qs_Uídtos e_ de tráficos de influências veiculadas
já dá a idéia do_ tempo.
ultimamente, têm relaçao com os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, visa a influenO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ---Gostaria
ciar posição de Constituintes no momento da vode salientar à Presidência e aos companheiros
tação. Isso acorreu nas comissões temáticas, está
que a preocupação com casos, vamos supor, de
ocorrendo, agora nas votações do Plenário,
1973, que não tenham hoje urna reverberação
_ A minha sugestão, até. para que haja essa d_eliou uma reiteração ou que estejam praticamente
mitação, -é_ que realmente nós consideremos coconcluídos à luz de toda uma série-_de cifcurisrno prazo o ano de 1987/1988, isto é, a partir
tâncias, se não houver uma limitaçã_o _de prazo
de 1987, que foi o ano da instalação da Asseme se não usarmos nenhum critério,· variios· ficar
bléia Nacional Constituinte. Isso, sem nenhuma
numa situação um pouco estranha de excluiwlos,
rigideZ. Mas não vejo como se fazer levantamento
porque, se não há regra ele _está, em prindplõ,
de cinco anos atrás, porque iriam aparecer tantos
passível de aceitação. Nós teríamos que ter uma
fatos que ficaríamos perdidos no melo deles, sem
data limite. Podemos estipular cinco anos. Mas
ter condições de uma prioridade. Quem lê atentaé bom para o processo, para a sistemática que
mente osjomals e todas as denúncias, sabe que
haja uma limitação. Evidentemente s_e for defmldo
essas recentes e ruidosas denúncias se relaciopor este Colegiada, Sr. Presidente, e a própria
nam com a posição dos p8J)afT}entares na AssemM
comissão achar que num determinado caso deve
bléia Nacional Constituinte. As acusações dizem
aherar, ela é_soberana para alterar.
çl~ramente, como por exemplo, diz hoje a Folha
O SR, JUTAHY MAGAlliÃES -Tal como o de S. Paulo, complementando_ essas já rotineiras
Sr. Presidente suQeriU,- nós e~eleceriãmos um
listas da fisiologia:
prazo, mas não ficaríamos escravos dele.
"A lista da fisiologia publicada pela Folha,
,(la últiJna_quarta-feira, dá _o nome e o respecO SR. PRESIDENTE: (José Ígnádo Ferreira) ..:..
tiVo" pedido de parlamentares, fundonários
Perfeitamente. Este _é um aspecto importante.
governamentaiS qu-e Selviiãm de intermediáQuando se falou na questão do fato detenninado,
rios na liberação das verbas a fundo perdido
e já passamos a entender de forma pacífica, aqueda SeCretaria- do Planejamento. Entre eles.
le dentro do cheque em branco que _o Plenário
--cento é -qi.Jarerita e dois Constituintes. cento
deu a esta comissão, vamos· estabelecer os divere dóZe-âoS quais signatários da emenda Masos fatos, determiná-los e agir dai para a frente,
-theus lensen. CorreS-pbndendo a 79% dos
procedendo às_ investigações. _
___ -_ = _
beneficiáriOs-n-a lista são aqueles que assinaCom ·relaçãO a íiimitação ou a f.xação de unl
ram a emenda Matheus lensen; 00% dos par·
prazo muito el_áStico, isto_ nos levaria quase a ser
---lamentares do PMDB e do PFL. etc., etc."
uma CGI. A diferença dei CGJ para CPI é que a

nós

-_:o

antiga Comissão Gei"al de _Investigações investigava sem fronteiras. Temos uma CP! que agora
mesmo o texto do Projeto Cabral coloca, claramente, o fato determinado num prazo certo. Nós
temos, sobre pena de nos _p-erdermos, que definir
isso. E faríamos uma fiXa-ção de um prazo provisório como o que-o Relator propôs, de até dois
anos. Acho perfeitamente razoável, e não nos atrelaríamos a esse fato.
O SR. RELATOR (CarlOs Chiar:elli)- Sr. PreSi·
dente, eu só gostaria de complementar no.seguinte sentido, antes _da po_nd_eração ou da objeção
de V.~ O rec.elo/e falo-com a maior franqUeia.é que, além do aspecto__da CGI que lembrou bem
o Presidente, na medida que _dissemos que o es~
paço é aberto, o-própriO julgamento da sociedade

É importãnte _se fazer um~ i!Uerligaçâo entre
ess_es fatos que _são objeto de acusação pela imprensa e também da tribuna do Congresso e da·
Constituinte,-cOm os PróPrios trabalhos da Consti~
tuinte. CfeTo que a partir de janeiro - a Consl:i-tuiitte-Se il'lstalou a 1~ de fevereiro de 1987até a presente data, acho fundamental se fazer
um levantamento. Aí, ter-se-á, no mínimo, três
ou quatro fatos fundamentais, em que se possa
trabalhar, sem que isso seja tigido, de tal modo
que, se houver relação com fatos e datas anteriores, se possa colocar no Plenário para se trabalhar.
Fora âisso, é'.se perder num emc!ranhado que
não vai levar a muita coisa.
O.SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Tenho a impressão de que chegou a hora de
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definirmos e tentarmos estabelecer as linhas de
uma vota_ção. V, ~ colocOU que nós levantássemos situaÇões do tipo ligação da liberação das
verbas com os signatários da emenda.
O SR MANSUETO DE LAVOR- Não! Estou
justificando esse prazo. Seria ótimo que eles fiZessem de cinco a dez anos atrás. Mas, aí, seria nos
perder. Acho que provisoriamente_deveriamos es-colher esse prazo: o ano de 1987 e o ano de
1988.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Perfeito.
O SR MANSQETO DE LAVOR - Mas isso
colide com um fato que foi enfoCãao muito bem
pelo eminente Senador José PaWo Biso!, que insiste que nó"s- procuremos investigai' ratos, mãs
fatos que tenham previsão na Lei Perial. Mesmo
que e~se objetivo não seja totalmente alcançado,
mas o nosso objetivo, dentro de uma CPI, é alcançar fatos típicos, mesmo que Outros venham, irregularidades surjam e tudo mais.
O SR. MANSUEfO DE LAVOR- Essas acusações referentes a esses últimos meses são todas,
se apuradas, tipificadas no Código- Penal.
O SR. PRESIDENTE (José ignácio Ferreira) l':fão. Há açq~s que ainda não são nem típicas.
mas que poderíamos até sugerir, porque existem
tipos prevendo essas ações. E há situações até
de utilização_de coisa pública, como se fosse particular. É preciso _que a sociedade compreenda
que há uma fraqueza de _controle dela sobre o
poder político_e que o poder político é exercitado
pelos governantes ou por ahos funcionários da
burocracia estatal, como se a coisa pública fosse
de uma fazenda privada. Esse é um outro assunto.
De qualquer maneira, precisamos estabelecer as
linhas básicas.
O SR. MANSGETO-DE~lAVOR- Estou própondo que se vote um prazo e a minha proposta
é que o prazo seja de 1987 para cá.
O SR. PRESIDENTE (José ignáclo Ferreira)Perfeitamente.
O SR JOSÉ PAULO BISOL - Sr. Presidente,
eu faria uma sugestão. Há duas correntes: t.ma
que se frxe em tomo de dois anos; outra que
se frxe em .tomo de cinco anos. Podemos colocar
os prazos de dois e cinco anos em votação e
definir.

O SR. PRESIDENTE (jàsé igilácio Ferreira)Perfeitamente, sendo que me parece pacífico que
esse_ prazo não é deflflitivo. Vou tentar objetivar,
agora, em face da premênda do tempo. A proposta do eminente Senador Carlos O.iarelli é que
tenhamos, já com a ação da própria assessoria,
o levantamento do resultados das CPJ, não só
do Senado, corno também da Câmara; as diversas
denúncias na imprensa de fatos diVtrsos, P,rovi·
dências solicitadas aqui, em Plenário, por vários
Senadores e uma determinação do nosso_ prazo
aqui. O prazo, que será provisório, par'ei::e que
é pacífico; que pode ser colocado em votação
como sendo de dois ou do início da COnstituiil.te,
ou de cinco anos. Então, como Votam os eminentes Senadores? Dois anos? (Pausa)
Então, Corilissãõ ãProva Um Prazo- provisório
para recuo. Definido o prazo de recuo para efeito
investlgatório, temos então a questão da determinaçãc? desse fato por nós. agora, fato a ser investi~
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gado. Não o faremos aQora; só depois que _recoentão, definiremos

lherii·iOs esses elementos. Aí,

o fato a ser perseguido. Teríamos aqUtl6- que seria
a portaria do inquérito, não é- ISSo? (Muito bein!)

COlocada então essa questão, temos então o prazo já, a questão do fato que vamos investigar
para ser fixado posteriormente, as providências
que vamos tomar, algumas delas já definidas;

aliás, tenho impressão de que todas podem ser
consideradas. O Plenário já pOderia autorizar, ou
seja, todos aqueles__expedientes a serem encaminhados o serão conforme a solicitação de çada
Senador. As providências, foram solicitadas, Vão
ser efetivamente tomadas, porque, exatamente a
partir das respostas a essas socitações, é que vamos fOrmar então um convencimeirto preliminar
para fixaç"ão das linha do nosso_comportaffiento.
E essa, me parece, é a questão que tenho que
responder ao eminente Senador Jütahy Magalhães, a _questão do juramento, que S. Ex' chegou
a formular por escrito: "Juro dizer toda a verdade,
nada omitindo do que seja do meu conhecimento,
sobre quaisquer fatos relacionados. com a investigação a cargo desta ComissãQ ParlaiT)entar de
Inquérito, ciente das penas que a lei comina ao
crime de falso testemunho." Eu queria dizer ao
eminente Senador, qlu~;·a.Jiás, tem se d€bfU.çado
sobre o problema desta -CPI e feito üm trabalho
magnífico, que muita coiSa de apoio material e
pessoal que estamos tendo é decorrência da ação,
que eu proveito para louvar, do eminente Senador
Jutahy Magalhães. Mas_ quero dizer a S. EX que,
por força da Lei ri~>1579, de 52 há um atrelamento
no nosso comportamento às nonnas do Código
de Processo Penal. E o- Código de Pi-acesso Penal
coloca. no art. 203~ (iue a· testemunha fará, sob
palavra de honra, a promessa de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar o seu nome_etc. Então, o que à Presidência
aqui não é tomar um Juramento que nós façamos
e aprovemos aqui, mas cingir-se ao texto do Código de Processo Penal, e, mais ainda, fazer referência ao artigo do falso testemunho, lá do Código
Penal, e dizer a ele que, a partir do momento
da leitura desse texto, do tipo do art. 302, a teste~
munha está sujeita às penas previstas no· artigo
respectivo, art_342, se não me engano, que prevê,
após a enunciação, a sanção para aquele que
violar _essa disposição...
O SR. JUTAHY MAGAUiÃES -Como é que

é o_júramento, então? _
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0 SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira} O juramento é só·o seguinte: ·v. Sa está comparecendo aqui, perante a Comissão Parlamentar de
Inquérito e, naturalmente, V. Ex' fará, sob palavra
de honra, a promessa de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado." V. EX" se Compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado? "É assim que o magistrado toma
o juramento do testemunho
O SR.JUTAHY MAGALHÃES-Acho que deve

haver qualquer menção, bem clara, de que ele
está sujeito à lei.
lnclusive,_essa questão é até psicológica.
O_SR. PRESIDENTE (José lgnácio.Ferreira)_-Até fiquei muito sensibilizado com o textO; mas,
de qualquer maneira, temos a -obrigação de seguir
a uma norma que está no C6digo de Processo
Penal.

-0 SR. jdrAHY MACiAL.IiÃf;S.--Ternos apre- , ~~O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Al, acho que
cedente aqui, da CPI da Energia Nuclear e outtas. é assunto para o comando da assessoria.
. O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) O SR. RELATOR (Cano5 Chlarelli)- Estou
Se V. EX• deseja, eu coloco.
querendO dfstrii,uif, niYel de Competenda, afixa·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Problema não çAo. porque nlio é apenas essa torefa. Amonhi
tem, apenas, acho que seria válido.
vamos ter outras tarefas. É necessirlo o contmo
dlreto do assessor junto a funcionMios na obtenO SR. RELATOR ( Carlos ChiareiiO -Sr. Presidente, em homenagem à sua celeridade nas deci- ç!o de informações.
gOstaria de que se decidisse duas coisas
Sões,
O SR. JUlliAY MAGALHÁES - Sr. Relator,
mais, inclusive distribuindo tarefas, que é para peço que V. Ex' destaque um membro da Comis~proyeitai- 6 período do-ca":la_val etc.
-· __ .
são para 1~ Secretário eventual da Casa. V. Ext
Uma das questões que está na pauto aqui é
exponha o que deseja, ent!o a assessorlalndlcorá
a seguinte: temos_ CPI, em funcionamento, refe- os nomes.
rentes a a_ssuntos- que inclusive, nesta rewúlio,
O SR. RELATOR (O!dos Chiorelll)- Estou
foram motiyo de éitaçáo.
querendo colocar .11 Comissão se
tarefa, vaO SR.~JUTAHY MAGALHÃES- Mas Isso vai
mos delegar à Assessoria para que nos proponha
ser solicitado.
uma definiçlio de competencias, à luz do interesse
da- Comissão, ou se isso ser6 tarefa de um comPo-O SR. RELATOR (Carlos ChiareDi)- Niio. Temos CPI não condWdas, em funcionamento. Por nente. ~ isso que estou sugerindo.
exemplo, sobre essa questão das concessões. PrlO SR. JUTAHY MAGALHÁES
a Assessoria
meirõ, há uma CPI instalada, em fuÕ.donamento; faria também as sugestões, mas também o parlasegundo, M uma CPI sobre os alimentos, que mentar.
é a matéria também de denúncia sobre irregulaO SR. RELATOR (Carlos Chiorenl)- Então,~
ridades. Crefo que precisarfamos manter um contransmito ao Presidente três tarefos para a Assestato através de um expediente, inclusive para ficar
soria. (]ma, é o levantamento especffico dos escridocumentado, pedindo dessas CP!, atr!Ms das
tórios; a segundo, um anteprojeto de compet!ncfa
suas presidências e dos seus relatores, informae atribuições denW desse enforque ampliativo
ções sobre qual é o estágio de andamento e o
de ações de assessores credendados pela Comisque nos podem informar, preliminarmente. Desão na tarefa de investlgaçio.
pois, podemos faier um contato de uma reunião
cOii'leles, para ter outros dados. Mas, acho que
O SR. JUTAHY MAGALHÁES Isso oi, pedlrfa
é impOrtante esse aspecto, para termos fnfÕn11a- que foSse a Assessoria do Senado.
ções sobre essas áreas. Não sei se M alguma
O SR. RELATOR (Corlos Chiorelll) -1\qul diz
outra Comissão que esteja investigando algunl
a tarefa,. quem ~ o responMvel, o que faz. quem
assunto setorial de denúncia dessa natureza. Lemos paga, em que nome estli, quem sio os responbro-me dessas duas e por isso as cito. Orna outra
sáveis. ~ uma radiografia. O quadro completo
questão, que poder:la ser defla.gada e aí poderiaonde
Iocalizado, como se instala etc:
móS d;elega_r ~ _U!Jef~ a V. Ext, é sobre Q. CJI!fm:o
OSR. PREslDEI'!tE (JoSé lgnóclo Ferreiro)ou penúitimo item, que é levantamento também,
É uma das questões estruturais aí, vou adiandizendo respeito às agências de escrit6r:los ou
tando, é a impUcaçio do fuilcionalismo público
serVIçOs.
__çom ~ empresa Privada·
SR. PRESIDENTE (José lgnádo Fene!ra) Af~sidência deteiminará e estará pronto.
O SR. RELATOR (Carlos Chlore!H) - ExalO~~O SR. RELATOR (O!rlos Chiorelll) -Isto está
mente._~ por isso que a minha sugestão, Sr. Presiligado a um outro item. Acho que precisariamos
dente, é a de que essa tarefa de definir atribuições
de competência-fosse delegada a um dos mem- ~mo~ querer burocratizar, ao contrário, é querer
opereclonalizar - estabelecer a competência do
bros da Comissão a fim de que apresentasse um
quadro de assessoramento. Temos o oferecimenprojeto sobre Isso. Gostaria de ter da Comissão
to dos assessores, a disponibilidade, mas temos
e V. Ex'. poderia designar dois, para não atribuir
que -defmir. ProPoria que se escolhesse um ·dos
em demasia- a solução para o seguinte: decidir
membros da Comissão para fazer, até a próxima
a situação" dos depoentes a fim de que pudessem
reunião, urna definiçêo de competências. Poderiafazê-lo sob sigilo, mas não no anonimato, é fundamos, por exemplo, delegar a um ou dois assesmental ver a possibilidade de aQinnos nesse sentisores que estivessem credencie~dos para tanto pado. Se não tivermos um tratamento que garanta
ra, em nome da Comissão, fazer esse levanta-ao servidor o sigilo do seu depoimento sem o
rrierlto junto a- todos os órgãos e seteies, e nos
anonimato, nós vamos ter dificuldades. O Watetrazer, na· medida do possível, numa próxima sesgarte s6 existiu porque há essa proteçao na lei
são, daqui a_ dez_ ou _doze dias, lnf91maçóes sobre americana. Vamos lembrar disso como exemplo.
esses escritórios.
.
Deep true é a figura típica_ que deveria ser cri8da
aqui: ·é o depoente garantido pelO-sigilo mas não
. ó sR. PREsiDENTE (josé lgnóclo Ferreli:a) pelo anonimato, e que tenha garantias funcionais
Se V. Ext concorda, se o Plenário concorda, designo um- !unclonário daqui,Aiaylson, para tomar especfficas. COmo fazer- isSo, é que eu gostaria
que fosse examinado. Até, se V. EX' me permitisse,
essas providências.
·· pOderia solicitar .que essas tarefas, delimitação de
O SR. RElAToR (CaiioS ChÍOielli) - EJê
atribuições, temos o Senador·Jutahy, que é
Ofereceria uma pOOpOsta de delimitaçio e fixação
Primeiro-Secretário do Senado.
de competências e atribuições da assessoria. porO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fenelra) que quero ir um pouco mais além, pois sio duas

a

·eu

essa

Jif.

e:stA

o

nos

coisas que estou sugerindo.

O Regimento é claro.
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"O presidente. da Cotnls~ãd M Inquérito,
por deliberaçao desta. poderá incumbir um

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira)---,Então_ V. Ex> entende que devamos examinar essa
questão, decidir se yamos até lá ou não, a partir
desses elementos.
O.SR, MANSOETO DE lAVOR- Sr. Presfderite, -nias ê lógi.co que nós sabemos que entidades, pessoas, já-re-Ceberam dinheiro público.-Issó
·atestá -dar6.--ffão sabemos quem ou quantos.
EritãOC)qUe-é que impede de aprovarmoS-agOra-.
até para ganharmos tempo, já que estamos na
apróvãÇão dó roteiio, o F_ato de se fazer essa averiguação locaL O que ê que impede; agora, de
fazerrrios isso?

de seus membro~_,-~ fl,!_nç!o,n~I:fqs da Secre-

tá_ria do Senado, p_ara reaJiz,as:~~ d~ qu_aJquer
sindicância .ot.l dili.Qêhcia necessáfía ao seu
trat>alho":
,
, - ,
,-

· Eu ·iria formular, além· dessa solicitação especifica aos eminentes membros da ComissãO, uma

autçll:_ização específica para mim au para o Relator,
ou para ambos, para alguma diligênc~a que ~

cientemente não nos tenha acudido até agora,
mas que, no curso desses próximos diaS, ·as refe-

xões nos levam a tomar. Acho ciue são dilifi~flci~

-Q -SR. PRESIDENTE (..José [gnácio Ferreira) A preocupação do eminente Senador Chagas Rodrigues no Sêntido de que O vOlume, o- número
de prefeituras seja tão grande que tome inviáveL

necessárias para reunir e ciscar para deritro, como
se faz no inquérito. Se ciscá para dentro; para
depois se apreciar o que se recolheu. Então, se
tivermos essa autorização, seria intereSsante, independente de definição do que seja, porque não
sei o quê.
O SR RElATOR (Carlos Cl1iarelli)- E s<>bre
os escrltórios, serlã aqtiela tarefa delegada? Alguém já executaria?
--

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Não, não
por PrefeituraS.
-- -

~SfoU ;;Ugenndo

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Fei'relrâ.)"Já poderiámos deixaiSO!iCitado ao Alaylson_que
visse iss-o;-Tenho impressão de que definimos
praticamente o que era posSível hoje.
O-SR MANSUETO DE lAVOR - Não. Ainda
há um assunto que fícou para defiilir. Quem vai
fazer o levantamento das_ obras, aplicação desses
recursos públicos intertned.iários?

O SR. PREsiDENTE (JOsé lgnácio Ferreira) Isso vem a partir dos expedientes que cheQarão
aos Tribunais de Contas dos Estados, que defmi. rão essas questões na órbita dos Estados e Municípios.
O SR MANSUETO DE lAVOR- V. Ex' sabe
que Tribunal de Contas não se locomove aos
locais das obras, aprova papéis. O que estou sugerindo é a averiguação ln loco. Se isso é feito
por assessores da Comissão, por membro da Comfssllo, eu não sei. Tribuna] de Contas aprova
papéis e, às vezes, por amostragem. O cjüe estOU:
sugerindo, é a fiscalização local das obras construídas ou não com cünheiro intermediário, eXistentes ou não; se é obra fantasma ou não. Isso
é que é fundamental
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência indaga da Comissão se o elastecimento das investigações vai até esse- ponto. Se
a Comissão coriéorda com as CoiÕcações do-eminente Senador Mansueto de Lavor.
O SR MANSdETO DE lAVOR- EStou propondo isso.

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferr~ira)
Essa é a primeira questão para, em seguida, se
tomar wna providência.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Peço a palavra,
Sr:.Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José fgnáclo Ferreira)V. Ex" tem a palavra.
O SR. CHAGAS RODRiGUES - Precisamos,
primeiro, realizar um levantamento, saber quem
recebeu o dinheiro, para depois, então, numa segunda fase, sabermos se o dinheiro foi ou não
aplicado.
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O_SR. Ri;IATO~ (Carlos Chiarem)- Sr. Pr_esideJÍte, gostaria de dar a opinião da Relataria. A
próposta__ê meridian_arnente. óbvia. Devemos aproy:ªr, _qu~ ~ u_mé!; _competência da Comissão. Agora,
yª_i ser ~plicada nos c:asgs específicos na medida
das possibilidades. se quem vai verificar é um
Membro da Comissão ou serão os assessores,
é tarefa a definir depois, em termos operacionais.
OSR. PRESIDENTE (Jos_é I~áCio Ferr~ira)-
PerfEiitamente, Aprovada essa questão, se V. ~
entenderem assún, também consideramos apro·
vada a delegação de poderes especificamente pa-ra algum· caso de diligência que não nos ocorre
agora, mas· qúe se tenha de tomar através da
Relataria, também aprovado. Diligência não especificamente referidas, não foram referidas aqui,
hoje. E, fmaJmente, dizer ao eminente Senador
Carlos Chiarem que. a Presidência cuidará para
que se tenha condições de garantir depoimento
pelo_ sigilo, mas não pelo anonimato como V. Ex•
preterideu. A Presidência tomará as providências
necessárias para que essas hipóteses sejam viáveis ~. natura1mente, dentro das determinações
da Comissão para os casos específicos em que
se deva tomar depoimento dessa forma.

O SR. RElATOR (Carlos ChiareIIi) -Sr. Presidente, quero apenas fazer um comentário conclusivo.
É o seguinte: que não se entenda que ao fmal
desta reunião nos exduJmos, ou prellmlnarmente,
tirarriás-- ã-iíllPOrtância e a seriedade das denúnciaS refeientes à questão da SEPlAN. É importante que se fiXe este fato. Apenas estamos toman·
do uma série de providências necessariamente
preparatórias e indispensáveis para atingir o objetivo gefal, claro e prioritário desta Comlssão. Porque cOm-o d ·esboço previa uma prioridade_ para
a SEPI.AN e como até em função disso se fez
uma referência de possíveis depoentes, é bom
que fique claro, no registro, que a Comissão como
um todo não arredou pé e nem recuou das suas
posições.

--o SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Fbi muito bom que V. EX colocasse assim, porque
não foi isso que encaminhamos. Encaminhamos
as linhas para efeito de votação e não estávamos
ainda debl,_lchando aquilo que mutatis, mutandis
seria uma portaria a respeito da investigação, estávamos apenas recolhendo elementos. E já que

V. f r solicita que se proponha isso _eu proponho
ao Plenário o:· s_eguinte: _a determinação do_ fato
a ser investigado. A determinação do fato, entâb,
é_ a fntef111-ec!i~~ã_o__ c:l_~ ver]:)~_p_ública:;;. F;u ~çho
que- é a r:n~~()! das colocaÇ,õe~. O fato definido,
o fato determinado que vai ser investigado! preliminarmente,~-º f~to da intermediação de verbas
federais, intermedi8çâo de verbas federais sem
-definição de Ministérios, a intermediação de verbas federais: V. ~ concorda?

a

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ~ Eu concordo e podemos dizer que a questão da SEPLAN
está em pauta...

O SR. PRESIDENTE (Jósé JQiládo Ferreiúi)....:..
Não. A questão da SEPLAN está Implícita. Então,
nós evoluiríamos, porque já vamos tomar todas
as providências de Jevan~mentos de fundo2 dos
200- ~nc!q_s exi~~ente:_s, quais as liberações. t:: um
traP_alho colossal que vamos ter que inclusive ampliar a assess_oria para que e~te trabalho se com·
plemente. E, fmalmente, perguntar já que estamos
definindo _o fato, prime_iro, se nós também deveremos definir quanto ao recebimento ou não de
denúncias diversas para efeito de forrTiulação de
um j:uíz_o c_le admi~si_bilidade, quer dizer, receberemos,ou não aquilo que venha com relação,
vou citar um exemplo hipotético, a VASP de Sã.O
Paulo, ou o problema da Corretora de São Paulo.
Enta-o, a pergunta é a seguinte: o Plenário entende
que, depois de focado isso que é prioritário, nós
deveremos receber essas denúncias e formar sobre elas um juízo de admissibilidade e após esse
juízo remetermos para os municípios e Estados
o que for pertinente especificamente a eles e o
que nos for pertinente, sem uma ordem obriga·
tória cronológica de entrada, mas nós nos reservamos ao direito de aferir o que é importante depois
e deixarmos isso para a cada momento, a cada
conjuntura o apreciado. Então eu pergunto: o Ple·
nário está de acordo também? Receberemos es·
sas diversas denúncias sem, evidentemente, botar
um edital no jornal, mas aquüo que nos chegar
será recebido pelo apoio técnico que temos será
examinado para efeito de formação de juízo de
admissibilidade__ e aí tomaremos as providências.
Também o Plenário concorda com issp?
O SR CHAGAS RODRJCI_UE$ -Isso seria feito
pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Relator e quando houvesse dúvida o assunto seria
submetido ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)O Presidente, certamente, comurucará os fatos
ao Plenário.
O SR. MAURICIO CORRÊA - Sr. Presidente.
eu não quero ser desagradável e nem inoportuno,
neste momento, mas eu falei aqui a respeito dos
problemas locais, e se decidiu que o correto_ é
que providenciaríamos os encaminhamentos para os municípios e Estados por causa da compe·
tência, inclusive constitucional. Mas, hoje de manhã, estiveram procurando V. ~ o Preffidente
do Instituto dos Arquitetos, vários engenheiros para lhe entregar um dossiê a respeito de uma matéria que eu já conheço profundamente, e eu até
citei a1guns dados aqui, parecendo a alguns que
fosse uma questão regionaJ, um aspecto de natureza política. Isso é o que deduzi da palavra de
alguns, mas não é, é um problema sério. Eu goStaria de saber, queria que V. EX me dissesse, e

?98

Q.Jorta-feira

DIÁRiO DO CONGREssO NACIONAL (Seçio I)

16

Março de 19àã

se quiser que me dê uma resposta na próxima . trado, e.1e Hccri só. se estive~ &átãridé)de "irite"mf~~ ... .têfu:ieSSe;.~4Ue ri6s hãO tenhamos aí, -amanhã.
reunião, dizendo qual a destinação que vai ser
c:fjação, e se for o caso entrará e se não for não
balizado no mínimo o· ·que nós queremos, que
dada a esta documentação.
entrará, ficará para uma segunda etapa, n!io é - é a apuração da verdade.
_ assim?
A Presidência, diante da ausência de novas inO SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) QUanto a esta documentação, o..exame dela está:
O SR. PRESIDENTE (Jose lg"nádo Ferreira)_ , degações e colocações dos eminentes Senadodentro do quadro que traçamos aqui, aprovado

pela Comissão, ou seja, quanQo eles vieram aqui

de manhã eu disse que iria propor à Comissão
o que agora estou propondo. Agora este acervo

será o primeiro a ser examinado pelo nosso corpo
técnico, para efeito de definição de um juízo de
admissibmdde ou não.

----

De mane~ra que, essa é a questão e eu pergunto
ao eminente Relator se tem alguma coisa a mais,
alguma questão.

O SR MANSUETO DE lAVOR- Estou enten·

dendo esta questão da seguili.te maneira: a Comissão decide que o assunto primeirô é a interme-clação. Todas as denúncias, documentos refen!ntes a intermediação seria, de imediato, recebie colocados como acervo para este trabalho.
Agora, aquelas outras referente~ a outros assuntos
da alçada possível da CPI se recebe para usá-los
quando se tratar e se se tratar desse asSWlto,
de acordo com a decisão do Plenário, e, se for
da alçada dos Estados _e Munidpios, se encaminha conforme já ficou determinado, digamos
como é um assunto federal, portanto, passível
de ser objeto, esse assunto a que se refere o

a

nobre Senador Maurício Corrêa, não será regis.

Exatamente, naturalmente;Só após 0 exame fatos,
res, vaf encerrar a sessão. Entretanto, acha que
porque a CPI não julga e nem pune, ela apenas · deve ser o momento de focarmos a primeira ses~
formula as sua"s conclusões. E até é 0 bom que
são, após esse breve recesso que teremos agora;
se coloque 0 seguinte: que aquelas 292 CPis a
lamentavelmente, eu acho, que para todos aqui,
que se referiu tanta gente aqUi, inclusive eu, um
vamos ter esse período de recesso forçado. Então,
grande número delas chegoU a alguma condu~ a indagação é a seguinte: eu indago de V. EJ.c_,l
- são.
_·
-· o que pensam de terça-feira às 9:30, após o carDepofs que o projeto de Constituinte for pro- ~ naval?
mulgado, quer dizer, qUando nós tivermos real-- mente a ConstituiçãO proinulgada, provave:lmen~
O SR. Cflll.QAS RODRIGUES- Nós estaremos
te, teremos a nossa eçllo substituindo o inquérito ' aqui na quinta-feira.
policial.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiro)O SR. RELATOR (Corlos ChiareUi)- Sr. Presi· . Aproveito pant colocar a V. Ex'"" que nós teremos
dente, s6 wna quest&o. A intermediação, no caso,
situações em que reuniões haverão de ser m~
não é restrita ao conceitO espec.ilico de meia dis-das sem esse formalismo, sem esse engessarnenbibulção de verbas mediante favores, privilégios
to do nosso q)mportamento, porque estamos te>
ou beneficias de fundos públicos, intermediaçio
dos condicionados a circunstâncias do ftmciona. na atividade c;la adminístraçio pública fmplica , mento da Constituinte. De máneiril que haveretambém outras fonnas de procedimentos üfcitos
mos de compreender e reduzir a formalidade para
conlo dinheiro públiCo 'atravéS. evidentemente, de
que tenhamos as reuniões. quando e_se elas nos
conotações fraudulentas.
apresentarem como possíveis. Mas, em prindpo,
V. Ex" concordam parà terça-feira às 9:30 da maO SR. PRESIDENTE (José lgnóclo Ferreira) A Comissão concorda que se lldlte. E eu~ pedi·
11M? Muito bem!
ria ao eminente Relator que formulasse como en·
Está encerra-da a sesSãO.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-ATADA6"SESSÃO,EMJ6DEMAR·
ÇODE 1988
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

-Recebimento do relatório sucinto, do Go~
vemador do Distrito Federal, referente a_ sua
viagem ao e~~rior, no periodo de 12 de janeiro
a 1O de fevereiro último.
~1.3-0RDEM

1.2.1- Mensagem do Senhor Presi-

dente da RepúbHca
-N9 101/88 (n" 128/88, na origem}, referente à escolha do Sr. Renato Prado Guima-

rães, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaíxador do Brasil junto à República da Vene-

zuela.

1.2.2 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado no 10/88, de

autoria do Senador Fra_nC\$-C9_ R.ollemberg,
que estabelece a obrigatoriedade da inscrição
de material reaproveitado ou impróprio para

consumo em locais deter'minados _n~s embalagens ou rótulos de produtos fabricados c:om

esse material, em qualqUer proporção~ visando a prevenir a propagação de doenças, e
dá outras providências.
1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR ALBANO FRANCO- Pólo doroquímico de Sergipe.
SENADOR l'!ELSOI'! CARI'!EIRO - Reg;.
me parlamentarista de governo.
1.2.4- Comunicações da Presidência

-Recebimento do_Qfício n S/5/88 (n9
166/88, na origem), do Prefeito de Manaus,
Estado do Amazonas, solicitando a retificação
da Resolução n9 70/81.
1

DO DIA

-Projeto de Decreto Legislativo rt 2, de
1988 (ri' 8/88, na Câmara dos Deputados),
- que autoriza o Senhor Presidente da República
a ausentar~se do _Paí~ no periodo compreen~
dido entre 1n de março de 1988 e 28 de feve~
reiro de 1989. Votac;ão adiada por falta de
quorum após usarem da palavra os Srs. Senadores Chagas Rodrigues, João Menezes e Lei~
tt Chaves.
-Projeto de Decreto Legislativo n-:> 1 , de
_ 1988 {n9 9/87, na Câmara dos Dep~t~dos),
que ap-rova o texto do Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano,
assinado em Lima, a 16denovembrode 1987.
_ Votação adiada por falta de quorum.
- Pr9jeto de Decreto Legislativo n~ 3, de
1988 (n~ 6/87, na Câmara dos Deputados),
___que aprova os textos das convenções e reco·
mendações da Organização- lntemacional do
Trabalho - OIT, que especifica. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 9, de 1_988,
que dispõe sobre beneficias fiscais do Imposto
de Renda relativos. às doações efetuadas por
pessoas físicas ou jurídiças às vítimas das enchentes ocOrridas nos Estad-os do Acre e Rio
de Janeiro, em 1988. Votação adiada por
falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SEI'!ApOR MÁRCO MACJEL - Reg;me
preskfencialista de governo.
-

SE!YADOR LOORIVAL BAPTISTA- Pólo
Cloroqufmico de Semipe.
SENADOR !RAJvf S4RAIVA - Homenagem
póstuma à Sr" Maria de Lourdes Estivalete Tei-xeira, esposa do Senc~.dor Mauro_ Borges.
SENADOR MAURO BENEVfDES- 1? aniversário da administração TaSSo JerelSsati,
Governador do Ceará.
SENADOR NELSOI'! WJ':DEKII'!- A s;tlJil·
ção dos representantes daJ~:revidê.nc:ia_ Social _
nos Estados.
SEI'!ADOR ODACIR SOARES - O<>Sem·
penha da delegação brasileira à reunião ordinária da Junta de Governadores da Agência
Internacional de Energia Atômica - AIEA, em
Viena.
SE!YADOR DIRCEU CARI'!EIRO- Sistema
parlamentarista de governo.
1.3.2~ Comunicação da Presidênda
cOnvoc.;ÇãO""de sesS~ãO extraOrdinãria ·a realiZar-se dia" 17, às 1 i:OO horas;- com Ordem
do
que destg~a. _
-

ma

1.4- ENCERRAMENTO~
INSTITUTO DE PREVID~CJA
DOS CONGRESSISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ConvOCãçãO
2 - MESA DlRETORA
3 - LiDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
4..:. COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANETES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

oiÁÍIIO Do' CONGRESSO NACIONAL
lflip'rés'sé>sob a responsabilidade da Mesa do Senado

PASSOS PÓRTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

ASSINATURAS.

Cz$ 950,00

Semestral

Di reter lnd_uStrial

Exel"nplar Avulso ........................................ Cz$

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adíunto

Ata da

Federar

6,00

Tiragem: 2,20{).-exemplares.

6~

Sessão, em 16 de março de 1988

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
--- EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs: Humberto Lucena,
Dirceu Caineko e João Lobo.
ÀS 10 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SÉ
PRESENTES OS SRS. SEIYADORES:
.
Mário Maia -- Aluízio Bezerra_ - Nabo r Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo
Mello - Odacir Soares-- Ronaldo Aragão Olavo Pires- João Menezes - Almir Gabriel
-Jarbas Passarinho- João Castelo- Alexan·
dre Costa- Edison Lobão.....,.... João Lobo - Cha~
gas Rodrigues- Alvaro Pacheco- VirgíJio Távo~
ra- Od Sabá ia de CaJValho- Mauro Benevides
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura
-Marco Maciel -Antonio Farias - Mansueto
de Lavor.;_ Guilherme Palmeira- Divaldo Surua~
gy- Teotonio Vilel~ Filh_o_- Albano FrancoFrancisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira- Gerson Camata- João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Ronan
Tito- SeverO Gomes- Fernando Henrique Car·
doso - Mário Covas - Jrãni Saraiva - JrãpUan
Costa Júnior - PompeU -de Sousa - Maurício
Corrêa- Meira Filho- Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi ·- Wilson
Martins - LeJte Chaves - Affonso Camargo José Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem José Paulo Bisol-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 69 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balnos.
O Sr. l9·Secretário prbcederá à leitura do Expediente.

- ~ E-lido o segllinte _
EXPEDIENTE
-- -MENSAGEM
N• 101, de 1988
(n1> 128/88, na origem)
. ~ceJentis~iiJloS- Seflh_ores f.'u;~mJ:?ros do $ena-

d0FedefãlDe conformidade com o artigO 42 (item III)

da ConstituiÇão, tenho- a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
des_ejo fazer, do Senhor Renato Prado Guimarães,
Minjstr~:)de Primeira aasse, da Carreira de Diplo-

matã.

para- exercer a função de Embaixador do

Brasil junto à República da Venezuela, nos termos

dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal
do .Serviço Exterior. baixado pelo Decreto n"
93.325, 4e 1' ele outubro de 1986.
2. -Os méritos do Embaixador Renc;~to Prado
Guimarães, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 15 de_ março de 1988. - Josê Sar·

ney.
INFORMAÇÃO

CURRTCULUM VITAE
Embaixador Renato Prado
Gü1niarães.
ColinaiSP, 5 de abril de 1938.
Filho de Mário Mazzei Guimarães e
Hilda Prado Guimarães.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/
USP.-- Curso_ de_ Preparação à Carreira de Diplomata,

IRBr.
Professor de Promoção de Exportações, Curso
de Prática Diplomática e Consular, lRBr, 1975.

Professor dos Cursos de Comércio ~rtor da
Fundação Ceritro .de Estudos Comércio Exterior.
Professor, Curso de Treinamento para Encarre':'
gados _de Promoção Comercial do Uruguai, Centro Internacional de Comércio, 1979.
Terceiro~Secretário, 20 de janeiro de 1964.
Segundo-Secretário, mérecim'ento, 31 de dezem~
bt-o de 1966.
PrimeirO-Secretário, merecimento, 1~ de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 29 de novembro de
1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de
dezembrO de 1979.
MinistrO de Primeira Classe, merecimento; 17 de
dezembro de 1986.
Assistente do Secretário-Geral-AdjuntO Para As·
suntos da Europa
Ocidental, África e Oriente PróxifTIO, 19.64/66.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1966.
Assistente do Chefe da Divisão de Programas para
Promoção Comercial, 1973.
Encarregado da Divisão de J?rogramas de Premo~
ção Comercial, 1973/76.
_
Chefe da Divisão de Programas de Promoção Cc-merda!, 1976/79.
·
Secretário Especial de lmprensa, 1985.
Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro
de Estado, 1986.
Chefe do _Gabinete do Ministro de Estado,
1987/88.
Bruxelas, Terceiro-Secretário, 1966/67.
Bruxelas, Segundo·Secretário, 1967/69.
Bogotá, Segundo·Secretârio, 1969i73.
Bogotá, Chefe do Setor de Promoção Comercial,
1970/73.
Nova Iorque, Cônsul-Geral·Adjunto e __Çhefe do
Escritório Comercial do Governo brasileiro,
1979/83.
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Nova Iorque, Encarregado do Consulado-Geral,
1980/81.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1983/85.

Washington, Encarregado de Negócios, 1983/84,
XVII, XVIII e XIX Sessões do Comite âe NOmenclatura do Conselho de CooperaÇã:o, Aduanêira·, ·
Bruxelas, 1_9_6_6/67 (obserVaâor).-

LV e LVI Sessões do Comitê T&nicci Permanentedo Conselho de Cooperação Aduaneira, Bruxelas,
1967 (observador).
XL. XLI, XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX Sessões do
Comitê de Valores do Conselho de 'Cooperação
Aduaneira, Bruxelas, 1966, 19õa·e-1969 (obServador).
XIX. XXX, UX. LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e
LXVI Sessões do Comitê Técnico l>er-manenté dõ
ConSelhO. de_ CoopéraÇãOL Aduaneira,. Bruxelas,

1967, 1968 e 1969 (observador).
X Reunião Extraordinária da CECLA, Bogotá,
1971 (delegado).

IV Reunião do Grupo de EStudos SObi'e"-Bananas,
FAO, l971 (representante). _
_ _
XUI Reunião da CECLA, 1972-(áefe"gãdo ).
Reunião de Peritos em Promoção _de Exportação,
CECOM-OPE, 1972 (delegado).
Feira Intemadonal de Bogotá, 1972 (diretor do
pavilhão brasileiro).

--

de Chefe do Gabinete do Ministro de Estàâo das
Relações Exteriores.
Secretaria de_ Estado das Relações Exteriores,
ém'- ,-dé___ ·de 1988. --·Sergio Barbosa Ser~
ra. Chefe do Departamento do Serviço Exterior

' - -' 'A .Comissã; de Relaç-Çes EXteriores.- .:
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O e,Pediente lido será_ despachado à Comissão de Relações Exteri_o_r_es_.
.
,
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.
1~-secretário.

É lido o seguinte ,

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 10, DE 1988
Estabelece a obrigatoriedade da.lris-

crição de material reaproveitado oU iin:.
_próprio para consumo em locais detenninados nas em~alagens ou rótulos de
pi'õdutos fabricados com esse material,
em qualquer proporção, visando a prevenir apropagação de doenças. e dá outras
p_~~~ências.

I Reunião da Coinissão Mista Brasileiro-Colam~
O çÇ)ngre$56 NaciOnal decr.eta; _
biana de Cooperação Ec:on6il1ica e Técnica, Bo_Art. 1~ · As empresas produtoras de matér_ial
gotá, 1972 (asseSsOr).
__
__d_e consumo e· a_s_ ertidªdes similares ficam obri~
V Coli.ferênda latino-Americaria de Eletrifícaçào
gadas a declarar, nas embalagens ou rótulos, a
Rural, 1973 (ObséVador). - presença; ·em qUalquer proporção, de material
Conselho Diretor do Centro lnteramericano de
reaproveitado em seus proâutos ou impróprio paComercialização, 1973 (representante do governo
ra consumo em locais determinados.
brasileiro).
- Art.. 2° As empresas produtoras de rótulos ou
II Curso d~ Treinamento e Aperfelç~mento 'para _d~ embalagens e as- entidaae.s si.milares fi.;:am
Chefes cle.Setores de Promoç.ão Comercial, 1973
obriga"das a explicitar a preSenÇa; em qualquer
(coordenador).
proporção, de material reaproveitado ou imprópriõ. ·para··consumo em JOC:ais determinados na
Programa de Ciclos de Treinamento de Especialistas em Promoção Comercial, 1975r19 (<:::oordecomposição do produto a ser embalado ou rotunador).
lado.
.
III, IV e V Cursos de Treinamento e Aperfeiçoa~
Art. 3'f A inscriÇão será visível e legível, sem
mente para Chefes de Setores de Promoção Cocodificação.
. _ _ __
merc:::ial, 1975 e 1976 (diretor). _
Art 4? A inobservância do previsto nesta lei
Seminário sobre Exportação de Serviços, MRE"F1"
configurará infração de natureza sanitária, ficando
NEP, 1976 (coOrdenador).
o infrcitor sujeito às penalidades previStas na Lei
n9 6.437, de 2U de agosto de 1977, sem prejuízo
Encontro Brasii-Paráguai de Cooperação em Pro~
das responsabiUdades civis e penais cabíveis.
grama Comefcial, 1977 (coordenador).
Art. ·,59 O Poder Executivo regulamentará esto;~.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
lei no prazo de 180 (centO e oitenta) dias, a contar
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
de sua publicação. _
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande
Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de
Oficial, Brasil.
sua publicação.
Ordem do Mérito Naval, Comendador.
Art 7o Revogam-se as disposições em conOrdem do Mérito Aeronáutico, Comendador.
trário.
Ordem Militar de Cristo, Grailde Oficiàl: POrtugaL
Ordem de Mayo, Grande Ofi.dal, ArQentina.
Justiftcação
Ordem Francísco de Miranda, Primeira Classe-,
Venezuela.
Recentemente, verificou-se que toalhas de paOrdem do Mérito, República Federal da Alemapel descartáveis, de cor mais escura, continham
nha.
alta taxa de bactérias, já que tinham sido produOrdre National_dou Mérit. Comendador, França
zid?ls com papel reaproveitado. E sabe-se que
Ordem da Corôa, Oficial, Bélgica.
O--consumo de tais toalhas vem aumentando de
Gran Cruz. da Ordem da Águia Aztec_a, México.
_forma acentuada, sendo vistas hoje ern hospitais
Medalha do_ Mérito Tamandaré.
e outros ~-s~b_e_lecimentos de saúde, lanchonetes
Meda[ha do Pacificador.
e restaurantes, escolas, residências etc. O mesmo
Medalha do Mérito Santos Dumont.
taivé:Z -Cx::orra-·com outrôs produtOs de p<~pef que
Medalha de Honra da ln<::onfidência.
não apresentem-a cor branca.
Num pais onde_ a estrutura nosológica mostra
O Embaixador Renato Prado Guimarães se ena primazia de doenças transmissíveis, tantas vezes
contra nesta data no exercido de suas funções
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infectO.:cOntaQ-iosas. tal ocorrência deve_ ser ime~.
diatamerlte arlalisada ·na 'perspectiva da vigilância
sanitãrta
·
Observa-se que os rótulos e embalagens não'
trazem a composição do produto que contêm'
ou rotulam, descumprindo o seu papel de instrumento de orientação do consumidor. A atual_si~
tuação é prejudicial também ao setor industrial,
uma vez que não privilegia a indústria preocupada
em garantir boa qualidade a seus produtos e em
Informar adequadamente o mercado <:o"nsumi~
dor, resultando num estímulo à desinformaçãO
e baixa qualidade dos produtos.
·
·
A regulamentação de rótulos e embalagens s_e
resume praticamente ao" sefot de alimentoS_~ medicamentos, porém o problema não se extingue
aí. É bem mt;!!is amplo, conforme se pode observar
arite as recentes denúncias veiculadas -pela imprensa. E não só a obrigatoriedade da informação
é importante, mas tafDbêm a maneira como é
prestada: - jogam com o tamanho das letras e cores,
para dar realce a aspectos que não-deveriam ser
realçados, em detrimento de outros que precisariam sê-los;
- inscrições feitas em lingua estrangeira ou
codificadas impedem a sua compreensão por
uma grande parcela da população;
- utilização da rotulagem para os mais variadoS- _e_ imprópríos fins publicitários, embora seja
usual a alegação de falta de espaço para informa~
ções fundamentais.
Ninguém desconhece mais que os processos
de marketlng e publicidade introduzem novos
valores, conceitos e necessidades na sociedade.
Assil!l se explicaria a generalização recenté do
uso de toalhas de papel e produtos Siffiilares.
Acentua~se a confusão dos consumidores quando, aliada à pressão para o c-onsumo dos novos
produtos, persiste a desinformação sobre os mesmos.
As "estratêgias de motivação'' va1em-se do preconceito, por demais arraigado na população, do
relacionamento da cor com a qualidade para promover o consumo de produtos que, apesar de
aparentemente inofensivos, podem, em certas
condições, comprometer a saúde humana.
Não se defende, é óbvio, a sua retirada pura
e simples do mercado. mas tão-somente a difusão
de informações claras e corretas, para que o consumidor brasileiro possa optar conscientemente
por um ou outro produto.
É diante dos riscos a que está exposta a populaM
ção, pelos mecanismos de propaganda, numa
sociedade de consumo norteada pelo lu<::ro, independentemente da preocupa-ção com as interferências sobre as_condições de saúde, que assume
maior importância a c:ontrapropaganda, o conM
trole mais rígido de anúncios, rót1,.1los e_embalaM
gens, visando à criação de mecanismos institucionais de defesa do consumidor.
Então, exemplo de medida adequada poderia
ser a interdição, nas dependências do sistema
de saúde, de comercialização e promoção de Produtos elaboraciQs com material reaproveitado ou
impróprio para consumo em estabelecimentos
de saúde.
Por outro lado, a rotulagem deveria conter, obrigatoriamente, informações compreensíveis pelos
consurriidores, limitando~se a elas.

A solução do problema sô ser_á alcançada se
Todos sabemos ser o Estado de Sergipe posos esforços governamentais lograrem não apenas
s.uido_r de um suQsolo riquíssimo em minerais
a cc-responsabilidade social do fabricante. assu~
estr<;~tégicos para o d~envolvimento ec;o,nômico
mindo este o objetivo de cumprir, etkamente, _~ dóJ!aJs. Por outrq lado, esses minérios tornam-se
as suas atribuições, mas também a participação
.-e.conomicam~nte mais importantes por·estarem
direta da população, através de eficiente defesa
prtvilegiadamente localizados em ~:~ma única área
do consumidor. E tudo isto fundamentado em
.a, ~O. quilômetros de AracajU e bem- próximos ao
legislação adequada e consciente. _
_fM_W.r.o_ t~rminaj pq[tuá!jp do Estado. Isto -significa
Sala das SessóeS, 16-·ae março de 1988. _menor investimento para exploração e menores
Francisco Rollemberg.
custos operacionais e de transportes das cargas
a serem geradas.
LEOISUÇÃO CrTADA
LEI N' 6.437, DE 20 DE AGOSTO DÉ 1977

Configura lnfraçóes à legislação sanj.
tárla federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
·····~-~--~--~·-·------.....-
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, .AI~~ do_ petróleo e do gás natural, que são
matérias-primas fundamentais para a- indústria
petroquímica, o meu_ Estado vem contribuindo
com o crescimento econôrillco do Brasil através
da Produção de fertiliZantes nitroQenadoS e potássiCós altamente necessários ao aUmento da prodútividade agrícola Este- ano serão prOduzidas
cercá de 210 mil toneladas de uréiá e·200-mil
iOOeJãdas de potássio, devendo estas quantidades

O Sr. João Menezes aparte?

• Quanto à uréia:- cOn~ffi ressaltar, cÍue, atual-

O SR. AlBANO FRANCO - ou-ço o .aparte
do nobre Uder João Menezes, com todo o prazer.

mente, a produção rÍacionaJ, em tomO de 51 O
mil _troneladas, é apenas suficiente para atender
a demanda interna. Desta forma, mister se faz
_que, a curto prazo se eleve a produção desse
fertiliiante pois; caso contrário, o país terá que
gastar divisas preciosas na importação de uma
mercadoria que pode· ser produzida intemamen··=======-te, através da ampliação da fábrica localizada em
· - - - - ,...
território sefgipano.
......................................- · - - - - - - ·
O Sr. LeoPoldo Perez- Pennite V. Ex' um
aparte?
LEI N·• 6.480, DE 1' DE DEZEMBRO DE 1977
OSR. ALBANO FRANCO-Com mUito- prazer, nobre Sen~dor L~opodo Peres.
Altera a Lei no 6.360, de 23 de setemO Sr. Leopoldo Perez - Senador Albano
bro de 1976, que -dispõe sObfe a vigiFranco, diante de_ V, Ex~_comunico a esta_ Casa
lância sanitária a que ficam sujeJtos os
qUe" o Senhor Presidente da República assinou
medicamentos, as drogas, os lnsumos
fannacêuticos e correlatos, cosméticos, decreto criando o Pólo Ooroquímico de Sergipe.
Gostaria, em primeiro lugar, além de cumprimensaneantes e outros produtos, e dá oubas
tar o Governo Federal, de transmitir a V. Ex" ao
providências, nas partes que menciona.
povo de sergipe a minha manifestação de alegria,
..............................
·-----~-robretudo porque sou testemunha de que V. Ex",
-assim como--o Senador Francisco Rollemberg e
osdemais integrantes da Bancada, há muito tempo vinha lutando_ para essa conquista do povo
Sergipano. Meus cumprimentos a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -O pcojeto lido vai à publicação.
OSR. AlBANO FRANCO-Nobre Senador
_Leopoldo Peres, as palavras lúcidas e amigas de
Há oradores inscritos.
V. EX' vêm engrandecer o nosso pronunciamento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano
Continuo, Sr; Presidente.
Franco.
Com relação ao potássio, a sua produção deverá atingir 500 mil_ toneladas nos próximos 2 ou
O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
3 anos. Este fato; Sf.-Prêsidente e Srs. Senadores,
Pronuncia o seguinte discursá.) --Sr. Presidente,
!mplicará no aumento compulsório da produção
Srs. Senadores:
de __cloreto de sódio, tendo em vlsta_que este sal
Na última quinta-feira, dia 1O, o Excelentíssimo
está associado ao potássio num único minério:
Senhor Presidente da República, em solenidade
a silvinita.
realizada no Palácio do Planalto,_assinou decreto
Por diversas vezes, desta tribuna, referi-me a
criando o Pólo Ooroquímico de Sergipe. Este
evento, Sr. Presidente e Srs. Siénàdõres. reves- _ esta produção compulSória de cloreto de sódio,
tiu-se de extraordinária importância para o desen- e,-daqui mesmo, denunciei o fato de o Brasil estar
volvimento do Nordeste do Brasil. Na verdade, _comprando _np exterior e~ e produto quando, em
ao criar este pólo, o_Govemo Feder<V não apenas Sergipe, toneladas e mais toneladas estavam sendo lançadas ao mar, através de um salmouroduto
comete um ato de racionalidade económica, mas,
sobretudo, propicia os meios instituciOnals n~eces cofi'stnúdo para este fim.
- Por -outro lado, desta mesma tribuna, venho
sários ao aproveitamento industrial integrado das
Ctefendendo o aproveitamento industrial desses
imensas riquezas minerais sergipmlas.

Dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos fannacêutlcos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.

____

Permite V. Ex- um

.serem significativamente ampliadas nos próximos
arios.~ _

LEI N· 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

excedentes de cloreto de sódio na produção de
barrilha e na fabricação de insumos derivados
do cloro, tais como soda, soda-cloro _e PVC.
Felizmente, para alegria nõssa e do povo sergi. pano, na última quinta-feira, dia 10, mais um passo decisiv_o foi dado nesse sentido. A criação do
PóJo Ooroquímico de Sergipe, a partir da montagem de sua infra-estrutura física e -de serviços,
bem como da definição de incentivos fiscais para
as empresas que lá se instalarão, tomará mais
próxima a concretização dos projetas de barrilha
e aqueles voltados para a produção de cloradas.
No tocante à barrilha, cabe aqui enfatizar que,
nos próximos quatro anos, o País gastará mais
deUS$ 100 milhões de dólares com a importação
desse insumo. Esta soma representa aproximadamente 35% do investimento nece5$ário_à.construção de uma fábrica com capacidade para produzir 200 mil toneladas por ano.

O Sr. João Menezes - Eminerite -Senador
Albano FranCO, querO fe!idtá-16 Pelo Seu pronunciamento de hoje, porque V. Ex~ tem feito seguidamente a defesa do seu Estado e dessa produção
importante que vai benefkiãr todO O Nordeste.
Quero felicitá-lo também porque, pelo menos, V.
& traz uma notícia boa, porque hoje só se traz
notícia niim, só se discutem coisas negativas, e
V. Ex• traz pra cá um ato eminentemente ,de interesse nacional, que foi esse do Senhor _Presidente
da República, no último dia 1O, assinãndo -a criação desse .P.ólo Petroquímica. Precisamos também dizer as coisas boas. Por exemplo, no Nordeste, temos esse problema de irrigação, que é
hoje uma realidade e ninguém fala.. .só "se fala
em reclamação, coisa ruim, pessimismo. Felicito
V. Ex", porque traz ao Plenário do Senado Federal,
com o seu conhecimento, com a_ sua autoridade,
ess_e fato importantíssimo para a vida do Nordeste
e do seu Estado.
·
OSR. ALBANO FRANCO-Nobre Senador
João Menezes, as suas palavras vêm valorizar o
riosso pronunciamento, e, mais do que isso, V.
& teve a capacidade de ressaltar a nossa preocupação diuturna aqui nesta Càsa;com a exploração
dos produtos minerais do meu Estado, comotambém procuro sempre ser jUStO e-cOireto na
minha vida pública. Não poderia deixar de registrar este fato auspicioso que foi assinatura, no
último dia IO, do decreto da criação do Pólo Ooroquímico de Sergipe, pois todos sabemos e reconhecemos que nenhum País no Mundo hoje tem
o potencial e as perspectivas_ do Bra~il; que as
dificUlC!ades e os obstáculos que vivemos no dia
de hoje serão todos superados através do nosso
trabalho, do entendimento e da paz e harmonia
que o povo brasileiro almeja e dese1a. ____ _
__-__ Sr. Presidente e Srs. Senadores, no tocante à
barrilha,_ a produção interna, atualmente, encon~
tra-se estabilizada em torno de 200 mil tolleJadas,
sem possibilidade de ser ampliada, vez que a
Companhia Nacional de Álcalis, única fábrica existente no Brasil, já atingiu a sua plena capacidade.
Considerando que o consumo nacional de barfilha deverá atingir, neste ano, mais de 400 mil
toneladas, dedw:-se, portanto, que o país impor~
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tará mais de 200 rriil toneladas a fim -de atender
à demanda doméstica.

prima, a SaJgema, Indústrias Químicas SA., "grupo
empresarial Que congrega a Norquisa e a PetroPor outro lado, sabendo-se que o crescimento- quisa, encaminhou ao Conselho de_ Desenvolvimédio anual do _consumo de barrilha está ao redor
menta Industrial, para análise e aprovaç-ão;ptojeto
dos 6%, obseJVa:.se, dessa forma, que, nessas •que objetiva a produção de soda-cloro, Diclorecondições, no ano 2.000, portanto -daqui a 12 tário;óxidCJ de proPeno e polióis'.
anos, o Brasil deverá dobrar as suas necessidades
Prevê o referido projeto investimentos eStimade barrilha, ou seja, estará consumindo 800 mil
dos_ em· 270 milhões de dólares e será mici"olo-toneladas por ano. Se_até_lá_não for tomada qualcalizado no recém-criado Pólo Cloroquímico de
quer providênda no sentido de elevar a produção,
Sergipe.
então estaremos; aos preços atuais, gastando,
-O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senãdor Albcino
anualmente, US$ 75 milhões de dólares com imFranco, V._Ex" me peimite- tÜn áparté?
portações.
0 SR. ALBANO- FRANCO _ Com muito

Urge, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadore_s,

que medidas rápidas sejam tomadas, visandp o
crescimento da produção. E o caminho mais ra-

cioriaJ a se percorrer seria a construção de uma
fábrica em Sergipe. Esta fábrica, com capàddáde
inicial para produzir 200 hiil toneladas pai" ano,
mas com possibilidades de _ampliação para chegar até 600 mil, seria extrerriamente ecOhôniiC:à;
tendo em vista que a sua priridpal matéria-prima,
o sal, estará disponível em grandes quantidades
e a um custo baixíssimo.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Albano Franco?
O SR. ALBANO FRANCO - Con,. muita
honra, nobre_ Sehador NelsOn CarneirO.

O Sr. Nelson Carneiro- O Senado é testemunha do empenho com que V. EX tem oferecido, ao exame de seus Colegas, a solução dos
problemas que afligem não _só o Estado de Sergipe e como todo o País. É, portanto, com imensa
satisfação que nós, seus companheiros de Partido
e de casa, nos congratulamos com -o êXito agora
obtido, com a criação desse Pólo_ Ooroquímlco
de Sergipe, que vem complementar a obra da
construção do porto de Sergipe. São obras que
marcam, realmente, com pedra branca o Governo
José Samey. Isso não impede que tenhamos outras divergências no campo político, mas é justo
ressaltar que,_em todas as iniciativas do Presidente
José Samey, não há esta Casa negado o seu apoio
a todos aqueles que digam respeito ao interesse
público. As divergências políticas são características da própria atividade partidária. Mas, ao intervir no discurso de V. Ex", faço-o para testemunhar,
ainda uma vez, desde _a legislatura passada, a fidelidade de V. Ex" a todos os inter:_esses de_ sua terra
e de sua gente.
OSR. ALBANO FRANCO- Muito honroso
para mim e muito importante para o nie_u Estado,
Senador Nelson Carneiro, o aparte de V. EX' e
é mister destacar, nesta oportunidade, que V. Ex•,
através de outros apartes a pronun-ciamentos aqui
feitos por mim, teVe oportunidade de associarMse
sempre aos interesses de Sergipe, acompanhado
pari passu todas aquelas medidas inicíã!S a-rites
da definição do terminal portuário, que era um
sonho centenário de meu EStado. E V. Ex-, coffi
seu valor e o respeito que terri-de toda esta Casa
ao associarMse a essas manifestações, por mais
uma definição favorável a Sergipe, que foi _a as si~ natura do decreto pelo Presidente José Samey,
mostra mais uma vez a sua lucidez e, principalM
mente, a sua justeza ao analisar os fatos.
St. Presidente Srs. senãdõreS, -qiiarito à produção_ de insumos derivados do doro os chamados
cloradas, que têm no sal sua principal matéria-
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-O SR. ALBANO FRANCO -- Muito agradeço, nobre Senador Marc_o .Maciel, as suas palavras, p-orque V EX', como um dos nordestinos
de m_c;lior valor aqui nesta Casa, vem-se associar
aos interesses de Sergipe, porque os interesses
de Sergipe se confundem com os interesses_-_ae
Pernambuco, e coro os interesses do País.
0 S_r. José Agripino _Senador Albano F ranco; v. Ex" ine permite um aparte?
c_

o

SR~- ALBANO

FRANco -

prazer, Senador José Agrlpino.

Com muito

0- Sr. Jo_~ Agrlpino - Desejo- nesta hora
homenagear, na pessoa de V. Ex·~ o Estado de
prazer; riobre Senador Divaldo Suiuagy.
Sergipe. Na verdade um dos menores Estados
O Sr. Dlvaldo Suruagy - Congrãl~loMme
em extensão- territorial da Federação, mas um
com V. Ex" peJa luta- J)ertíriaZ :que- se transfõmlou
EstadO de amplaS perSpectivas, uin Estado qUe
numa realidade, quando o Presi~enteJosé Samey
vem galQaridO-füfl.dariiEmtãlrri~rité p-osições de
assinOu o· decreto criando_ o_ Pólo_ Cloroqllírrlico
crescimento econômico no cenário nacional, fruçle Sergipe. Este_ Pólo naturalmente_ se integrará,
to da continuidade administrativa Que se Processa
não_ só pOr nlotiVos de ordem técnica e geográfica,
nO Estado. E aqui, ·para não ir rhLlito longe, eu
ao Pólo Ooroquímico de Alagoas, forma-ndo, na
quéia leinbrar os três últimOs Governos, que fcverdade, um só complexo industrial, fazendo com
ram extremamente operativos: do ex-Governador
- que Alagoas e Sergipe consigam transpor; dentro
Rollemberg, do Dr. AuguSto Franco-; Pai de V.
decu1t9 prazo, a barreira do_subdesenvolvimento.
Ex' a··qilem rerido as minhas homenagens, e o
V. Ex" iilscreve o seu nome entre os grandes bende João Alves, atual Ministro do Interior. Três go·
feitoreS -do seu Estado, ao lado _de outras iideranvemos que seqüenciaram a ação administrativa
ças, que tanto pugnaram e que tanto batalharam
e que levaram Sergipe para a frente, sem se perder
·para: -que esse -sonho _se transformasse em realiem questiúnculas políticaS ou em disputa de presdade.
tígio e_fJ.Z,~rarn coin que Sergipe, hofe, que é um
o SR. ALBANO FRANCO_ Nobre Senador Estado de economia linearmente distribuída, sem
Divaldo _suruagy, meu_ viiiiihp _e ineu _amigo, as - proeminêndci de nenhum setor sobre o outro,
suas palavÍ"a.s, sempre generosas e sempre prepudesse chegar ao ponto que está chegando.
Conquistou agora o Pólo Ooroquímico, que Vai
sentes aos_nossos pronundãmentos, nos servem
sempre ·de incentivó e- estimulo, principalmente --significãr uma perspectiva de enorines propor~

~-~~~~~~~~l~~~~:d:c~sí~~~~~~~l~d:~7~ -~~~Fn~:sop~~:'~~.L:~c!~~i~~~e;na:gei~~~~~
Ooroquímico ..de Sergipe; porque v. Bel', através
da sua atuação em Alagoas, V. Ex" e o Senador
Guilherine Palmeira foram~ iealmerite, 05 homens

responsáveis pela defmição e decisão, não só do
Projeto SaJgema, como dos outros _prOjetas da
Norquisa no Estado de Al.agoas. MuitO Obriga-do,
nobre Senador Divaldo Surua_gy, péla Solidariedade de v. Ex!' aos inte~~sses de Sergipe.
·
O Sr. Marco M.aclel - Meu caro Senador
Albano Franco, V.~ me concede um aparte?
0 SR. ALBANO FRAN_CO __ Com muito

prazer e multa honra, nobre Senador Marco MaM
ciel.

do de Sergipe, e volto a desejar o melhor êxito
para o Estado de V. Ex", que é um Estado irmão
' nordestino -que no_ Rio Grande do Norte, neste
momento;-se constrói a Alcanorte, uma empresa
que nO primeiro- momento vai produzir 200 mil
toneladas de barrilha; e se- propõe, no segundo
estágiO,-a alcançar a produção de 400 mil tonelã~
das. Sergipe, que já está com Irrigação, já tem
- laranja, fumo, uma boa agricultura e está hoje
fundando uma boa indústria de base, libere para
o Rio Grande do Norte pelo menos a· barrilha,
já que é um fato quase concreto. Dito iSso, paraberlizo V. EX' e desejo a 'Sergipe e aos sergipanõs
0 melhor sucesso no futuro.

O SR_- ALBANO FRANCO- C-aro Senador
O Sr. Marco Maclel- Senador Albano FranJosé Agripino,
Ex" tem tido oportunidade de,
na maioria dós meus pronunciamentos efetuados
co, faço-minhas, também, as -palavras dos cOlegas
que ine antecederam, aparteando V. & Tenho
nesta Casa, acerca dã solicitação por deflníções
acompanhado, com muito interesse, toda a evolupara exploração dos recursos minerais do meu
ção das políticas governamentais com relação ao
Estado, ser sempre solidário conosco, mostrando
Nordeste, de modo -especiãl com relação_ a seu
também sua preoc_upação com a çontinui.dade
EStãaO, o Estado de Sergipe, que é, digaM se, -um
~õ_ p-~<?Jeto_ da AICanOrte, no Rio_ GJande d'o Norte.
Estado que está em amplo e reconhecido Pfo-cesso_ de desenvolvimento. Não é uma afiiniação -- - '-- O País, com a sua potencialidade e perspecpesSoal, antes calcada em dados e informações,
tivas, é capaz de possibilitar o término do seü
inClusive de publiCações oficiais. Daí por que queprojetO, COmo também iniciar à projetO da barrilha
ró não somente me congratular com as palavras
em Seigipe, porque é preciso destacar e ressaltar
q-ueV.EX' -profere
maOhã, como também
que estamos jogando este sal fora, no mar, e
fazer -os ffieus mélhores Votos para -que oS emcomo também em Sergipe aflora em todo lugar
preendimentos que lá sé desenvolvem, sobretudo
o calcário, sendo _que estes_são o-s dois produtos
aquelesvinculadosaoexercíciodavocaçãoindusbásicos para a barrilha. Como também V. Ex~.
trial do Esta-dO,- pOSsam ter o cresdmerito qUe
nobre Senador José Agripino, teve oportunidade
dele todos nós esperamos. Meus cumprimentos,
de se _referir à Continuidade administrativa dos
governos em Sergipe, E, coilicfdentemente, essas
portanto, a V. Ext

v.

nesta:-
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foram as palavras pronunciadas. no dia, pelo Presidente José Samey, Citando inclusive nominalmente esses três Governadores, como tainbém

condíções naturais, pelas rique:zas que possuíam,

deviam formar- um conjunto petroquímica para
a Se'gurança tio Brasil. Isso está em desenvolv. EX' teve oportunldaCfe ae-.se·rereru·que, quando vimento e, agora, congratulo-me· com V. Ex' por
ver que isso se_ amplia de maneira considerável
estão :em jogo os _elevados interesses ~o _!Jlell
e· oportuna com esse novo pólo cloroquímico que,
Estado, as questões pOfíticãs, a qtiest!o das siglas
realmente, beneficiará Sergipe, a Bahia, enfim,
partidárias São deixadas de lado.
- o Brasil. Congratulo-me com V. ~por essa realiw
O próprio Governador Antônio Carlos Valadares
~_çao que, natur_al_me:nt~ é _de todos, não é uma
teve oportunidade em seu discurso, no ú1timo
realização do Governo, mas_ uma decOITênc!a do
dia 1O, no Planalto, de dizer do apoio, do incentivo
trabalho de Sergipe, do que vem sendo feito em
e da solidariedade que S. Ext recebeu em todos
Sergipe através de sucessivos governos, inclusive
os instantes acerca dessa luta pelo Pólo Cloroqufo de;> nosso colega e amigo, seu ilustre pai. Era
mico de Sergipe, de toda a Bancada dos que
o ~parte que desejava dar a V. Ex•
fazem o PMDB, no Senado Federal e na Câmara
O SR. AlBANO FRANCO - Muito impor~
dos Deputados. Muito obrigado;- Senador José
Agripino.
tante;Senador Lu!z Viã.na, o paralelo que V. Ex"
traçou entre a irilplantação do pólo petroquímica
O Sr. Cid Sabóia de CarvaDto - Permite
·--da Bahia, onde, todos reconhecemos, V. Ex-, c-oV.~ um· aparte?
mo GoVemãd6r, teve a decisão maior no sentido
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito
do seu desenvolvimento industrial. E nós de Serprazer, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
-gipe sempre lutamos. como o próprio Presidente
José Sarne}' teve oportunidade de dizer no dia
O Sr. Cid Sabóia de <:arvalho - Nobre Se10, _desde os governos de Lourival Baptista, José
nador, o discurso de V. EX" tem W11 aspecto rnuito
RoU.emberg Leite, Augusto Franco, João Alves e
interessante que é o otimlsmo nacional. Eu não
do Dr. Antônio Carlos Valadares, para a concrediria nem o otimismo regionalizado, encravado
tização deste sonho dos sergipanos. E, _como tive
no seu Estado, mas, adma de tudo, o discurso
oportUnidade de me referir, tivemos o _apoio de
de V. Ex'- mostra que o Brasil é viável, sim, e
toda bancada federal, não só do PFL, mas de
que as riquezas naturais fazem deste Pais wn vertoda a bancada, aqui no_ Senado e na Câmara
dadeiro milagre. É evidente que vivemos uma cridos Deputados, dos que compõem o PMDB.
se intensa, no momento em que V. ~ fala, uma
V. Ex" sabe que Sergipe estava apenas canalicrise extraordinária. Talvez, o caminho adequado
sandó, até--o anO' pa-ssado, grande parte do seu
para vencer esta crise seja a iniciativa bem tipificagás para o pólo de Camaçari, na Bahia. E, realdà, como esta que ocorre agora, no seu Estado.
E fico imaginando a alegria que há no seu coração mente, não era Isso que desejávamos para Sergi-pe. Com a defmição do pólo doroquimico e, prin~
neste momento, Sr. Senador, quando V. Ex' nos
cipalmente, com as perspectivas das novas _emtraz essa informação, fazendo a análise relativa
ao dado que conduz. ao Senado Federal e, primor- presas industriais a serem implantadas nesse pólo, Sergipe, realmente. vai utilizar aquilo que é
dialmente, a alegria de verificar que o seu Estado
seu, aquilo que realmente _é de direito.
deixa de jogar fora, deixa de desperdiçar, passa

a aproveitar. E Sergipe, que é pr6digo em tudo,
tem agora uma razão a mais para o seu desenvolvimento. Louvo V. Ext Por trazer ao Senado essas
boas notícias, porque aqui, ultimamente, temos
apenas as coisas alannantes, os fatos mais trágicos, os acontecimentos mais desmoronantes da
nossa sensibilidade. Louvo V, Ex' por seu pronunciamento.
O SR. ALBANO FRANCO- Muito obrigado, Senador Cid Sab6ia de_Carvalho. As palavras
de V. EX' vêm valorizai o nosso pronunciamento,
como também V. Exl' reconheceu que estamos
propugnando para que as riquezas mineraJs de
Sergipe não continuem inexploradas.
Com a definição do Pólo Ooroquímico de Sergipe, realmente, as perspectivas do nosso Estado
e do Nordeste serão outras. Aproveitando as palavras de V. Ex• é predso destacar que o Brasil
tem todas as condições para, através do entendimento e do trabalho, superarmos as dificuldades
e os obstáculos que vivemos na era presente.

O Sr. Lulz VIana- Permite V. Ext um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO prazer, nobre Senador Lulz Viana.
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Com muito

O Sr. Luiz VJana- Quero interromper, ligeiramente, V. Ext para lembrar que, quando no Governo da Bahia, eu me bati muito para que houvesse um pólo petroquimico na Bahia e em Sergi. pe, porque eram dois Estados que, pelas suas

O Sr. Leite Chaves- V. Ext me permite
um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO Senador Leite Chaves.

Com prazer,

O Sr. Leite Chaves- Senador, congratulo-me com V. Ex', com os Deputados de Sergipe
e com o Nordeste por esse empreendimento. Ontem, assistimos, na Constituinte, a um instante
constrangedor para o País. Quando São -Paulo
pleiteava o aumento de Bancada, representantes
de outras regiões do País se levantavam contrariamente, não porque fossem contra São Paulo, mas
porque, nesse instante, tinham presentes as suas
necessidades. Eles viam que, na medida em que
aumentasse o poder político de São Paulo, _aliado
ao seu poder económico já forte, eles mais se
debilitariam. E vi o Nordeste _unido nesse sentido.
O bom senso prevaleceu. Aumentou~se aquele
contingente, porque São _Paulo também estava
injustiçado. Vejo que é na concessão _de situações
como _essa que faremos com que o Brasil seja
uma unidade de geo_econõmica harmónica e não
diferenciada. Se, digamos, onde haja potencialidade no Nordeste_ se faça um incremento econôrnlco, teremos diferenças menores. É o caso do
Pólo_ Ooroqufmico em Sergipe, em Alagoas, na
Bahia, onde houve possibilidade; o turismo no
Rio Grande do Norte e na Paraíba. Trata-se, então,
de explorar, digna e logicamente, essas potencia-

!idades._ \leremos, assim, o Brasil como uma unidade fortalecida, e, não comO" um instrumento
de explosão interna, em que regiões se vêem
Umas àS outras de forma constrangedora e suspeitosa. O registro que V. E>r fa:z no Senado merec.e, -assim, o nos~ reSpeito e a alegria da Càsa,
mesmb porque, no campo das leis, soril:os unl
fator de unidade nacional. Aqui somos iguais: São
Paulo; Sergipe, o Nordeste, o Sul e o.Oeste. Parabéns a V. ExO SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador
Leite Chaves, agradeço as palavras de V. Ex' Que
V. Ex" tenha a oportunidade de se referir ao problema da unidade naciOnal. Nós temos conSciénlca
® necessidade cada vez maior da unidade nacional. Mas, também, temos que reconhecer que
precisamos _diminuir o mais urgente pç:~ssivel as
desigualdades ainda -existentes_ hoje entre as RegiõeS Norte, Nordeste e o Centro-S\.ll. Com a definição de -instrumentos, como este dQPólo Ooroqufmico, é que começaremos cada vez rliais a
chegar mais próximos dessa diminuição exagerada dos desníveis de vida entre as regiões fiorte/
Nordeste e o Centro-Sul.

O Sr. Pompeu de Sousa -

Permite V. Ex'

um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO - Çql'(l muito
prazer, Senador Pompeu de Sõusa, con~do a
V. Ex~ o _aparte.

O Sr. Pompeu de Sousa- Eminehte Simador Albano Franco. quero· congratular-me Coin
V. Exl' e felicitá-lo pelo seu júbilo, mereCido e justo,
com a decisão que vai beneficiar o- EStado que
V. Ex" tão bem rE:preSenta nesta Casã;o é, Como
-nordestino, pegar uma carona no seu -júbilo. porque o meu EStado de origem, que é o_ Ceará
___:que eU não tenho a honra de representar neste
SénãdO, maS coSti.nTio dizer que -me Considero
o quarto SênadOi" do Ceará - o Nordeste rejubila-se mas se rejubila, ainda, parcimoniosamente,
porque o nosso Nordeste é pouco aquinhoado
é tão pouco cuidado no sentido de que se silva
ao seu desenvolvimento e não ao assistencialismo, por que nós ndi'Ciestinos teinós' hcii-ror ao
assistencialismo, pois ele tem sido a fonte da nossâ----'niiSéria-_e a fonte da corruPÇãO-, inclusive, no
NOrdeste. Sabemos disso, V. Br sabe disso, eu
seí disso, todos nós nordestinos_ sabemos disso,
do assistencíalismo que vem desde a famosa frase
de Dom Pedro U, di:zendo que venderia a última
jóia da Coroa para que nenhum cearense morre:;s_e .de fome. S._M. nunca vendeu jóia nehuma
da Coroa, e o c:erarense continue a moiTe{ de
fome até hoje. Congratulo-me por esse prindpio
de providência na área do investimento, que é
O- que o Nordeste precisa: de investimento. Na
verdade, o que precisamos é de investimentos,
porque temos potencJalidades enormes, potencialidades minerais, inclusive na área do petr6leo
somos auto-Suficientes, poderiamos ser da OPEP,
se fi:zéssemós Üma nova Confederação do Equador. Aliás, ontem no plenário da Consituinte, quase que assistimos a uma Confederação do Equa~
dor. Os nordestinos estão se sentindo tão margiM
nalizados, tão excluídos, tão esp-oliados que, ontem, havia um clima de guerra de secessão no
plenário da Constituinte. Até procurei atuar no
sentido de apa:ziguar os meus conterrâneos, e
apaziguar os nossos nordestinos, para que não

fizéssemos uma guerra de secessão uma nova
Confederação do Equador ond~. aliás perdi; não
é um as_cendente, mas um parente remoto, o Padre Mororó, que era primo do Senador Pompeu

no Império e foi um dos condenados à mc;>rte

na: Confederação do Equador.

Não sou um novo

confederado _do Equador não, defendo a unidade
deste Pals, paTa quye este país tenha, rea1mente,

unidade; é preciso que o pafs seja- tratado com

equanimidade, é preciso que o Nordeste tenha
a cobertura eçonômica para que ele tenha em
investimentos aquilo de que precisa para se autodf!Senvolver e desenvolver o Brasil.

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, as palavras lúcidas de V. Ext,

com seu valor intelectual respeitado e acatado
por toda esta Casa, vêm engrandecer o nosso
pronunciamento.
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tuciona] de importação de barrilha. Um fenPtn!=!no
estranho e singulariza-se num determinaçlo p~o:
duto: c.onfe_r_e-se a uma agência- um monopólio
para Viabilizar a indústria. Ela ou _s_e via~ifiiiçia
pelo mercado sem o monopólio ou não deveria
ter sido çqnstruída. Ignoro qual a situação -pieciSa
do Pólo Ooroquímico, mas agradeceria um -~c.la
recimento de V. Ex' -

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senaaor

Rob~ Campos, ~into;ine ·ã Vontade em reSP9n-

der a pergunta de V. Ex" É misterdestacare-rêsSaltar que na definição do Pólo Cloroquímito,.in5=1Usive, com a participação do Min1slério da ln'dústria
e do C:oniérCió 'e_àó MiriiStério"dá.S Minas é f;n~r
gia,- principalmente co·m a P:etrobrás, está sendo
defmido, está sendo ereuvamente __ a!=ertado\ que
cab.er_á .à Etropresa privada a participação majç.ritária. Isto a própria Petrobrás, atravéS de reuniões
com grupos empresariais nacionais e intemaçionais, está encaminhando os projetas neste .sentido.

V. Ex' também se assoCiOu ã!i desigJ,J~dades
em que vive, ainda hoje, o Nordeste em relaç~o
ao Centro-5ul, riias este fato, este acontecimento
do último dia 1O no Palácio do Planalto, com
Realmente, eu tamÇ!ém concoi-"do.qlla'n<:l.o y.
a assinatura desse decreto pelo Presidente José
Ex!' dtz que deverá caber à empresa privàda. O
Samey, visa, realmente, com a implantação do
Governo Federal e, principalmente, a atual admiPólo Ooroquímico de S_e_rgipe, diminuir essas denistração da Petrobrâs estão- caminhando neste
sigualdades..
. _ s_en'Udo. NãQ só as empresas na dona is terão _éoh~
V. Ex' teve a oportunidade de se referir à questão
dições, atr~vés de incentivos fiscais_ e crOO.itícios
da Confederação do Equador e da OPEP. Realcomo também e_mpresas transnacionais estão
mente, posso até dizer a V. Ex', nobre Senador
particlpandÇ> desses entendimentos. A Petrobrás
Pompeu de Sousa, que se o meu Esfa.do, o Estado
ficará sempre em participação minoritária nesses
de Sergipe, fosse um país, nós éramos da OPEP,
projetes que serão implantados no Pólo Cloroquímico.
porque, hoje nós produzimos 56 mil barris de
petróleo e ·cQnsumimos apenas 20 mil_l?~~ -- E quanto à solicitação que Sergipe vem fazendo
.nós estaóamos na OPEP mt.,~.j_t_o melho.r do qtte
há mui~ anos para a definição da _fábrica, da
o Equã·dor e diversos outros países. _Q~que nós
unidade de barrilha em nosso Estado, é porque,
precisamos ter, cada vez mais, é de um tratamento
CC?nforme V_. ~;:x~ teve a oportunidade de dizer,
mais adequado por parte da União e do Governo
~ fábrica da barrilha, a Companhia Nacional de
Federal.
Alcalis, instalada ern Cabo Frio, somente· SObreO Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex• vive porque tem o mónopólio da Importação e
vende realmente a barrilha internamente, a custos
um aparte?
inuito maiS elevados do que_ o mercado internaO SR. ALBANO FRAI'ICO- Pois não. Ou·
cional. E continuaremos a pleitear isso para Sergiço, _com muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre
pe, porque aquele Estado tem condições de fabri·
Senador Rob_erto Campos.
car a barrilha a menos de 1/3 do custo que hoje
é fabricado em Cabo Frio. O Sr. Roberto Campos- Nobre colega, será
mais uma pergunta do que um aparte. Em princíO SR. PRESIDENlE (João Lobo)- A Mesa
pio, os programas de descentralização ec:onômica
avisa que o tempo de V. Ex' já foi ultrapassado
regional são coisas saudáveis. O Brasil _sofre de
em vinte minutos, e solicitaria o_. encerramento
uma excessiva centralização industrial, mas o que
do seu discurso, pois há outros oradores inscritOs.
eu me perguntaria é se o Pólo Petroquímico·oi.J
O SR. ALBANO FRAI'ICO - Com muito
Coroquímico de Sergipe será desenvolvido pela
prazer, nobre Presidente Senador João Lobo._ o
iniciativa privada ou pela empresa pública? Se
discurso é que foi honrado com a participação
for pela iniciativa privad21, teremos mais confiança
de diversos colegas, associando-se à definição
porque se trata, realmente, de um projeto de ec:o~
do Pólo Ooroquimico para Sergipe.
nomiddade comprovada, porque um empresário
privado, geralmente, não corre risc:os desnecesEm poucos minutos, concluirei o meu discurso.
sários. Se se tratar de inici_ativa pública, a coisa
Convém ainda considerar que, do ponto
é muito mais duvidosa e poderia até tomar~se
de vista fiscal, a implantação dessas unidades
ilegal e inconstitucional. Sê-lo-ia, certamente,
ensejará significativo aumento da receita fi~
dentro da Constituição vigente, cujo art 163 só
nanceira do Governo Estadual, em vista da
admite a intervenção econômica do Estado meincidência
do [CM - Imposto sobre Circu~
diante lei especial, exigência de segurança naciolação de Mercadorias - na c:;omercialização
nal ou comprovação da impossibilidade de desendos produtos oriundos dos citados projetas.
volver o setor pela iniciativa privada. É importante,
No tocante ao País, esses projetas, além
portanto, saber quem desenvolverá o Pólo Ooroquírpioo. Foi aqui citada a Companhia Nacional
de- sustarem importações e elevarem a prode Álcalis. Trata-se de um dos mai.or~s desastres
dução de insumos derivados do cloro e gases
petroqufmlc_as, irão propiciar a canalização
econômicos da História brasileira; levou 20 (vinte)
de divisas para o Brasil através de exportaanos para ser construída, sempre foi deficitária
ções dos excedentes produzidos.
e s6 operou graças ao monopólio, ilegal, inconsti-

De.o,u_trp ,ângul_q.., e?tt;~. _Sr. pre$ld,~ote, _Srs. ,Senad,ore,s! ~.&o_,çs, tipo:; .qe,eropr~end~_e!ltQS~cte
que_ o,~onjest_~ ~nto ~~c~sjta q4andç se,oPjep'lla
a redução dos.desequilíbriQS. r~giol;lai~. ,~ITJ. primeírO_ ~Ug~i-~ PorQUe ~~~~·.a·_irldu_stri":ljz,aÇão Qe
maténa~·_pnmas de or1gem m1ne_r.,l_ eXJ.stent~s.na
região: 'em segundo lii9-àr~ Pelo Poder germinativo que tais inVistirriimtõS Possuem, ensejando
o surginlento de novas unidades industriais.

e.

- Em sWna: Sr: Presidente; Srs. SenadOres, a criaçãO dO:P_ólo Çlóroql:'ír:cticO_de S~r~Pe~ atra~~s.de
decreto do __ P_o_der Executivo, se <:onfigurou num
ató de jUsiiçã àõ EStado de Sêrglpe ·e ·ao Noi-desté,
Pois .com. SUa ·conCretiz.ã_çãO, atra_Vés .Cia Coristru·
ção. da lorr:i;i.-estfutura. bãSiCa ct.á --de_fi_n.içao ~ cfe
estimules fiSCais e fihâiiceírôs, podei'-se'-à agilizar
a implatltaçã6 de projetes industriais iridisperisáveis ao tlés'enVOiv1n1.eõto éCOnàmico do Brasil,
segundo um planejamento físicO adequado e dentro de elevadQs pad(.ões de preservaçãO- arii.bien-

a

e

tal.
peSe]o, neSta oportunidade, leVar ao ExcelentíSSimo Senhó~: -Pre&denté da República, Dr. :José
Samey, aos seus Ministros da lndústri~ e <;ias Minas e ·Energ_ia, respectivamente Dr.· JoSé HUgO
Castelo"Braneo e Dr. Aureliano ChaVes; bem como "ao Presiderite!_ -®. _Petrobrás, Dr. Ozires Silva,
mihhas_calorosas feliCitações Pelo cometimento
de_ utn ato Qo.e éngrande<:e o Cove~O-fed~~al.
DesejO também, mais u~a vez, conQ('atiJ]Cif-me
com o Governador António Carlos Valadares e
sua competente equipe técnica, pelo importante
e decisivo" trªbaiho i(úe· vem exe<:utando em favor
do desenvolvimento eCoi1ômico e _s_pciaJ. do Estado de Sergipe:
Era o que tinha a .dizer, Sr. Pre-sidente. (Muito
bem!)

o SR. PRESIDENTE (JOãO LObo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELsON

cJuiNEIRó (Í'MDEi- RJ.

Pronuncia o seguinte dis_curso,_ Sem__ revisão dp
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Orna das críticas mais constantes à implantação do parlamentarismo na atual Constituição
é de que se trata de uma medid_a extemporânea
de um casuísmo. Muitos repetem esta afnmaçáo
sem estudar na História da República Os anos
que mar<:arãnf os tristes anos do presidencialismo.
Proponho-me a dar alguns esclarecimentos para mostrar _que nestes 98 anOs' a id~ia. do parlamentarismO jamais morreu no pensamento e no
Parlamento Nacional.
Na Comissão dos 5, nomeada para elaborar
a Carta de 1891, e a integrava, por inspii-aÇão
de Rui Barbosa, uma das maiores figuras do seu
tempo, um dos vultos mais eminentes- Américo
Brasiliense, se declarava, naquele momento, publicamente favorável ao· parlamentarismo.
Na Constituinte de 1891, vários prcinuil.ciamentos foram feitos em favor do parlamentarismo.
Pennito-mé recórdar alguns dêl~S:'-~oSa· ê__Silva
dizia o seguinte:
_ "Pela minha parte, continuo a consid_e.:ar
o_regime-p_árlamentar um sistema d~ liberdªde, e o que melhor garante os direitos lndividuajs e a fiscaliza_ção _l1os_dinh.eiros públi_c_os."
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César Zama:
"Pois, eu, Sr. Presidente, so_u partidário tão
ar.dente do parlamentarismo que chego a di-

zer, nesta Casa, que não compreendo forma
de governo livre sem ministres resPonsáveis

e interpeláveis."
Frederico Borges, do Cearâ, afU1TI0u que o parlamentarismo não dava ao Congresso- o direito

de matar os ministros, e -sim apenas tornar os
ministros responsáveis perante a autoridade competente, para julgar o Presidente da República."
O paulista Almeida Nogueira dizia:
-

"O art 39, que era o texto dO projeto_ constitucional - consigna o princípio da eletividade do Presidente da República e proclama
esse funcionário não como Chefe do Poder
Executivo, mas como depositário únlco e pri-

vativo deste Poder.
É esta uma das distinções fundamentais
entre a organização democrática e o Governo
parlamentar. No regime parlamentar, ó Poder
Executivo é exercido por um Ministério, qUe
não é senão a ComisSão do Pa.rlarnento, uma
delegação virtual das Câmaras Legislativas,
as quais, por urna votação, poderão derrubá-lo e substituí-lo por outro, pois o governo
não pode coexistir cOm-Câmaras:'qi.le lhe recusem o voto de confiança, lhe neguem a
decretação da lei orçamentária e da força
pública.
Oliveira Pinto, fluminense, opinava:
"Penso, ou antes, estou profundamente
convencido de que o parlamentarismo em
nosso País há de s_er sempre uma realidade,
façam contra ele o que quiserem."
E o Senador Teodureto Souto çonduía:
"Antes de conduir, porém, peço permissão para um voto e é que, se nós não pudermos um dia tirar da existência de um governo
antiparlamentar ou--presidencialista os elementos da consolidação da ordem e do desenvolvimento da liberdade, haveremos necessariamente de voltar ao antigo regime
parlamentar."
E César Zarna aparteava pani.- dizer. "Escreva
isto."
Sr. Presidente, em 1934, duas grandes figuras
pontificaram naquela Casa, ·naqUele Congresso,
em favor do parlamentarismo: uma foi Raul Pilla,
que, membro da ComiSsão -Constitücional, sugeriu a famosa fórmula Pilla-Santos, com a colaboração do saudoso Jurista José Maria dos Santos;
e a outra grande voz que se ergueu na Constituinte
de 1934 foi Agamenon Magalhães, o eminente
homem público de Pernambuco~_
~ 1946 voltava Raul Pilla, mas já agora acompiirlhado por José Augusto, por Ferreira de Souza,
por Matias Olímpia; por Nestor Duarte, por Luiz
Viana FLlho, a quem depois se ajuntaram AJiomar
Baleeiro, Afonso Arinos e Hermes Uma.
No decorrer destes anos, várias emendas mantiveram viva a chama do parlamentarismo.
Em 1949, Raul Pilla apresentou a sua primeira
emE>nda, com a assinatura de 11 O Deputados,
e que não chegou a ser votada. A segunda é
de 1952. A terceira emenda é de julho de 1961,
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tinha a assinatura de 265 Deputados e foi ãProvei·
tada para o Ato Adicional de 1961. Em 1964,
apresentou a sua quarta emenda parlamentarista,
com 2/3 de assinaturas dos Deputados, ao tempo,
Em -1982, surgiu a Emenda n? 42, de Airton Sandava!. Em 1983, a Emenda no 17, de Hebert Levy.
Em 1983, as Subemeridas: de Victor Facdoni,
n" 1; de Fernando Bastos, n? 2; e de Victor Facd9ni, no 3. Em I 984, as Subemendas à Emenda
Fígueiredo: Victor Pacdoni n9 6784; -NelSOn Carneiro n~ 81/84, Nelson Carneiro no 82184, Airton
San deVa! n?-95184-:Em 1983; Jorge Viana preSidiu
_a ÇomissãQ Mista qUe deu parecer às emendas,
co~ palestras de César Saldanha, Gáudio Pacheco,. PãuLO BrosSard, ManOel Gutierrez Mellado ex~Primeiro Ministro da Espanha, Prof. André
Gonçalves Pereira, Afonso Arinos e Victor Fã.CcjqrU.Em 1983, ainda, o SenadOr' JOrge Bornhausen ofereceu o parecer sobre as emendas apresentadas, apresentando um amplo e detalhado
substitutivo.
Em 1983, foi criada a Frente Parlamentar lnterpatidária, que ainda vigora e preside os trabalhos
neste momento. Após as Subemendas à Emenda
Figueiredo em 1985_, a ComisSão Afonso Afinas
ofereçeu seu primoroso trabalho, incluindo o sis·
tema. parlamentar. Em 1987, já na Constituinte
vigente, o_ Parecer José Fogaça:-sobre o Poder
Executivo, inCluía ó parlámei1tarisri1o; o Paiec-er
José Jorge, sobre_ o Poder Legislativo, sustentava
o. parlamentarismo; o Parecer EgídiO _f'eiTeira Lima~"Relator na ComiSSão de OrganizaÇão dos Pod.!':~.S e Sistema de Governo, opinava pelo o parlamentartsmo. A emenda que tive a honra de coordenar, e aprovada pela ComissãO de Sistematização, após parecer favorável de Bernardo Cabral, incluía o parlamentarismo. Em 1987 e 1988,
aí. então os Projetes Hércules e a Emenda Egídio
Falcão. Em 1987, por firri, a Emenda Constitucíõriã.rCeite Chaves, com dois terços do Congre-sSO Nacional, subscrita por dots terços de Deputados e dois terços dos Senadores, depende
de exame pelo CongresSo em reunião que ainda
não foi marcada.
Sr. Presidente, Sfs. SeitaClOres, neste interregno
grandes figuras do pensamento nacional se manifestaram pelo parlamentarismo. Direi algumas:
Sílvio Romero, naquelas memoráveis oito Cãrtas
que escreveu a Rui Barbosa; Mata Machado, Presidente da Câmara dos Deputados; Medeiros de
Alb-uquerque; Gilberto Amado, Joaquim Nabuco;
Pedro Moacir; Saldanha da Gama; Prudente de
Morais Netto; Alberto Salles; Tavares de Lyra; Oli-veü:a Viana; Muniz Freire; Elcídio Mesquita; Leão
Veloso; João Camilo de Oliveira Terres; Paulo Bonavides; Fávila Ribeiro; Vamirech Chacom; Ali Ratacheski.
O Sr. João Menezes um aparte?

Permita-me V. EX"

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita
honra, nobre Senador João Menezes.

-o Sr. João Menezes -Eminente Senador,
V. Ex' é, na realidade, a grande enciclopédia da
nossa História política nestes últimos anos. V. Ex"
faz um discurso de acordo com o brilho da sua
inteligência, e nele citou um exemplo interessante,
atribuindo-o a uma das pessoas citadas: Governo
não_ pode negociar com Câmaras que não o
apóiam. V. EX' cita todo este periodo - quase
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100 anos- em que pessoas defenderam o parla·
mentarismo, e fica naquele velho refrão; água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
O SR. NELSON CARNEIRO- Esperamos
contar com o voto de V. Ex•, dada a nossa tenacidade.
O Sr. João Menezes- Emendas de 64 indu·
sive do nosso eminente Raul Pilla, com o apoia·
mente de dois terços do Congresso, não conseguiram passar.
O SR. NELSON CARNEIRO- Não conseguiram ser votadas.
O Sr. -João Menezes - Não conseguiram
ser votadas, o que é pior ainda.
O SR. Nfi.soN -cARNEIRo ...:.;_-Veja V. Ex>
as dificuldades que existem.
O Sr. João Menezes - Então, veja V. Ex•
que, como digo sempre, hoje ã maioria é presidencialista e a rÍlinoria, parlamentarista. Sô cjue
a minoria parlamentarista _é buliçosa, faz muita
~ada, faz muito bem e tem ase_$ como V. Ex'
O SR. NELSON CAR.NEIRO - Porque os
parlamentaristas não têm o que esconder.
O Sr. João

Men~es_

-:-- E têm -ases como

v. Exo SR. NELSON CA.RNEIRO -

Por isso os
presidencialistas ficam calados. porque têm muita
coisa que não pode1n expor.
O Sr. João Menezes - O parlamentarismo
t:êhl ases como V. Ex~. que -o defendem e que

até tomam 9 debate belo~ interessante e ilistrutivo,
Sõbfetudo para a nova geração. Até hoje não me
convenci dos ar'Qüffieillos -pàflàiiiei1furistas, por
vários motivos. Entre eles, coloco, em -prlmeiio
lugar, o seguinte: o que é o governo parlamentarista? I:: o governo de gabinete, é _o_ governo
dos partidos. Sem partido e sem maioria não existe gabinete_nem governo parlamentarista. Ele so·
mente se sustenta se houver partidos. No Brasil,
hoje, na situação atual, eminente Senador Nelson
Carneiro, que partido de_ base nós temos? Todos
os nossos partidos são fissurados, de no_rte a sul,
e não deixam uma bre_cba para pensarmos em
estabilidade. Em segundo lugar, temos hoje, uma
legislação toda presidencialista. Como, de uma
_hora para outra, vamos transformá-la em uma
legislação parlamentarista? Em que tempo? De
imediato? Sem prazo? Sem coisa nenhuma? Em
terceiro lugar, o Brasil é um pais que sempre
se manifestou pela sua unidade. Apesar da nossa
imensa extensão territorial, não ternos -nenhum
dialeto; a nossa língua é a mesma em todos os
s_entidos. Como é que queremos fazer, agora, um
parlamentarismo~ colocando-o dentro da _.ôrbita
federal, deixando os Estados de fora e os municípios mais ainda? Veja V. Ex,a a bagunça que
vai ocorr_er com tudo isso, se não tivermos _algum
tempo para preparar, realmente, uma transformaÇ:ão;uma mudança qu_e vá atender aos interesses nacionais, aos interesses do Pais e, sobretudo,
aos interesses_ do povo brasileiro. Nestas condiçõ_es, congratulo-me com V. Ex" e_ sinto-me muito
feliz por ouvir o discurso_de V. Ex• que, realmente,
traz todos esses_ conhecimentos para o Senado
Federal. No entanto, até o momento, os argumentos não conseguiram fazer com que eu dei-
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xasse. de ser um presiden~ialista e deixasse de
defender o regime presidencialista. Peço perdão
por ter interrompido o brilhante di~urSQ ele. V.

EX.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço
a V. Ex•, porque é preciso sempre alguém ser
contra para que as idéias triunfum. Se todos fôssemos a favor; já não havia _nenhum intereSse de
ocupar a tribuna para falar a respeito do parlarilentarismo.
V. Ex~ repete um refrão dito e redito e todas
as vezes contestado e recontestado. V. Ex" está
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Constituinte, que nós continuaremos a clamar.
Está na Escritura: .,.clama ne cesses:.'. Não cessaremoS de clamar, e clamar até qLie V. Ex" ouça
a Vdz do bom senso, a voz- do interesse nacional.

O Sr.
aparte?

Lel~_ Chav_:es--:-

?_ermite.:me V. Exo um

OSR. NELSON CARNEIRO- Com prazer.

<fSr. Leit~ Chaves- Senador

NelsOn" Carneiro, V. Ex• tem provado que é um homem de
fôlego para aslong_as caminhadas. E carTiinhadas
vitori_osas. Desde que V. Ex" ch~ou aqui, ao CO!igress_'?• marcou sua -vida pelo empenho· a detenninaquela dificuldade de saber quem na~eu pri·
nadas causas. Se V. Ex" não obtém- sucesSO da
meiro, se o ovo ou a galinha, se _primeiro os partiprimeira vez, tenta-a seg-üil:âa; atê que a -Ãlória
dos politicas _ou se primeiro o sistema Parlamenfinal seja proclamada. Assim foi no Estatuto da
tar.
f"ulher Casada, na elaboração da Lei n9 883, que
Ora. sr.· senador, vivemos num sfstema presidefende os filhos adulterinos, uma lei de tãnta
dencial. Assim, esse quadro que V. EX' está crianjustiça; na Emenda do Divórcio e em centenàs
do. _que está fixando com realidade, a fissura, a
de projetõs que se tOrnaram "!eiS. Essas leiS tivedestruição ·dos partidos políticos, reside exata~
rama participação de V. Ex",_ a Jn3rti~ipaçâo politica
mente porque estamos num sistema presidenalta, a participação politica sábia de um jurista.
cialista. Se estivéssemos num __sistema parlamenV. Ex" é, assim, ·um ponto em que se encontram
tar, os partidos seriam fortes exatamente para podais homens· funaamentais: _o político ·e o jurista.
der assegurar a_s ma_iotias nos_ Parl~me.ntqs, O
parlamentarismo é que cria os partidos fortes -e,
V. Ex'' é um homem extremamente respeitado
nesta Casa e, con,- maiS- percuctêfrcia airida, na
em cem anos de estrutura presidencialista, não
há partidos. V. Ex" é testeini.mha -v. J;xl' própriO,
COfiiiSSãOae·consfitillção eJustiça, onde assume
uma- poslÇãã venerável pelo seu trabalho sério.
está afirmando que não há partidos. Quem é o
E, Senador-Nelson Carneiro; eu estoU certo mesculpado disto? É o parlamentarismo? Não. O culmo de que o parlamentarismo é vitorioso, porque
pado é o presidencialismo, que af está vigendo.
a Nação está-se conscientizando disso, homens,
Ainda quanto _à legislação, V, Ex" quer primeiro
os patriotas, os mais clarividentes, e porque V.
fazer a legislação parlamentarista para depois insEx" está riessa causª. Os argumentos hoje contrátituir o parlamentarismo? Coroo Y. ~pode, num
rios ao parlamentarismo são falaciosos. Assisti
sistema presidencialista, criar uma legislação parao início de_ um deJ>ate entre .o ex-Governador
lamentarista, para depois_criar o parlamentaris-Ffanco MOntoro e Oex-Governador Leonel Brizomo?
ia, o instante inicial~ mas não assisti ao final. Vi
Ora,_ veja V. Ex.· que esta é outra afirmação
falsa. Falsa e repetida. Lembr~se_ V. EK' de que · quando o Governador Brizola, com ênfase, dizia
o segufnte: o parlamentarismo foi o responsável
a Constituição de 1946 já maridava que os atas
pela mantença, pela permanência e o alongamen~
do Poder Executivo fossem fiscalizados pelo Poto da escravatura no País. Não fora o parlamen~
der Legislativo. Pois só regulamentamos esse distaõsmo·e-naOteria havido a escravatura. Veja V.
positivo, grãças à tenacidade do Sen!'ld.or Mauro
EX' que falaclosidade! E o Governador Montara
Benevides, em 1964. No entanto, não se deixou
jJóderia ter respondido naquele momento, podede aplicar o sistema presidenci_al_ista._ porque não
lia ter lembrado o exemplo americano, em que
tinha sido regulamentado esse_ dispositivo. Esses
havia presidE:ncialiSmo e havia escravatura. E
dispositivos serão regulamentados depois, uns,
mais dõ que isto, os EE Ua promulgaram uma
com mais urgência; outros, com menor urgência.
Constituição sob o juramento da liberdade e manFinalmente, o problema dos Estados é outra
tiveram, ainda assim, a escravatura; Então, são
argüição destruída pelo próprio texto das Dispoargumentos que -não resistem, e V. EX' faz bem
sições Transitórias do Projeto aprovado pela Coem _trazer eSsas razões, potque os próprios homissão de Sistematização. Os Estados não são
obrigados a instituir o parlamentarismo, como em -rrieri'SC[Ue defendem o passado defendem as suas
põsiÇOes; tom medo de se perderem em situavários países do Mundo. V. Ex• acabou de ouvir
Ções novas, eles não têm argtJ!llentos, ninguém
isto, ainda recentemente, num_a reunião do nobre
e ilustre Professor Hélio Jaguaribe. Está escrito aparece aquí para defender o presidencialismO,
e sim para Combater o parlamentarismo. Eu gosque os Governadores terão os seus mandatos
taria que as cabeças mais h:íddas e mais experespeitados, que as Assembléias adaptarão o sisrientes assomassem a esta tribuna ou fizessem,
tema parlamentar na forma e no prazo que entencomo V. ~. como o Senador Afonso Arinos, co- _
derem. E esse prazo nunca será infe_rior ao termo
-mo recenreh1ente o" Senador Luiz Viana e o Senado mandato dos atuais GOvernadores.
dor José FoQ-aça viessem claramente defender
as suas teses perante o País. Mas não têm -condiO SR. PRESIDENTE (Jooo Lobo) -A Mesa
ções, são os velhos argumentos, empobrecidos
adverte ao ilustre Senador que o seu tempo está
e incompatíveis com os altos interesses da Pátria
esgotado.
que vêem agora, no parlamentarismo, e de forma
definitiva, a sua grande saída política e econômica.
OSR. NELSON CARNEIRO- Eu vou concluir, dizendo apenas, antes das palavras finais, Meus cumprimentos a V. E;x• e à causa que V.
ao nobre Senador João Menezes: espero, um dia,
Ex" abraça, vitoriosa, como será esta. porque já
que S. Ex- se converta ao parlamentarismo, e se o, é, pois, $egundo os nossos números, já existem
quase 290 Parlamentares gue votarão pelo parlaconverta com urgência, porque precisamos do
seu voto, dentro de poucos dias, na Assembléia
l'l}_!!)._t_arismo desta vez.
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O SR. NELSON CARNEIRO - Dirijo--me,
neste momento, aos ra_ros presidencialistas aqui
presentes: dirijo-me ao nobre Senador_Rachid Saldanha Derzi, Uder do Governo nesta Casa, e um
dos raros presidencialistas convictos, citando o
que dizia Rui Barbosa, em 1917:
"Chegará o dia em que se vai tornar uma
pretensão-da atualidade a mudança do siste~
- ma--de- gõvemo."
- --Para ir antes de Rui Barbosa, à Constituinte
de 1891, recordo a palavra de Nilo Peçanha na
Assembléia Nadonal Constituinte:
·
"O Brasil vai desterrá-lo- ao sistema parlamentar- mas não vai aboli-lo."
Srs. Seriadore$,_ chegou" õ momehto de tirar
o parlamentarismo do desterro, .de retornar à
grandiosidade e ao engrandecimento do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência recebeu do prefeito de Manaus, estado
do amazonas, o oficio n9 S/5, de 1988 (no 166/88,
na origem), solicitando a retificação da resolução
n" 70, de 1981; que- aUt.QfiiOU----:-ãqúe1e riiUniGfpio
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.950.370.000,00 (três bilhões, novecentos e cinqüenta f!1_Ühõés, trezentos e seten~a mil cruzados).
Nos termos da resolução n" 1, de 1987, a preSidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jooo Lobo) -A presidência recebeu, do Governador do Distrito Federal, relatório sucinto das atividades realizadas por
S. Ex" em viagem ao exterior, no período de 12
de janeiro a 1O de fevereiro último.
-A presidência tomará as providências necessárias para que os Srs, Senadores recebam çópia
do referido relatório.
O SR. PRESIDENTE (Jooo Lobo) -·Está

esgotado o tempo destinado ao Expediente.
PaSsa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
VotaçãO, em turno ~nico, do -Projeto de
Decreto Legislativo no 2, de 1988 (n? 8/88,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente da República a. ausentarse do País no período compreendido entre
11 de março de 1988 e 28 de fevereíro de
1989, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em
Plenário, das Comissões:

- de Constituição e Justiça; e
- de Relações Exteriores.
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
extraordinária anterior, tendo sido sua votação
adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jooo Lobo) - '1. Ex<
falará pelo PMDB, porque intervirá um de cada
Partido.

O Sr. Chagas Rodrigues - Vou falar em
- meu norrie, Sr._ Presidente. Pertenço ao Partido

e; Se não há outra irtsc:riÇã-6,- te!'J_dC? ~eJ!t_ vi~ que

sou do PMDB, e que pedi a paJavra antes· de outro,
Sr:Senadõr, falarei,-ITtâS
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em meU hOme.·-

-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A Presidência informa a V.~ que a votação é em regime

de urgência. Compete apeilãS a um -orador de
cada Partido. Portaiit6; se v: EX~ falã pelO-PMDB...
O Sr. Chagcls Rodrigues - FafO eró meu

E rio art 29, lemos o !Seguinte:
••_o Sen~or Presidente da -República comuniciirá p~e\liã:mente ao Congresso Na"Cional
os países que irá visitar, assim como a data
c;fe sua partida e duração da viagem.'"

isto- já é uma inovação. No último projeto de
decreto legislativo não havia esse artigo. Mas cabe
ao Congresso _e_ a cada Casa concordar· ou não
nome pessoal, Presidente. Se isto impedirá que
com a ausência do País, autorizá-la ou não.
outro companheiro do Partido fale, pergunto a
Veja V. Ex" que, além de ser longo o periodo
V. Ex" se há algum Senador do PMDB inscrito.
de_autorização, não constam do corpo do projeto
de decreto legislativo os países que Sua Exce·
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) ~ Nelência pretende viSitar. Lemos, na Mensagem, que
nhum-Senador do PMDB manifestou· a tntenção
Sua Excelência pretende realizar viagens a Angode falar. Estou apenas advertindo que, se V. ~ la, fndia, China. Bolívia e União Soviética.
falar, ninguém mais do PMDB poderá falar sobre
Tive o cuidado de verificar que o Presidente
o projeto.
·
da República visito_u outros países além daqueles
mencionados _na última Mensagem que Sua ExO Sr. Chagas Rodrigues - Agradeço a V.
Ex" o esclarecimento e, como nenhum Outro cole- celênci~ enviou à Çasa. E como a relação 9-_e
países não consta do corpo do projeto_de decreto
. ga se inscreveU, não írei, assim, Rrejudic~ nenhu~
ma inscrição. Peço a V. Ex!' me conceda a palavra. legislativo, na realidade, se aprovado, o Presidente
da República poderá visitar qualquer país no peO SR. PRESIDENTE (João Lobo) -V. Ex', ríodo de J9 de março .de 1988 a 28 de fevereiro
de 1989.
Senador Chagas Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta Casa, para ter conhecinlento do assl!!}_to, para decidir com pleno conheciO SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB PI. Para encaminhar a votação) --Sr. Presidente, mento de caus?3, preç_i~ saber qual o país que
Srs. Senadores:
··
- ·
·
o Presidente vai visitar, e quais os dias em que
Inicialmente, quero dizer à Casa· que não falo
ó Presidente vai realizar a sua viagem. Então, Sr.
por delegação da Uderança nem de companhei- Presidente, eu entendo que este pedido referente
ros. Falo como Senadoi no deSên1penho dO -meu
a um prazo tão longo, s_em que conste do decreto
mandato e tendo em vista discurso pol- mim pro- legislativo os países a serem visitados, é um desrespeito às Casas do Congresso, é. um desrespeito
ferido, no ano passado, quando se discutia matéao Poder Legislativo e é uma violação do texto
ria da mesma natureza.
Sr. Presidente, saiba V. -Ex' Que tenflõ·a-hOnra
coftstitucional. Em algumas Constituições não há
de integrar Eista Casa, tehdo chegz.:do aqui recen- exigência de autorização, noutras a exigência é
temente. Fui e]elto no último pleito, em_ 1986. _m_ais pormenorizada. Então, eu disse aqui, no pasQuando, no ano passado, tonlei conhecimento - sado - e não quero saber se o Presidente é do
meu Partido ou não -- nós precisamos respeitar
de uma mensagem idêntica, deixei nos Anais a
minha surpresa. Nunca pude entender, Sr. Presia Carta Constitucional, e com mais -razão a próxidente, em face do que determina o arl ao_ da
ma Constituição _a ser prorn_ulgada.
Eu, Sr. Presidente, confeSso a V. Ex!', para mim
Carta vigente, que. 6 .Corigressó Nacional desse
autorização em branco para que durante um loné uma questão de entendimento, é uma questão
go período qualquer Presidente da República pude princípio: não autorizo nenhum Presidente da
desse se ausentar do País.
República a ausentar-se_ do País, não dou_ o meu
O art. 80 da Constituição diz o-seguinte:
_voto, a não ser qUe chegue aqui um pedido para
que o Presidente da República vá a determinado
"Art. 80. O Presidente e o Vice-Presidenpaís na data "X". Cada viagem deve ser previate. não poderão ausentar-se do País sem limente autorizaga. Mesmo porque, Sr. Presidente,
cença ·do Congresso Nacional, sob pena de
nós não podemos assumir a responsabilidade de
perda do cargo."
autorizar o Senhor Presidente da República para
visitar certos países situados em áreas conflagraEntão é da competência do Congresso Naciodas e eu não daria também autorização ao Senhor
nal conceder ou não licença ao Senhor Presidente
Presidente da República para visitar, por exemplo,
da República para ausentar-se do Pais.
urii país como a África do Sul ...
Por sua vez, o art. 44, item III, diz:
"Art 44. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

ln- autorizar o Presidente e o Více-Presidente da República a se ausentarem do
País;"
Ora, Sr. Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de 1988, tem a seguinte ementa:
"AUtoriza o Senhor PteSíãenfe- da Repi:íbliça a ausentar~se do Pafs no •periodo compre_endido entre }9 de março de 1988 e 28
de fevereiro de 1989.'~
-----

O SR. PRI;SIDENTE (Humberto Lucena) Senador ChaQas Rodrigues, data venia, gostaria
que V. Ex'!' encerrasse, pois seu tempo já está
ultrapassado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Vou en·
certar. De_ modo que, a meu ver, é uma questão
de respeito ao texto const!tuciona1 e apelo para
os Srs. Senadores: que venha o Presidente da
República com uma nova mensagem mencionando o país a ser visitado e estabelecendo a
- data. E não é época de o Senhor Presidente au.. sentar-se do País, quando a Nação vive a pior
crise de sya_Hist6ria. O Presidente da República
preôsa estar aqui, a não ser que o Senhor Presi-

dente da República queira ser homenageado lá
já que em todos os Estados que visita é
recebido com desagrado e manifestações de
aborrecimento e çle protesto por parte da população local.
Então, não é por uma questãO PQfítiCa, é por
uma questão de respeito ao texto constitucional,
à letra e ao espírito dos dispositivos constitucionais por mim mencionados,- que soU contrário
ao projeto.
Penso que deve vir uma nova mensagem e
daremOs ou não o nosso voto, tendo em vista
a situação interna do nosso_ Pais e levando em
conta o pafs que o Senhoi- Presidente da RepúbliCa pretende visitar, e a época da visita.
Logo, o meu voto será contrário, Sr. Presidente,
se hoLNer necessidade de dar esse voto.
for~,

.

.

Durante o discurso do Sr. Chagas Rociri- __ gues, o Sr. Joã.o Lobo deixa a cadeira da
Presidência que é oCIJpada pelo Sr. Humberto Lucena.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

o"SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, pelo PFL
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como
Uder, para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome da Bancada do Partido da Frente
Liberal, deixa aqui expressa a nossa aprovação
ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 2, de 1988,
que concede licença ao Senhor Presidente da República para ausentar~se do País.
O projeto está bem justificado, indicando, inclu§õive, os países que o Presidente visitará: Angola,
lndia, China, Bolívia e União Soviética, com o intuito de dar andamento aos entendimentos já anteriormente feitos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuUo
bem! Palmas.)

a

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
pela ord~m.

palavr~

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves,
pela ordem.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, não posso falar como
üder, apenas para encaminhar a votação.
Sr. Presidente, não sei se o Senado está se
comportando à altura da suas responsabilidades
diante desta Mensagem do Presidente da República. Sua Excelência encaminhou a Mensagem
com fulcro nos arts. 44, incis_o III, e 80, da Constituição, pedindo para ausentar-se, a frrn de tratar
de elevados interesses do País, em visita a Angola,
país que, também, teve a nossa mesma origem
portuguesa, além da fndia. China, Bolívia e Onião
Soviética. Recentemente, inclusive, esteve aqui no
Brasil, a convite, o Sr. Eduard Shevardnadze. Essa
viagem, também, se estenderia à China, com a
qual nós temos grandes interesses não s6 efetivos
como em perspectivas.
Sr. Presidente, qualquer que seja a reação ao
Presidente da Repúbl~ca, devido a razões pessoais
ou políticas, essas razões não são relevantes para
que se frustre ou se protele a votação de uma
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mensagem como esta. Situações regionais, aSw
suntos menores, não podem, Sr. Presidente, ·obstruir um pedido vindo a níveis constitucionais, co-

<YSR--::-PRESIDENTE (Humberto Lucena)Como vota o Uder do PDT?
·

mo veio este. A Nação está _acompanhando jsto.
Porque Minas Gerafs não- obtém firià"t'tê:lameõfo,
ou obtém demais, e PemambucQ não, ou _não

....:..Sim.

sai para Minas Gerais o_u Se o_ de Alagoas

d~s~ja

ser Presidente, iStO não!_Ou_tr9;_ co.i$a: quando a
lei diz que um Senador, -para vii' para Cá, _tem
que ter qualificãtivóS, entre os quais 35__anos, é

para que criancices como__e_sta não permaneÇam.
Sr. Presidente, em nome da Nação brasileira
e _dos interesses nacionais; eu estarei aqui para
denunciar quem queira obstruir. Que oUtras râ-

zões existam, mas não.esta. Que o Senhor Pr~.i
dente vá _ou não_ v~ que ele se frustre ou não,
mas os compromis;:;os nacionais têm que ser
cumpridos, Sua Ex_celência assumiu esta responsabilidade. Ninguém pode negar que ele seja, forma1mente, o Presidente da República. Ele 6 é.
Como poderemos, por questiúnculas meoor_es,
frustrar uma mensagem formal desta natureza?
Esta, Sr. Presjdente, é a minha questão de ordem. Eu espero, inclusive, que_ a Uder do meu
partido tome posição, traga a B_ancada para cá,
ou diga que ela deve ausentar~se._ Mas, esta frustração é prejudicial ao País. OtitroS-i:aso_s podem
ser pontos de interesses, de acertos, mas, este
não; este envolve aho_s i_nteresses._n"acionais e envolve, até mesmo, a soberania nacional.
De forma, Sr. Presidente,_ que espero que haja
serenidade neste ponto, que aprovemos isto e
que não venha a_haver aqui aquela divergência,
que eu já dizia na minha Bancada, entre Uder
de Governo e Líder do PMOB, e nós façamos
desta não a Alta Casa do Parlamento, mas um
instante de tertúlias _estudant_is. Não tenho tido
relacionamento com o Presidente_ da República,
não o vejo desde quando ele não aceitou a minha
emenda parlamentarista, mas, aqui, não estOu
vendo a figura do Senhor Presidente José Samey,
eu vejo a figura do Presidente da República, investido de suas_ responsabilidades, de se_us deveres
de representar a Nação fo~:a e, sobretudo, quando
vai tratar de interesses de alta relevância nacíonpl.
Muito_obrigado._(Muito bem!)
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) - Eni: vOtaÇão o projeto, em tumõ único.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. PresidenteJ requeiro
verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Será feita a_ verificaç_ão solicitada.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus lugares.
Como vota o Uder do PMDB?
O SR. FERNANDCI HENRIQUE CARDOSO (PMDB- SP)- Sim.

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PFL?
JOÃO MENEZES (PFL- PA)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)

-Stm.

ó SR~ f<iA:URjÇJõ
-

-

CORRêA (PDT -

DF)

o sR. PRESIDENTE- (f·iUmberto Lucena)Como vota o Líder do PSB? (Pausa.)
- -- -comq l{ota-o Ljder do PMB?
b SR.
.::...sim.

ANTÓNIO FARIAS (PMDB -

PE)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) COirio Votâ Líder dõ PDc? (Pausa.)
.

-o-

Com'O vota o Uder do PTB? (Pausa.)
Os Srs..S.enadore_s já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Afonso Arinos
Alexandre Costa
Alvaro Pacheco
Antônio Farias
AureoMello
Carlos Chíarelli
dd Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
f_raoc:isco Rollemberg
Fernando Cardoso Jarbas Passarinho
---JoãQ Lobo
João Menezes
_ Jorge Bomhausen
Leite Chaves
Leopoldo Perez
Lo_uriv_al Baptista
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Maurício COrrêa
. Mauro ~enevides
_Meira Filho
N.:ibór JUniQr
N_elson Carneiro
Paulo Biso!
PC?mpeu de Sousa
Rachid Derzi
Wilson Martlr ·~
VOTAM "!'IÃO" OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra
Mansueto de LavOr
RuyBacelar
ABSTEM-SE DE VOTAR OSR. SENAOOR:
lrapuan Costa Júnior

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Vai ser feita _a <:ipuração.
_
Votaram S[M 29 Srs. Senãdores; e-NÃO, 3.
Houve 1 abstenção,
Totãl: 3J votos.
Não houve quorum.
Cumprindo o Regimento, a PreSidência_ suspenderá a sessão, fazend() _acionar a campainha, para
que os SrS. SenaCioreS cõinpareçam ao plenário.
Está SUS(JetiSl:f"a sessão.

-_(SUsf;ensa àS ·12 horas- e 23 minutos, a
ses55o é reaberta às 12 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão, -
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Vai-se proceder à nova verificação, de acordo
com Q Regimento.
Solicito aos 8!'5. Senadores ocupem seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem vota_r. A votação
será nominal. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Afonso Ar!nos - Alexandre Costa - Alfredo
Campos-- Álvaro Pacheco -Antônio Farias Áurelo Mello - Carlos Chiarem - Cid CaavaJho
-Dirceu Carneiro- Divalgo Suruagy- Edison
Lobão- F. Rollemberg- Fernando Cardoso
-- Irapuan Júnior- Jarbas Passarinho -João
catniótt .::_João Lobo -João Menezes- Jorge
Bomhausen - Leite Chaves - Leopoldo Perez
- Lourival Baptista- Luiz V'~ana- Marco Madel
- Marcondes Gadelha - Mauricio COrrêa f'.'\auro Benevides- Meira Filho - Nabor Júnior
- Nelson_ Carneiro_- Pompeu de Sousa - Rachid oerzi -Wilson Martiris.
I'OTAM '"NÃO"' OS SRS: SENADORES:

AluWo Bezerra - Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
-Vou proclamar o resultado.
Vaiaram siM 33 SrS.- SenadoreS; e_ NÃO, 2.-Não houve abstenção.
Total: 35 votos.
_ NãÕ houvê quorurÜ. Em conSeqÜência; ficam
adiadas as demais matérias__constantes da Ordem
do Dia.
_São os ·seguin~s os itens cuja votaÇ-ão- é
adiada:

-2Votação, em turno únicO, do Projeto de
peci~-- LegislatiVo n~ l, de 1988 (n~ 9/87,
na Cârrú:lia doS Deputados), que aprova o
texto do tratado de Institucionalização do Parléiinento Làtino-Americano, assinado em Uma, a 16 de novembro de 1987. tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-3YoU,çãp,_ e!ll turno único, d_o Projeto de
Decreto Legislativo n~ 3, de 1988 (n~ 6/87,
na Câmara dos Deputados), que aprova os
textoS daS convençõoes e recomendações
~!!_9rgéJnização lntemaciona1 do TrabalhoOlt, que especifica, tendo_
PÁRECER, proferido em Plenário, favOrável, nos
termos do substitutivo que oferece.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n<? 9, de 1988, de autoria do
Senador Nabor Júnior, que dispõe SQbre benefícios fiscais do Imposto de ij.enda relativos
às doações efetuadas pOr pessoàs tisicas ou
jwidicas às vítimas das enchentes nos Estados do Acre e Rio de Janeiro, em 1988, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _

Há ·oradores inscritoS.

·

-

-__ ·__ " -

Concedo a pãlavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) Senadores:

·

· ·-
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Sr. Presidente, Srs.
-

·-

0 plenário da Constituinte iniciou esta semana
o debate sobre o título relativo à OrganizaÇão Cios
Poderes e ao Sistema _de Governo·. -- ---Trata-se, Sr. Presidente, de_ ponto_ central, de
toda a elaboração constitucional, posto que versa
sobre matéria que é o cerne da própria Carta
Magna.

Refleti muito, aoJongo- dos últimos meses, a
respeito do tema e devo dizer a V. EX Sr. Presi-

dente, aos demais lntegrantes desta Casa qlie
continuo presiden·ciaJ!sta. Não do presidencialis-

mo que hoje temos e praticamos, hegemónico
ou - p~ra usar o rótulo de Arthur Schelesinger
- ''imperial", mas um moderno, um novo presidencialismO, caracterizildo pOr um sistema de permitam-me a expressão- equipotência de P_o-deres.
Ao assim me exprimir, devo também, como
o fez certa feita Bento MunhOi da Rocha, cujo
perfil parlamentar acaba de ser .editado pela Câmara dos Deputados, expressar CJ:Ue desejei minha conversão _ao parlamentarismo:- ''estudei-o
como último desejo de adota_r todas as idéias,
mas infelizmente, não fui tõ_c_adõ. pe·Ja gra-Ça dã.
conversão e continuo hoje, apesar de todas as
concessões que lhe faço, continuo hOje, Como
era ontem, um presidencialista moderado.
Este é, não preciso dizer, um· assunto de inquestionável caráter institucional, qualquer que seja
o conceito sob o qual se- defi'na- o que é uma
Constituição. Presume~ se_ que_ os· patticl.os, tal como os Constituintes, devam manifestar-se sobre
a melhor forma de gerir os poderes do Estado:
e opção entre Parlamentarismo e Presidencialismo sem dúvida faz parte de nossa obrigação e
de nossos deveres. Parec~me, no entanto, que
não podemos rros: ·ater apenas à forma de gerir
ou dividir tais póderes. Mais relevante do que simplesmente dividi-los é acordarmos em como equilibrá-los em prerrogativas, facuJdades e responsabilidades. A suposição -de que nOssos problemas
residein na circunstância de termos apenas um
titular para o Poder do Estado e OPoder dO.Gõverno constitui, no meu entender, uma falsa premissa. Dividir a tituJaridade de dois Poderes, Sr.
Presidente, pode ser uma tentação atraente; mas
não será nunca uma solução! Buscar fórmulas
mistas, sejam calcadas em precedentes de outros
países, sejam rigorosamente sJngulãres, pode ser
uma solução imaginativa Para nossas diVergências partidárias ou pessoais, mas não significa
que estejamos contribuindo para aumentar a estabilidade política ou institucional do País.
A opção, portanto, terá de ser. o_u pelo apri~o-
ramento do presidencialismo, ou pela tentativa
de uma volta às experiências parlamentaristas;
nunca pela adoção do __que já se convencionou
chamar d"" sistema híbrido, que tanto poderia ser
um· "presidencialismo mitigado" ou um "parlamentarismo misto''.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL --Ouço V. Exç•.
com o maior prazer.

O Sr. Nelson Carneiro- .t. apenas
para aplaudir V. Ex", neste momento em que se

insurge contra qualquer solução hfbrida, em que
não só o presidencialis!Tio seria prejudicado, ~o
mo tatnbérn o parlamentarismo. Melhor será um
sistema: se não for possível instituir o parlamentarismo é melhor que se ins_tltua _o presidencialisrilo_ puro, para que_ eJe continue, infeliZmente,
a fazer mal ao Brasil. M515, certamente, V. E)(' vai
examinar a emerida PresidenciaJista - que vai
ter a preferência do exame da Constituinte,_ pelo
número de assinaturas. Então, V. Ex' vai certamente, no seu brilhante discurso, mostrar as incon-QrUêitdas que ali existem _e__ dernonstrar que
a fórmula híbrida, ali existente, _é mais prejudicial
seja ao. presideilcialismo, s_eja ao parlamentarismo. Espef<?,_ até o fi_m, o discur_so de V. ~

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro e nobre
Senador Nelson Caffieiro, ouVi, com muita satisfação, o aparte com que me honrou V. EX', e devo
dizer que, já ao iniciar minhas palavras, descubro
um ponto- e um ponto extremamente_ importante :__a respeito do qual estamos rigorosamente
de acordo: é na condenação dos modelos híbri;.
dos ou mistos. E vou mais além, Sr. Senador:
corno V. ~ cert.anlente poderá dePreender daS
palavras que, a seguir, vou proferir, entendo ser_
possível entendermo-nos também sobre essa
momentosa questão relativa ao sistema de governo. E considero que se isso oCorrer, poderemos
dar um passoextremamente_importante, não apenas para analisarmos essa questão de forma tanto
quanto possível consensual, mas também para
assegurar ao País aquilo de que ele mais necessita, qual seja a_ desejada estabilidade politica.
Prossigo, Sr. Presidente.
Temo mais pela indefinição das formas, Sr. Presidente, do que pela opção que seria a mais desejada: entre o sistema de gabinete e o presidencialismo- que, com m·o.fta propriedade, o Presidente Wilson chamou de "Governo Congressual',
para definir a forma de gõveino aprimorada nos
Estados Unidos, depois_de 200 anos de fecunda
prática.
Aliás, devo, meu caro Senador Nelson Carneiro,
l.embrar, por _oportuno, que V. &, _em trabalho
realizado há_ cerca de uma dezena de anos, sob
"Práticas P~rlamentares no Congresso Nacional",
teceu considerações demoradas sobre o livro de
Wilson,_ao qual acabo de me reportar, definindo
em grandes linhas o papel de um moderno presidencialismo.
Mas, Sr. Presidente, estava dizendo que, como
adeptõ do Sistema Presidencial, reconheço que
a tese parlamentarista encontra forte apoio e larga
aceitação no plenário da Constituinte. Creio, no
entanto, que tanto esse apoio quanto essa aceitação se devem mais à autoridade e à generalizada
admiração que despertam em todos nós alguns
de seus ilustres defensores, do_que propriamente
às virtudes do modelo institucional que, sem êxito,
e com dramáticas repercussões, já experimentamos.
Tenho,_ Sr. Presidente, particularmente,~ a conViCçãO- de· que a adoção do sistema parlamentar,
entre nós, em vez de resolver a crise política vai
- permita m-ine dizê--lo --apenas agravá-la. O
parlamentarismo pode ser, em circunstâncias
normaiS na_ nossa_ vida institudõn:al, um remédio
her6ico pãra o PaíS. Adota-do corii.o solução cir...
cunstancial para o grave e desafiador momento
que vivemos, porém, tende a se tomar um ele-

mente perturbador a mais, num país cuja tradição
política dos últimos 50 anos tem sido a de _uma
sucessão de crises e conflitos que dependem menos_da forma de governo, do modelo institucional
e das formulações téorlcas_ em relação ao ~ta do
e ao Governo, do que da dramática disiâncía que
separa as demandas da sociedade das soluções

do Estado.

·

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho V. ~um aparte?

Permite

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente,
gostaria de lembrar, sobre este assunto, opiniões
extremamente oportunas que, na outra Casa do
Congresso, proferiu, Certa feita, Gilberto Amado.
Num discurso pronunciado há cerca de 70 anos,
GilbertO Amado, com a leveza de estilo que o
caracterizava, chamo~ a atenção para o fato de
qUe a 9rande crise brasileira é a _crise marcada
pela distonia entre instituições polítiCas e o meio
sOcial. Com issO,_ eu quero aVançar num perito,
que reputo impprtante; é de que o problema institucional brasileiro não reside apenas, comp_muitos irifeliziTiente p-ensam, ilessa opção entre parlamentarismo e presidencialismo.
Ouço;com prazer, V. Ex', s-enador Od Sabóia
de Carvalho·: O Sr. Cid Sabóia de Carvalho..:.._ É evidente,
Senador Marcos Maciel, que sua observação, neste ponto, é da maior valia, e não poderia deixar
que o seu discurso prosseguisse sem que destacasse o valor de ·sua informação. Na verdade,
o aspecto econômico valoriza todo e qualquer
regime, corno, também, desvaloriza todo e qualquer regime. Um país que esteja bem economicamente, estará bem no seu regime de governo;
um país que esteja mal economicamente, todos
os governos que s-e instalarem com o seu sistema
terão mais que administrar .a crise do que propriamente administrar o crescimento nacional. Isso
é evidente. Mas lembro a V. Ex- que o seu argumento vem somar em favor do parlamentarismo
pela seguinte hipótese e Pelo seguinte fato ; é
evidente que boje_o grand_e exemplo de presidencialismo se baseia no que ocorre- institucionalmente nos Estados Unidos da América do Norte
onde é evidente, o presidencialismo triUnfa, funciona bem. Exatamen_te porque ali se localiza uma
das maiores economias do_ Mundo. E se_ ali estivesse o- parlamentarismo, melhormente funcionaria ainda por- certo. Na verdade, a situação eco-nômica dos Estados UnidoS, dá todo um colorido
e uma força especial ao sisterria de governo ali
adotado. O presidencialismo no Brasil, no entanto, não se pode distanciar da crise económica,
e eu explico isso a V. ~ É evidente que num
país onde a pobreza se instala, como é o caso
do Brasil, o valor económico reside necessariamente no Estado, mesmo não sendo urna república socialista, mesmo não sendo um Estado
socialista. Mas o capital, via de regra, está com
o governo, e governar é administrar o capital, é
dirigir o capitaL O maior potencial é o poder, porque o poder tem necessariamente o dinheiro, as
verbas. _e já que não podemos ralar nas grandes
verbas privadas, no Brasil falamos nas grandes
verbas oficiais. O presidencii1JiSI119 no Brasil confunde-se e até obtém uma valorização econômica,
porque o mundo passa a ter uma conotação eoonômica; enquanto que nos Estados Unidos da
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América do Norte há a economia do paíS ·como
um todo, há o aspecto financeiro nacional, mas
há a rede privada de iniciativa das mais pOtentes,

que pennite raciocinar-se longe dos favores do
governo. Mas no-_Brasil, quem terá grande prcr

gresso; quem terá solução negocial distante do
Governo? Quem pode fiéar -distante- dás- obras
oficiais, dos órgãoS oficiais, do favoredmerlto aliciai? Daí é que nasce_essa__corrupção, que hoje

uma Comissão aqui procura ãpurar, véiificar
quem foi o favorecido pelo sistema presidencia-

lista, que permite, na verdade, preferências que
teiTninam com aspectos, se não irregulares, pelo
menos_antiético_s, é evidente, Ex" Por Isso, destaco

esta observação do discurso dé V.Ex• -.desculpe-me o alongamento - mas há essa parte ecoógica pela qual um sistema de governo há de
se encaixar dentro de uma realidaàe.social. _Quando essa realidade social não está enferma, não
é patológica, todo_ o _sistema triunfa, mas quando
é patológico temos que descobrir_ qual o regime
que contém remédios, e náo agravantes. Esse
regime, ao_ que me parece, é o parlamentarista,
porque o mecanismo corresponde, evidentemente, a um combate aos aspectos dotios_ de urna
sociedade que se tornou enfermiça ao longo de
um sistema desadequado. _
Peço desculpas pela interferência no discurso
de V.~

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador Cid Sabóia de Carvalho, ouvi, corri muita atenção, as palavras que V. Ex" proferiu, enriquecendo
com o seu aparte o meu discurso.
Mas devo fazer duas observações,- que acho
que se Impõem. Em primeiro lugar, quando me
refiro ao modelo presidencialista, ntio estou necessariamente reportando-me ao modelo americano, se bem reconheça ser ele talvez o modelo
mais bem su-cedido dentre os países que exercitam a forma presidencialista de governo.
De outra parte, devo dizeflãffibénl que quando
se concebeu o presidencialismo nos EstadoS Unidos, os Estados Unidos não eram uma nação
desenvolvida como o são hoje. Sob este aspecto,
então o argumento de que se apóia V. Ex" para
inquinar de inviável nos países em desenvolvimento, o presidencialismo, a meu ver, não procede. Na realidade, a concepção dos -constituintes
americanos há 200 anos foi uma concepção tão
reconhecidamente feliz ·que até hoje ela prospera.
E, se não estou equivocado, é de Madison a afirmativa no Federalista --os ilustres Senadores
que aqui estão, conhecedores desse notável livro
poderão confirmar ----'" de que o êxito do modelo
constitucional americano reslde _na concepçãosob a forma de governo; com isso pretendia dizer
que a concepção da forma de Governo- foi tão
feliz, por parte dos Constituirites am"eric-ahos, que
isso assegurou não somente o desenvolvimento
americano mas, sobretudo, a sua perenidade democrática.
Um dos mais fortes e generalizados argumentos em favor do parlamentarismo, lamentavelmente de largo curso nas duas Casas do Congresso Nacional, tem sido o de que a adoção
desse sistema representaria apenas a volta à experiência vivida no Império, que nos teria prOpiciado,
durante os 65 anos de vigência da Carta lmçieriãl
de 1824, mais de melo sé"culo de estabilidade
.políti_ca e institucional. Segundo essa tese, entre

DIÁRIO DO CONORESSO I'!ACIONAL (Seção U)
as vírtuâeS-desse sistema de governo, estaria a
de ter propiciado o respeito às liberdades públicas,
à-continuidade do processo-político sem traumas
e sem interrupções, e, por fim, teria operado o
milagre de ter ehfrentadO, sem violência, as crises
que agitarain a -viaa pública Drasileira no· século
XIX
A República, 'ao contrário, séia a única résponsável por Quase -100 anos de crise, em que se
àlinhariam insurreições de toda ordem, revoltas,
rebeliões e rupturas dramáticas no tecido político
braSileiTCÇOOm renúncias, deposições, suicídios
e_ golpes de toda sorte. Enfini, um quadro de
pfeca:riedãde- iriStiftidõfial; em contraste com a
Pãz e a tfanqüilidade do Império!
·

rormã

A sjmpres mudança da
de GOVernO, portanto, teriá o condão_admirável de mudar todo
.es~ 10:1}90_ ~ CO!lturl;>ado processo históriCO de
raizes profundas e causas tão diversas que, segundo entendo, não pode ser debitado apenas à forma de Povemo. Se tivesse conVencido de que
o parlamentarismo seria capaz de operar esse
milagr~. Sr._~~_i_Q~nt~ ~s_rs. Senadores, corifeSso
que também eu seria o Primeiro e o mais devotado dos parlamentaristas! __
q;sa _t~se, contudo, a meu ver nem encontra
aP-oio na- realidade bra"sileira; nem-resiste à prova
histórica e incontestável- que, por sinal, aponta,
na minha opinião, exatamente na direção inversa...

O.Sr. João Lobo- Pelll1ite V. Bel' um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, Senador João Lobo.

-

O .Sf. -JOãO Lobo - Senador MarCo Maciel,
o discurso de V+ .EX", além _de brilhante, como
são todos_ os seus Pronunciamentos nesta Casa ...
O SR. MARCO .MACIEL- Muito_ obrigado

aV.Ex•

·

O Sr. João Lobo- ...vem ao encontro do
desejo expressado pelo Senador Nelson Carneiro:
até que enfim apareceu um Parlamentar nesta
Casa qué está defendendo o presidencialismo,
que vem fafãr sobre o presidencialismo, e ainda
mais um homem que fala cOm a autoridade intelectual de V. Ex' Mais a título de ajuda ao discurso
de y._ EX• . - sei _que V. E,r-o não precisa dis-O SR. MARCO MACIEL -:- Não apoiado.
Agradeço muito a V. Ext a contribuição.
- O Sr. João Lobo - ... e de contribuição ao
significante e bnlhante discurso de V. Ex", devo
dizer que ess_e argumento de partidos fortes no
parlamentarismo não convence muito, porque temos~Visto países parlamentaristas em que os partidos não são fortes, tais como Holanda, Dinamarca; Itália, que não têm partidos fortes. O partido
forte, hoje em dia, pela definiÇão moderna, só
existe na Inglaterra, porque cada um tem 400
anos de idade. A noção modema de partido faz
com que eles não sejam fortes. Os partidos deixaram- de ser o meio de comunicação único, de
divulgaÇão âo político para com seus eleitores.
Hoje, com a divulgação_ dos meios de comunicação -"televisão, rádiÕ, computadores- o político se_ comunica diretarriente OOril todas aS CaSas
e eleitores, prescindindo da ajuda do partido. Essa
questão de partido forte não procede. Não há
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mais possibilidade de se criarem Partidos fortes
à semelhança dos partidos ingleses. Mesmo na
América, com o presidehdalismo, os partidos
também não sãO fortes, não e:xíste inais essa -noçáo de partido fOrte. O Pre5iâencialismri dos Estados Unídcis é um -~gime em que a força do Poder
~cuti~o é muito-lirriitada e fisCaUzada. Esse país
montou um sistema de mecanismos de fisC:"alização do Poder Executivo, para deixá-lo limitado
aos seus procedimentos. Isto, sim, a meu ver,
Constitui o grande problema da escolha do sistema de governo. É de se montarem mecanismos
cãpazes de fiscalizar o governo. Dizer que o nosso
siStema presidencialista propicia ditadores, faz
com que surjam caudilhos, também não é uma
afirmação verdadeira. Esse sistema hipertrofiado,
Onde o Poder ExecutivO é. dono de tudo, como
no Brasil, onde tem a burocracia, tem o céu, tem
a terra, tem o subsolo, aí é muito fácTI -aparecer
ditadores e caudilhos com esse enorme enfeixamento de poderes nas mãos. Cumpria-nos, simplesmente, tentar encaminhar o nosso sistema
de governo para o fortalecimento dos mecanismos de ftscalização, porque a corrupção também
não é resultante disso. Paises pobres... , os países
do Terceiro Mundo são geralmente propícios ao
aparecimento da corrupção, não porque o PIB
seja baixo, porque a renda per capita seja baixa.
O subdesenvolvimento é caracterizado, na maior
parte das vezes, pela facilidade com que a corrupção se infiltra na vida política e administrativa dos
países. Então, o nosso problema não é um problema, a meu ver, de forma, de sistema de governo
que devamos implantar. Precisamos é aprimorar
os me<:?~ismos de controle e de frscaliZação da
burocracia. O grande dragão da admiriistração
modema, do governo moderno é exatamente a
burocracia. E essa buroCracia deve ser contrOlada,
fiscalizada pelo governo, seja parlamentarista ou
presidencialista. Parabenizo V. Ex' pelo discurso
que faz, que chegou em boa hora a esta Casa.
O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado
meu caro amigo e ilustre Senador João Lobo
por suas palavras,_Concordo com as afirmações
que V. Ex• fez no seu aparte, de mC:ldo especial,
àquelas que dizem respeito à necessidade de ampliarmos o poder de fiscalização do Congresso.
T ~ho dito sempre, e aproveito _a ocasião para
repetir, que na minha opinião, no Brasil, não é
o Poder Executivo que é forte, os outros Poderes
é que são fracos. _O que precisamos fazer, e agora,
é exatamente isto. Por isso tenho defendido e neste sentido até tive oportunidade de ofereCer
à Cçmstituinte uma proposta - a necessidade
de concebermos uma forma de Governo, ou como se_ estâ chamando agora, um sist~m-ª"_ de governo, que contemple a adequada "eqUipotência
de poderes". Fazendo isso, acredito que estaremos coi"tigindo os· erros, os vícios do presidencialism.o que praticamos, e teremos condições,
assim, de prosperar na busca da desejada estabiüdade institucional e da consolidação de nossas
práticas democráticas.
- Gostaria apenas, para concluir essa pari:e, de
dizer a V. Ex", Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
julgo oportuno agora me valer de um depoimento
de quem viveu o regime, na época do Império,
o então Deputado Afonso Celso_, filho do Visconde
de Ouro Preto, o grande chefe liberal do último
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Gabinete do Império, em seu livro "Oltõ--AnOs
de Parlamento".
--

O Sr. Luiz Vmna - Vossa Excelência quer
se referir ao Regime Republicano...
O SR. MARCO MACIEL- Dizia Afonso Celso, com muita propriedade a respeito do -~is~ema
parlamentar em seu livro ''Oito Anos de Pa~la
mento" o que sé segue: ·
"Regiri'ú~ -parláffientar é aquele em que a
Câmara, representante imédiata_ da Nªção,
exerce preponderante influência sobre a marcha dos negócios políticos. Nesse regime,
o Ministério não passa de uma delegação

da Maioria da Câmara PopuJar. Sem o apoío

da Maioria, não pode o Ministério conservar-se no poder. Entre os Membros da Maioria, deve o Chefe de Estado escolher os Minis-

tros. (. .. )Posto em minoria na Câmara, o Gabinete, ou se exonera, ou dissolve a Câmara,
no intuito de consuJtar a Nação."
Vejam V. Ex~ que este é um requisito ·básico
do sistema parlamentar: o Gabinete é, sempre,
uma delegação, não da Câmara, mas da maioria
parlamentar que a acompanha. Mais do_ que Isso
- e eu recorro a outro depoimento que acho
extremamente importante, que é de um notável
comentarista da Constituição Britânica, Sir lvor
Jennings, em seu tâo dtado livro Governo de
Gabinete, que, batizou com esse nOme os sistemas parlamentares e diz, nessa ol:>ra clássica que
é uma das três peças admiráveis de sua trilogia
sobre o governo inglês:

"O traço marcante dessa forma de governo, tal como concebido e praticado na GrãBretanha, e em todos demais sistemas de_le
derivados, é que o Chefe de Estado não tem
função de Governo, ou seja, não exerce, por
si mesmo,_o poder discricionário de sua vontade, ao nomear ou ·demitir os membros de
Gabinete."
O Sr. Luiz Viana- Permite V.Ex" um aparte,
nobre Senador Marco Maciel?

O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com muita
satisfação, o erninehte Senador e Mestre Luiz Via-

na.
O Sr. Luiz Viana- Inicialmente, desejo con·
gratular-me com V. ~.não apenas, pela brilhante
oração que está fazendo, mas, pela maneira como
se situa, isto é, em favor de um regime presi~
dendal puro. Seria ou será um mal, se nóS; -ao
invés de escolhennos entre um presidencialismo
puro ou parlamentarismo puro, quisermos fazer
um sistema híbrido, que adota os defeitos de todos, sem ter as qualidades de nenhum, Ou vamos
ser presidencialistas ou vamos ser- parlamentaristas. Mas esse híbrido, essa mistura, essa conta
de chegar, para mim, infelizmente, não dá certo,
Mas confesso a V. .Ex1', também, que estou um
pouco surpreso com o
discurs_o, porque costumamos aqui dizer- tem-se dito muito_- que
o BrasH está "com calças curtas" e, por isso, não
pode ser parlamentarista. Então, "o povo é assim,
o Governo é assado"; enfim, aquelas condiç_ões
que são necessárias à constituição de um GOver~
no parlamentar o Brasil não tem, embora os que
procaram o regime- presidencial reconheçam quase todos eles - que o regime parlamentar
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_é.mdhor, É melhor, mas só poderemos fazer isso,
quando chegarmos a dois mil anos, como está
a Europa, quatro mil anos, como estã a Grécia,e, para nós, aínda é muito cedo, porque estamos
de "calças curtas" politicamente. V. EX', num livro
_ que teve a grande gentileza de enviar-me-- e
que é um belo estudo sobre liberalismo - .diz:
"Çomo os Estados não têm sido capazes de
acompanhar as vertiginosas mudanças do meio
sodal e da realidade econômica, atendendo às
sua:r justas, múltiplas demandas, a crise tem-se
tomaao-peiinãneote".
_ _ ____
_
.
Esse fato coloca-nos erh COnfronto com as responsabilidades políticas que estamos assumindo
ao convocarmos urna nova Assembléia Nadonal
ConStituinte... O que temos de fazer, portanto, diz
V. Ex': ·~Além de si_mpl_esmente auscultar .as mani·
feStações das urnas, é ouvir, permanentemente,
áS mâtiifestaçóes da opinião pública a cada ano,
a cada mês e a cada dia". Ora, Sr. Senador, só
~om o parlamentarismo é que poderemos fazer
isto. t aquele velho pensamento, divulgado_ por
Joaquim Nabuco, do livro do Bergert, que diz
que entre O presidencia~SmO americano e-O governo parlamentar da Inglaterra, a diferença é que
o governo americano marcava os anos da opinião
e o parlamentarismo britânico marcava os minutos da opinião. Ora, _se ficarmos no regime preSidencialísta, não vamos acompanhar as evoluções,
porque, eleito um presidente, ele fica 4, 5, 6 anos,
quanto for, fica intocável. Pode vir o mundo abaiXo, pode haver a maior mudança de opinião, o
presidente continua o mesmo. É justamente isso
que V. Ex- prega aqui e que contesta aí. De modo
que estou embaraçado. Ou V. Ex" deseja realmente que acompanhemos a evolução da opinião
pública, hora a hora, dia a dia, mês a mês, ou
então, deseja fazer realmente aquele presidencialismo estático, imutável e diante do qual a Nação
nada pode fazer. Perdoe V. ~essa diversão e
renovo a minha congratulação por V. Br' se faxar
num presidencialismo puro.
OSR.MARCOMACIEL-Agradeçoamanifestaçâo do ilustre Senador Luiz Viana, grande
mestre .e -~celente_ político que honra este Senado.
Mas quero, de plano, mais uma vez dizer que
o fato de _defender que a opinião pública seja
auscultada permanentemente, isso não quer dizer
que esteja defendendo uma prática exclusivamente par!amen~. Não nego que no modelo parlamentariSta essas consultas, a audiência da sociedade_ e da opinião pública, não sejam feitas. Mas
acho, também, que ela é possível, e a experiência
de muitos países bem o demonstra, nas modernas prátlç_as presidencialistas que são aquelas que
importam eni fortaJeçer o_ Congresso, em dar-lhe,
incluSive, não apenas o papel de órgão legiferante,
mas dar-lhe um papel saliente no plano do acompanhamento, fiscalizaç_ão e controle da AdministraÇão Pública e dar-lhe, também, o papel privilegiado, de grande fórum de debates das grandes
questões nacionais.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- V. & me permiteum aparte?

OSR. JlllARCO_MACIEl...- Com prazer, meu
caro Senador~ DivâldO SUruªgy:

-O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Eu me inscrevo logo depois do Senador Divaldo Suruagy.
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O SR. MARCO MACIEL -Pois não. Com
prazer.

~ui_to

O sr. Dlvaldo Suruagy- Acrescento as mi·
nhas congratuações às que foram form~adas pelos Senadores Nelson Carneiro e Lulz Viana a
respeito da defesa da tese do presidencialismo
e do parlamentarismo puro para o nosso País.
Gostaria de reforçar alguns argumentos apresentados por V. Ex~, quando da origem do nosso
País. O processo de Independência do Brasil, como todos sabemos, foi oriundo do Poder Central;
foi uma inídativa, fq_i_Uin gesto-do filho do Imperador do Rei, que se trasformava em imperador
do Brasil. Não foi fruto de uma aglutinaçáo de
forças das províncias que levariam a um processo
de independência, como aconteceu nos Estados
Unidos, quando as Colónias se uniram. e, formaram, então, o Poder Central. Ou como aconteceu
na Inglaterra, dois grandes modelos aqui apresentados. quando a figl:lra do Rei surgiu como cónse~
qüêncla da luta entre os barões na Inglaterra, que
ensejaram que o mais forte _se transformasse em
rei, Corri aparo da burguesia que começava a surgir no cenário mundial como estrutura de poder.
AO lOngo da História do Brasil, nos acostumamos
a buscar _a autoridade forte: na figura do Imperador D• .Pedfo I, dà Imperador D. Pedro li, com
todo misticismo emprestado a Monarquia, e na
Primeira República, que foi profundamente eliti·
zante; e, na Segunda República, as distorções que
surgiram levaram a que apenas um- Presidente
civiJ concluísse o seu mandato, que foi o Presidente Juscelino Kubitscheck. Mas, na minha opinião, talvez fruto - e quero logo confessar de_un1a deformação profissional, como a de economista, quem melhor interpretou essas angústias, foi o Senador Od Sabóia de Carvalho. EU
gostãrla
Perguntar a V. Exl's. que _são .meus
mestres, aqui nesta. Casa, qual o pais subdesenvolvido que tem um regime estável? Quer seja
presidencialista ou parlamentaJista. A causa económica determina a estabilidade do governo. E
poderia dar vários exemplos, inclusive, aí i~- contrariando o Senador Cid Sabóia de _Carvalho,
quando apresenta o parlamentarismo cortlo a forma ideal de superar essas crises económicas, fazendo como_que uma crfticã ao processO de Corrupção inerente à atividade presidencialista, quando na verdade a corrupção não é causa, é conseqüência, é efeito. A corrupção é efeito das distorções económicas, do subdesenvolvimento, do
salve-se quem puder. Ela não é geradora da crise,
é apenas uma conseqüência da crise, é urna defo11Tlaçào da crise. E nós poderíamos apontar
o seguinte: a França, que é a quarta economia
do mundo ocidental, um dos países mais ricos
do mundo já teve quantas repúblic_as parlamentaristas? Está na quinta ou na sexta, e, inclusive
foi buscar um homem forte num determinado
momento da História, para evitar que o caos se
implantasse na França: foi buscar a figura do General De Gaule, que conseguiu estabDizar estabilizar e criau,uma república Já à moda dele, para
poder estabilizar o país. Então, são exemplos que
eu gostaria de acrescentar aos brilhantes argumentos aqui colocados por V. Ex" Ousaria, <Jt:~an
do aparteei o Senador Luiz Viana, no magnífico
pronunciamento, igual ao que V. Ex• presenteia
todos nós neste instante, eu me coloquei na posição de discípulo diante do mestre. Nesta mesma
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posição eu me coloco ainda hoje diante dele, de
S. Er o Senador Lu_g Viana, do Mestre de todos
nós, o Professor Afonso Arinos. ColOCO e-stas dúvi:.
das no discurso de V. Ex", que são minhas, que
naturalmente serão dirimidas em aparte pelo Professor Afonso Arinos, e gostaria que ele, aparteando V. Ex", dirimisse tod~s es~ dúvidas e,_abrilhantasse, naturalmente,_com a cultura que lhe

é peculiar, o magnífico discurso do senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL- Meu nobre Senador Divaldo Suruagy, ao cigrã.decer o aparte de
V. Ex" gostaria de sa1ientar que V. EX' trouxe a
debate uma questão que coindde com o-poflto
de vista que defendo aqui em meu pronunciamento, de que o problema instituclone.il brasileiro

não reside tão-só, exclusivamente, na forma de
governo que adotamos ou que viermos a adotar,
que ela extrapola de multo essa questão, e a prova
dQ que afirmo· é o fato_ de vivermos, podemos
dizer, infellzmente, mas permanentemente em criM
se. Crises que estão muito mais evidentes nos
últimos dnqüenta anos. Se olharmos o Pals de
1930 aos nossos dias vamos verificar que a estabiM
!idade foi a marca desses anos e que a Nação
oscilou entre autoritarismo e populismo. O resuiM
tado ê o fato de termos conhecido, um pouco
mais de c:inqúenta anoS, cinco Cartas ConstituM
danais: 1934,1937,1946,1967,1969 eestarri10s
nos aprestando para concluir mais uma, sem conM
tar se não estou equivocado, a ocorrência de quase duzentas emendas constitucionais que foram
discutidas e votadas ou promu1gadas, a1gumas
delas, de 1930 aos nos_sos dia_s_._ M!=!S. isso nos
faz refletir, meu caro SenadOrLlivaldo Suruagy,
sobre algo que extrapola em muito essa discussão
sobre a forma de governo ou, agora, como cansaM
gra o Projeto da Comissão de Sist~maQzação so-bre o sistema de Governo. Daí por que, neste
momento da elaboração constitucional, ainda é
tempo de pensarmos além dessas questões, para
que possamos, ao fmal, oferecer ao País e à Nação
uma COnstituição que seja capaz de assegurar
não apenas uma adequada forma de Governo,
mas também, e sobretudo, um processo que assegure- permita-me a insistência - a desejada
estabilidade institucional e a consolidação de unia
verdadeira democracia em nossa Pátria.
Antes de ouvir o Senador Rãchid Saldanha Derzi, ilustre Uder do Governo nesta Casa; gOStaria
apenas, para concluir o raciocínio que desenvolvi
anteriormente, fazer mais uma consideração.
O que havia, portanto, Sr. Presidente, de comum, entre a forma de Governo J:ffé"sCriUf -na
Constituição do Império e o parlamentarismo tal
como é concebido e executado em inúmeros países? A rigor, o sistema politico do Império era,
como tem sido até hoje na República, o exercido
do "poder pessoal", com a diferença que o Presidente tem mandato certo e o monarca reinava
em caráter vitalfclo.
O que havia de comum, portanto, entre a forma
de Governo prescrita na Córistituição do Império
e o parlamentarismo tal como é concebido e executado em inúmeros países? A rigor, nada, absolutamente nada, Valho-me ainda _do_tes_tem:uoho
de Afonso Celso, quando diz que "semelhante
regime não se acha estatuído na Constituição de
25 de março de 1824, nem no Af.O Adlcl6nal de
1834. "O Art. 99, da Constituição imperial- frisa
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o autor - -estabelecia a harmonia e a divisão
dos poderes, todos os quais eram delegados da
_N-ªÇão (Art. 12)". 0-Art 98 insistia sobre a independência dos Poderes e o_ Art. 1O1, inciso VI
--como aliás já assinalei -determinava, expresSéliTieiife~-que O Imperador exercia o poder moderador,_nomeando e demitindo livremente os seus
ministros. Claro é, concluiu o autor --··a vista
destes e outros textos, a Constituição de 1824
não autorizava o parlamentarismo".
A prática parlamentarista, portanto, só ocorreu,
se assim podemos dizer, no fim do Império. Mais
precisamente, nos últimos dez anos do reinado
de D. Pedro 11. Essa prática, porém, exercida antes
por condescendência de D. Pedro U, nem por
isso chegou a caracterizar, em minha opinião,
a existência do parlamentarismo no Império.
Eu poderia no mâximo, Sr. Presidente, Srs. Senadores dizer que podíamos ter tido no fim do
J[ Reinado, práticas parlamentares, nunca, nunca
um verdadeiro parlamentarismo.
O Sr. Rachfd Saldanha Derzl- Permite-me

V. Ex' um aparte?
O SR. MARCO ~CIEL- Ouço, com satisfação o ilustre üder do Governo, meu prezado
amigo Senador Rachid Saldanha Derzi.

Ó- Sr. Rachid Saldanha D~l - Caríssimo
Senã:dõflY\arco Macie.I, ~stou vendo que o nobre
Senador Nelson Carneiro não tem razã_o em dizer
que eu era o único presidencialista aqui, na Casa.
Estamos ouvindo o bríJhante discurso, uma verdadeira aula, digno da inteligência de V. EX>, com
que o nobre colega brinda esta casa, neste mo~
menta, Mas V. Ex" tem razão em pregar o presidencialismo puro, como acho que deveria ser pregado, também, pelos parlamentaristas, o parla~
~-~ntarismo puro. Não há fantasias que se possam fazer, nem no presidénciaiismo nem no parlamentarismo. O parlamentarismo puro, que vários países exercem, como a Inglaterra, por exemplo, é extraordinário, assim como o presidenciaüsmo;-por exemplo, dos Estados Unidos. Não há
melhor regime que este, onde há um Congresso
e um Judiciário fortes, que _exercem uma fiscalização permanente junto ao Governo, vivendo numa democracia amplamente_li_l:le_ral. Este é um
exemplo das benesses do presidencialismo. Um
dos líderes falava, na televisão, que a maioria do
povo brasileiro quer o presidencialismo. Ora, Isto
não é verdade! Não recebi delegação, nessas últimas eleições, para vir aqui votar a mudança de
regime. Não discutimos em nenhum palanque
do Brasil o parlamentarismo, o presidencialismo
e que os candidatos se propusessem a defender
um ou outro. Talvez, muitos de nós não estivéssemos_ aqui, tanto os presidencialistas como os
parlamentaristas. Mas não é verdade que a maioria do povo brasileiro ê parlamentarista, porque
temos um exemplo, pelo qual me guio e cuja
Qrientação_ devemos seguir, que é o plebiscito que
se fez neste País para o presidencialismo ou para
o parlamentarismo, em que o presidencialismo
teve uma viq)ria de mais de 90%, embora, é verdade, que aquele parlamentatismo era um arremedo
de parlamentarismo. Como digo, o Senhor Presidente da República não é infenso a examinar nenhuma das fórmulas que se lhe apresente. Convocado, eu disse: "Senhor Presidente, Vossa Excelência aceitou a fórmula que estão falando aí, de
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parlamentarismo com cinco anos de Governo?"
Sua_ Excelência falou que absolutamente não- foi
consu1~do e "até o presente momento ninguém
veio a mim dar uma fórmula." O que estamos
vendo é mais de duzentas sugestões ou emendas
na COnstituinte, cada: um querendo aprovar a sua
e as lid!=ranças não têm_ L!IU ponto de vista~ um
consenso: Pelo menos a maioria das lideranças
deveria -ter um consenso e yiesse com uma proposta, uma emenda. E se vierem, o Senhor Presidente da República está disposto e t:stá aberto
a estudar. Felicito V. Ex" e, mais uma vez, V. EX'
me co_nvence que estou no caminho certo, votan~
do pelo presidencialismo.
O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Senador Saldanha Derzi, muito grato pelo aparte de
V. ~e que, a meu ver, traz achegas muito importantes ao meu pronunciamento.
Mas, Sr. Presidente, se não tivemos sistema parlamentar como Se apregoa, nos alegados 50 anos
de tranqUilidade que o regime monárquico nos
teria propiciado, creio de meu dever provar também que é discutfvel afirmar ter havido es4lbilidade política no Império, constantemente invocada, como a maior virtude _ele um sistema que
não existiu senão incldentalme_nte.
Mesmo que admitíssemos. para argumentar,
que as prátiCas parlamentares desse período, do período imperial - tivesse caracterizado um
parlamentarismo mesmo que singular. Seríamos
forçados a concluir que__a estabilidade política,
e governamental não foi um traço característico
desse peculiar parlamentarismo monárquko.
_ Nos nove anos que vão de 16 de janeiro de
1822 a 5 de abril de 1831~ fase que se encerra
com virtual deposição do Imperador, tivemos dez
gabinetes, o que dá a dur~ção média de 11 meses
para cada ministério. Durante os nove anos da
regência, que se encerra com o golpe parlamentar
da maiorídade, tivemos 12 gabinetes, o que diminui o tempo médio de duração para nove meses.
Finalmente, durante os 49 anos do segundo reinado, que terminou corri a deposição do Imperador
e a queda da monarquia, tivemos_ nada menos
do que 36 gablii.etes, o que dá a duração média
de 16 meses, por gabinete.
Convém, a propósito, lembrar o episódio conhecido como "incidente do Gabinete Zacarias",
quando o ministério se demitiu, mesmo contando
com a maioria da Câmara. Episódio, por sinal,
de Que resultou a famosa "moção de JOsé Bonifácio, o moço'", que provocou a dissolução da Câmara, para que pudesse ser escolhido um ministério conservador, que sucedeuaosliberais, deCaí~
do em julho de 1868.
-· -

O Sr. Lulz Viana - V. Ex' me concede um
aparte, nobre Senador Marco- Madel?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não.

O Sr. Lulz VIana- O contrário, o que mostra
que houve trinta gabinetes e a ordem constitudonal foi mantida, não foi traumática, não houve
suicídios, não houve deposições, __ não houve renúncias, nãÕ houve nada. A ordem constitucional
funcionou no Império. Como aconteceu na Inglaterra, lá a Constituição é mais praticada do que
es~rita. O importante não é a Constituição que
se escreve, mas -~- que se pratica. Na Inglaterra
é assim e no Brasil, também, foi assim.

614

O SR. MARCO MAClEL- Meu caro Senador Luiz Viana, não posso nem ousO_ contestar
o eminente Amigo ...

O Sr. Luiz VIana- Perdoe V. Ex"
O SR. MARCO MACIEL - ... e ilustre Histo.
riador. Mas eu gostaria de lembrar que Dom Pedro
I teve que abdicar. AbOicação, que poderia ser

um eufemismo, para não usarmos a expressão
que seria própria. O período da Regêrlcia resUltou,
como sabe V. Ex", na renúncia de Feijó, em conflito permanente com a Câmara, inipotente ante
os avanços dos chamados "maiorlstas". Além disso- sem querer ficar neste exemplo - eu poderia lembrar que, se o Imperador D. Pedro I não
teve outro caminho senão a abdicação, se_ as Regências foram períodos tão dramáticos, como
todos sabemos, não foi diferente a sorte de D.
Pedro II. Se tivéssemos tido a estabilidade, _o__correto seria dissolver o Ministério Ouro Preto, mas,
ao final, D. Pedro 11 terminou deposto, num movi·
menta a que o povo assistiu - como diz Aristides
Lobo - atônito, bestificado, sem saber o que
se passava.
Então, quero dizer a V. Ex• que _eu, também,
não posso comungar, como g'bstariã, com a idéia
daqueles que defendem ou que dizem ter sido
o Império um periodo de estabilidade poliUco-instituclonaJ.
O Sr. Luiz VIana- Estabilidade teve. Só em
Pernambuco houve duas revoluções gloriosas, de.
17 e 24. Houve a Cabanada, a Balaiada e a Sabinada. As instituições se sobrepuseram a tudo isso.
Tivemos a Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravatura. Tudo isso foi feito sem que se quebrasse a ordem constitucional.
OSR. MARCO MACIEL- Perdoe-me, meu
caro Senador Luiz Viana, divergir deste ponto de
vista. Nada, por exemplo, determinava na Constituição que o Imperador D. Pedro ( tivesse que
abdicar...
O Sr. Divaldo Suruagy - E o outro assu·
misse aos 15 anos.
O SR. MARCO MACIEL- Exatamente. O
que resultou no chamado "golpe da maioridade",
como assim foi definido por ilustres historiadores.
Na Constituição nada estava escrito que importasse tampouco na deposição de O. Pedro ti,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não sei se eSSas
práticas parlamentares do Império nos podem le·
var a afirmar que tenham sido bem sucedidas,
em termos de estabilidade institucional para o

País.
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O que houve na realidadt~, no Império, foram,
no máximo, praxes parlamentaristas toleradas pelo Imperador, já no fim da monarquia, fato conhe~
cido a partir da_ demissão de Rodrigue.s Júnior
do Ministério da GUerra, em 1883. 'E.ss"a opinião
não é apenas partilhada pelos maiores historiadores, como Oliveira Uma, Joaquim Nabuco e
Pímenta Bueno. Foi calcado exatamente na letra
e no espírito da Constituição que o Regente Feijó
sempre se recusou a formar o Gabinete, em con~
sonância com a maioria da Câmara, chegando
a afirmar, em discurso no Senado, "que a _Constituição não sô previa, como também não admitia
o goVerno das maiorias".
Como falar em estabilidade com essa freqüência na duração dos ministérios, que se sucediam
a cada crise e a cada ameaça de _crise?

Tem os que nos lembrar que a continuidade
da política do Estado, em face dessa interminável
sucessão de mudanças ministeriais, era garantida
pela presença do monarca, chefe de estadç, e,
cumulativamente, chefe do poder ex._ecutivo.
Os conflitos- entre a Câmara e o Executivo foram muito mais freqüentes, muito mais graves
e muito mais jotensos do que possa parecer à
primeira vista. Na verdade, em vez da decantada
paz da história oficial, os, três diferentes períodos
de governo que tivemos - o primeiro reinado,
a regência e o segundo reinado- foram marcados pelo inconformismo, pelo conflito, pelo confronto, pela sublevação e pela crise.
É fá di verificar o que ocorreu com esses chefes
de Estado e chefes de Governo: D. Pedro I foi
levado à renúncia e à abdicação, em 1831, em
seu confronto com a representaçao política do
País. Os dois regentes que se sucederam no poder
não tiveram fim diferente, Feijó, em permanente
dissídio com a Câmara, renunciou ao cargo para
o qual foi eleito em pleito direto, e Araújo Lima,
impotente ante os avanços dos chamados maiotfsiéfS, convocou Bernardo Vasconcelos ao Minis·
tério da Justiça e, em plena sessão legislativa,
adlou a sessão da Câmara, já que lhe era vedado
dissolvê--la, terminando deposto pelo chamado
"Golpe Parlamentar da Maioridade". Não foi diferente, Sr. Presidente, o fim de D. Pedro Jf, igual~
mente _deposto, exilado e banido em 1889.
O Sr. Nelson Carneiro Mac:iel.

Senador Marco

O SR. MARCO MACIEL- Vou ouvir V. ~.
mas ãpenas pafa concluir esta parte indagaria:
-QUe Plasticidade é essa em que todos os gover~
nanteS terminaram depostos ou vítimas da renún~
da, da abdicaç~o e do golpe!_ Se o sistema parla~
me"niarista, que se a1ega nos ter propiciado paz
e normalidade institucional, é dotado de tantas
Virtudes, todas as crises teriam sido resolvidas
pela simples mudança de gabinete. Por que D.
Pedro II não evitou o 15 de novembro, simplesmente substituindo o gabinete liberal do Visconde
de Ourt:> Preto?
Parlamentarismo, sim, tivemos em 1961, tal co- .
mo se pretende hoje, um parlamentarismo de
ocasião, como -se a simples mudança formal do
Sjstema de govemo pudesse evitar a crise. O resultado é o que conhecemos: Na primeira e única
vez que o povo brasileiro teve a oportunidade de
se manisfestar em plebiscito -não sei se houve
manisfestação plebiscitária antes no Brasil - o
fez eiatamente para res~urar os poderes do Presidente da República e repudiar um sistema de
governo em que a Nação jamais confiou.
___ S__eguramente dirão que esse parlamentarismo
não vingou porque o próprio presidente o reputava e o entendia como limitação inadmissível
aos poderes de que tinha sido investido nas umas.
Quem dirá, Srs....Senadores, que o presidente eleito pelo _voto direto, e ainda mais agora, como
Se cQgita, com maioria absoluta, não entenderá
assim também se o adotamos e, alicerçados na
l~itimid_ade indiscutível da maioria que o eleger,
nao usará os mesmos poderes que o ex-Presi~ente João Goulart para mud T a Constituição,
tão logo pl'OtnuJgada?

O Sr.l'leloon c.méi.O- V. Ex' me pennite...

O SR. MARCO MACIEL- Ao contrário do

que aconteceu no fmpério, quando to_dos o~ chefeS de fstado e chefes .de Governo renunciaram,
abdicaram ou foram depostos, nos primeiros 40
anos _da República; aínda que vivendo sob vícios
que marcam a nossa insipiente vida política republicana.
Há apenas um exemplo de renúncia, que é o
de Deodoro. Todos os demais presidentes, salvo
por motivo de falecimento, cumpriram seus mandatos integralmente. Como no Império, riiantiveram a ordem, resistiram à sublevação armada
e impuseram o respeito à lei, inclusive um nome
caro ao País e, de modo especial, à família do
Senador Afonso Arinos, que foi Rodrigues Alves.
Rodrigues Alves, além de ter sido - quem sabe
~o melhor Presidente da República na chamada
República Velha, teve a oportunidade _de, mais
uma vez, com a manifestação popular, ser eleito
Presidente ári- Repúblic-a. Só não tomou posse
por motivos do noSSb -conhecimento que o impediram de levá-lo, por uma segunda vez, à Presidência da República
O Sr. Manso Adnos aparte?

Permite V. EX um

O SR. MARCO MACIEL prazer ouço V. Ex•

Pois não. Com

OSr.MonsoArlnos-Agradeçoa referência
que faz ao Presidente Rodrigues AJves, avô da
minha esposa, e de quem meu pai foi uma espécie
de regente. No segundo Governo, o falecimento
de Rodrigues Alves levou meu pai à Chefia, praticamente, do Governo, por causa das condições
deficientes de saúde do Vice-Presidente Delfim
MOreira JoãO Mangabeira me dizia que, nos circulas parlamentares, aquela fase chamou-se Regência Melo Franco. Mas eu queria lembrar a V. EX'
- e o faço com muita admiração respeito e amizade por V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL _- Mui_to obrigado.
-

:é: recíproco.

O Sr. Afonso Arlnos - ... _que, no seu brilhante discurso, que será incorporado aos_Anais
da Cása, há ·certas partes vulneráveis. Por exem~
plo, no caso americano, esse Congressional
Government é uma tese acadêmica apresentada, se não estou enganado, entre 18BO a 1890.
O SR. MARCO MACIEL- Se não me engano, professor na Universidade de Princeton,
O Sr. Manso Arinos - Exatamente. :é;_ uma
tese antiga, muito antes de o Presidente Wilson
chegar à Presidência da República
OSR.MARCOMACIEL-Semquererinterromper V. EX'., ele foi Presidente da República,
nos fms da segunda década deste século, durante
a Primeira Guerra Mundial, sendo o autor daquela
famosa rrrensagem dos "Quatorze Pontos",
O Sr. Afonso Arinos - Exatamente. la falar
sobre isso. Quando-ele chegou com os "Quato_n:e
Pontos", na Europa, tinha tomado uma atitude
tão forte de autoritarismo, que o velho Oemenceau disse: Lebon Dleu n'en avaft que dix, quer
dizer, Deus só tinha dez princípios; o Presidente
americano tem quatorze~ Isso faz parte do _anedotário da Conferência da Paz. aemenceáu, o grande líder francês, disse que Wilson chegava com
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quatorze pontos, enquanto Deus tinha dez man·
damentos. Gostaria de juntar, tambéin, uma pe·
quena reflexão sobre o caráter do presidencia~
lismo americano, globalmente considerado. O
presidencialismo american-o é uma 'eVOluÇão histórica parecida com· o parlamentarismo inglês.
Washington, quando foi designado Presidente,
veio no sentido de conseguir uma fusão da Confederação que se tinha instituído com a independência. A independência não_ formou- Federação, formou uma Confederaçáo, O Pre-sfdente

a

Washington tinha o comandante daquelas forças
vitoriosas. Presidente, a meu ver, uma palavra que
não tem precendentes na história política. Precedere quer dizer sentar em primeiro lugar; ele vinha
como aquele que senta em primeiro lugar. O Pre~
sidente era o que sentava antes. Washington não
tinha, no primeiro esboço aplicado da Constituição americana, nem sequer o--mandato limitado._
Tanto assjm que foi ele quem renunciou à eleição
para um terceiro mandato. Ele vinha corno uni.
grande lider militar e um grande patriarca social;
era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e isso, naquele País, sempre for importante.
Era um homem beffi sucedido fU1anceiramente
e era uma figura social de uma einergênda enorme. Foi eleito para governar_ a yiçla_ in_t~ira; ele
é -que não quis aceitar o terceiro mandato. Daí
veio a tradição americana de não se aceitar o
terceiro mandato. Não estava escrito_ na Constituição e só veio a ser escrito quando Roosevelt
exerceu o terceiro mandato, por·causa da guerra.
Resolveram então limitar. De maneira que -a formação do presidencialismo americano se assemelha muito mais ao parlamentarismo _inglês,
porque introduziu a Suprema <:arte como árbitr_o
de todas as questões políticas relevantes. A Suprema Corte alnericana é uma criação típica d8 história do mundo. Não existe nenhum país que tenha
um Poder Judiciário concentr.ido -numa Corte _de
Justiça que estabelece um poder arbitral entre
todos os Poderes. Isso é tipicamente- americano,
nunca se repetiu. Aliás, para mostrar como isso
é aJgo espontâneo da tradição inglesa dos ESta~
dos Unidos, ninguém menos do que Sir Hamilton,
comentando as instituições estabelecidas na Carta de 87, ao dizer: "Criamos- õ mais fraco dos
Poderes", referindo-se à Suprema Corte. Ele cha- ·
mava a Suprema Corte de o mais fraco dos Pode-_
res e ela se transformou no mais forte dos Poder_es
daquela Federação. Então, qtieOa aPenas agradecer multo a V. Ex;!' a oportunfdade tão honrosa
que me dá de fazer esta pequena intervenção ...
O SR. MARCO MACIEL- Quem agrcidece
sou eu.

O Sr. MonsoArlnos- ...e. dizer que no Império - e o Senador Nelson Cameiro aqui está
como fonte de inspiração para se fa1ar sobre o
Império - não havia lei dos partidos, não havia
partidos. Eles _começaram a aparecer na Europa,
no fim do século XVIII. Aparecem os torles tinham em suas cabeças uma espécie de cartola
em forma de barrica; daí o nome - e os whigs.
Os Partidos brasileiros se formaram tào_ espontaneamente quanto os Partidos ingleses. Já citei
aqui o discurso que o primeiro· Antônio Carlos
fez na Câmara dos Deputados, no dia da Regência, e que está publicado no livro do velho Barão
de Jaguaribe - Partidos e Programas do lm-

pêrlo. Ele diz: '"Nós temos a maioria e,_ portanto,
vamos governar._ Se perdermos a r'naioria, nós
nos retiramos do Govemo.''~sse disCurso foi feito
no âia â_a dedaraçã() da maio~idade. Mas, antes
disSO. Beffiafd:õ Peieirã de vãsconcelos, que era
deputado g_e~_aJ 1 p~dia as proviçlência_s _indispensáveis riurii Sistema pai-lamentar. Ele faziã a interPeTáÇã:o Cfos Ministros, dizia que os Ministros devi~m -~-~~ i_!it~!P._ªã~os e queria que respondessem
às interpelações_feitas por ele. Então, _e~se costupât-lamentar foi-se criando no (mpério desde
uza sobre Bernardo de Vasconcelos, um livro muito Importante. Depois, Antônio Carlos, em 1940,
fez-"A Regênçia", dizendo- repito- ''nós temos
a maioria, portanto governamos. QuandO perdermos a rriaioria, nós nos refiramos." É a instalação
do sistema. Uma observação final- e peço perdão por ter interrompido V. Ex"

me

O SR. MARCO MACIEL - É com muito
prãzer qu-e- ouço V, Ex' e cicredito que todo o
Plenário.
O Sr. Monso Arlnos- É melhor mudar muito,__como aconteceu no Império, do que não mudar muito, como aconteceu na República. Na Rep"blica, Getúlio ficou 15 anos, os militares ficaram
20. fm base -de que fornla? De instituição presidencialista. Então, o que houve no presidencialismo l:!rasileiro foí o excesso de_ poder que vem
desde floriano. Floriano sucedeu a Deodoro atravéS de um golpe. É aí que ia ficar. Prudente_ de
Moraes, para tomar posse, teve que ir de tJ1buri
para o ltamaratY. O ltamaraty e rª a sede do Governo na-quele tempo. Quem-veio a comprar o Palácio do ~-e foi, depois, o Vice-Presidente da
RepUblica llo tempo de Prudente, Manuel Vitorino,
baian_o; foi esse que comprou. O Paládo do Jtamaraty era o Palácio do Governo. Prudente teve que
ir para o Palácio do GoVerno de b1buri porque
flôriafló·-se--recusoU a assistir ã posse do seu sucessor. Ele só não ficou porque ele não teve condições ma~rialS de fi_car; ~le não tinha_ força no
Exército para ficar. Então essa sombra do poder
militar ãparE:ce Com FlorianO. E continua ... peço
perdão a V. ~. estou interrompendo...

O SR- MARCO MACIEL - Com o maior
prazer estou ouvindo e acredito que toda a Casa
ouve V. EX" -

Q Sr~_Afonso--Arinos- Erã só para dizer
d~er que admiro muito V. Ex"...

isso,

O SR- MARCO MACIEL - Muito obrigado
a V. _Ex-. Há, como V, Ex" sabe, a redproca, que
é muito_ anterior.

() Sr. Monso Arlnos - ~:·admiro profundamente o-jovéin" SenadOr, Presidente do meu Partido,__ meu Líder, cio meu. Partido. Mas__ acho que
n~~ d~emoj_l?_Õnd_e~ãr muito esse problema. NÓs
não pbdemos nos orientar apenas nem mesmo
pe"las conviCções. Nós- temos que nos orientar
pelos sentimentos. E os sentimentos no Brasil,
hoje impõem uma mudança nesta situação que
aqui se encontra instalada e ninguém sabe para
onde_ ~~i Eu _sou partidáriO, meu caro colega,
que-Se nós gan~armos, como acho que nós vamos ganhar a emenda parlamentar, de nós, no
mesmo· dia, hora do resultado anunciado, apela~mos para todos _aqueles que _estivessem contra
nós para que se juntem a nós, desde o Presidente
José Samey até ó -mais jovem dos deputados

a
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que forem favoráveis ao pi-esidendalismO, po~ft"-1~
precisaremos de todos para arrancar o Paíj lU
situação em que ele está e a que eu, o Senadgr
[.uiz Viaria e olrt.rOS que fomos modestos profeSsores de- História nunca vimos igua1.
_.

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro •rnlnente Mestre e decano, posso dizer do Se~
e do nosso Partido, Senador Afonso Arin
ria de começar a comentar o aparte
um aparte sempre, como são suas inte
tão suculento, concordando com V. Ex" quan
diz que, depois de definido o problema relati..@
à forma de governo, precisaremos, em qualquer
hipótese, nos entender. Penso que essa é também
a disposição daqueles que, como eu, sendo pr,eil~
dencialista, vêem a crise brasileira como extre~
mente complexa.
Gostaria só, meu caro Senador Afonso- AriOQii
de fazer algumas observações que me parec<Wf
pertinentes em função das judiciosas palavras q~
V. EX" proferiu.
Em Primeiro lugar, qUando citei o livro de Woo~:
drow Wilson, que podemos traduzir como "G~
vemo Congressual" ou "Governo Congressi011~r·,
eu naturalmente o fiz com o objetivo de mostrw
como ele, já naquela ocasião, no fim do sécul_ó
passado, via como deveria ser uma verdadeifa
prática presidencialista moderna.
Em segundo lugar, quero também dizer a _v.
EX que, quando me reportei ao problema do par, lamentarismo no Império, fiz uma análise com
base mais no funcionamento real das instituiçôe$
do que nas manifestações que foram produzidas
na época. Aqui mesmo, tenho em mãos, por
exemplo, um depoimento de Oliveira Lima- perdoem-me V. Ex_oS pOis trouxe até uma xérox do
trabalho de Oliveira Lima, O Império BrasUeiro
-no qual ele diz - lerei apenas uma pequena
parte:
"O regime parlamentar era, aliás, tão imperfeitamente aplicado que o Governo recusava à Câmara os elementos de que e!Jiiit
carecia para preparar o orçamento e os MInistros não-s9mente ·não se julgavam- re.§ponsâveis para com ela como rriesmo se
esquivavam mandar-lhe relatórios da g~~tâp
dos seus departamentos ou dar-lhe con-ta c(e
suas deliberações."
O terceiro e último ponto a que gostari~ t:1e
me reportar, e que foi muito bem referido_ p9r
V. Ex!', diz respeito ao papel do Judiciário. Eu
concordo com a afirmação de João Mangabe~ra
- de que teria sido "o Judiciário o Poder qUe
falhou no Brasil". Até certe? ponto, acho que, de
fato, isto é procedente, se bem que nós não possamos e nem devamos debitar aos integrantes das
Cortes do Poder Judiciário a responsabilidade pel_o fato. Isto, talvez,. se_ deva, antes, à forma como
distribulmos os Ppderes_no Brasil, e daí por qüe
defendo, inclusive na emenda qu~tive a oportunidade de oferecer à consideração da Casa; meCãnlsmos que venham fortalecer o Judiciário,
Enfun, o que defendo- voho a insistir- rj:ão
é o Presidencialismo que nós temos, mas um
moderno e novo Presidencialismo, caracterizado
por um sisterhã de eqüipotência de Poderes, Oo
qual não apenas tenhamos um Executiv9 ágn,
dinâmico, apetrechado, mas tenhamos, também,
um Legislativo capaz de fiscalizar e acompanhar
a administração pdblica e um Judiciário que -Pus-
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sa, efetivamente, não somente mediar os conflitos
entre os Poderes, mas dispor da necessária liberdade de movimento, que lhe permita agir independentemente da provocação das partes, para
que possa, inclusive, integrando esta tripartição
de poderes, ter um papel saliente na vida pública
brasileira.
Recordo~me. já

que V. Ex" falou no papel do

Judiciário nos Estados Unidos, que foi graças ao

J_udiciário americanO que grandes questões deste
século lá foram elucidadas e resolvidas. Por exemplo, a integração racial só foi possível graças à
força do Judiciário, que chegou, inclusive, naque-

les episódtos de Salt Lake Gty -

se não me

engano em 1958 --a requisitar tropa federal,
num país que tem muito mais do que nós outros,

os brasileirOs, consciência da autonomia dos Estados. Como lembrou, com propriedade, o Senador Afonso Arinos, _os- Estados Unidos, antes de
serem uma Federaçâo foram uma Confederação.
Eu partilho da opiniãO, de Charles Rousseau, Professor da Universidade de Paris, que o verdadeiro
Estado Federal é aquele que provêm de um Estado Confederal. O Professor Rousseau, no seu livro
clássico sobre o assunto, esboça aquilo que ele
denominou de "Lei Sodol6giCa da Evolução do
Estado Federal''. Ele parte do pressupósto de que
toda verdadeira Federação é aquela que surge
de uma Confederação, e exemplifica com a Suíça,
com a chamada Confederação Helvética; exemplifiCa, de alguma forma, com a Alemannha Confederação em 1815, que se co"nverteu em Estado
Federal só em 1919; e_ exemplifica, finalmente,
com a experiência americana.
Pois bem, mas nos Estados Unidos_, voltando
ao problema da Suprema Corte, apesar de ser
uma nação, um país, que tem muita consciência
da autonomia dos estados-membros, à Suprema
Corte não faltou poder para promover a utilização
de tropas federais quando se tomou necessário
promover a integração racial. E não foi diferente,
por exemplo, o papel da Suprema Corte n6 ·episódio Nixon, ou seja, ela foi, praticamente, que promoveu o impeachment do Presidente, que, por
motivos óbvios e conhecidos, antecipou-se à sua
decretação formal e apresentou a sua renúncia.
Mas foi a Suprema COrte que, agindO - aí há
um ponto importante - independentemente de
provocação da parte, ou das partes, foi capaz de
apurar a conduta ilegal do Presidente e mediar
O-conflito entre os Poderes e garantir não somente
a estabilidade institucional, mas a continuidade
de uma prática democrática.
4

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -"De-_
se]o lembrar ao ilustre orador que o tempo de

V.Ex• está esgotado.

-

O SR. MARCO MACIEL- Pois não. Quero
até aproveitar, Sr. Presidente, para agradecer a
generosid~de de V. Ex•, permitindo um tempo
· mais dilatado para meu pronunciamento. Eu gostaria de saber se era poss1veJ contar um pouco
mais com a generosidade de V, Ex•, para que
pudesse ouvir mais alguns companheiros, iiJclUsive o Senador Leite Chaves, a quem mUito gostaria de ouvir, para que pudesse ter o me-u discurso
enriquecido com as considerações de S. EX"
O Sr. Leite Chaves -Muito Obrigado, Sena-

dor Marco Maciel. Congratulo-me com V. Ext,

e vejo que a Casa também, por esse discutSo.
V. ~ é um dos mais eminentes presidencialistas
e, ao· Jnvé{> de ficar apenas dando entrevista, V.
Ex" v_em a e~a Casa defender, com um discurso
elaborado, as suas teses. Isso é muito importante
em face de ser feito a partir do Senado. Dou
te_stemunho :--V. Ex!' também viu isso não estava
no Senado - que foi a partir dos debates aqui
que conseguimos, democraticamente, a abertura
de 74. Se não foi na totalidade, o Senado foi,
em grande parte, responsável por isso. V. Ex~.
ha_poucos instantes disse que, a exemplo de um
político do Paraná, parece-me que Bento Munhoz
d~ Ro-cha, V. EX' refletira e lera bastante a respeito
de parlamentarismo, sem que o aceitasse, urila
vez que, logicamente V. EX' não chegou a compreender essa forma de regime.
O SR. MARCO MACIEL- Para esclarecer,
o que_consegui extrair de discursos do ilustre paranaense Bento Munhoz da Rocha é que ele, em
que pesem todas as reflexões que fez ao longo
da sua vida, permaneceu presidencialista, por entender que era a forma de govemo que mais convinha ao Pais.

O_ Sr.. ~lte Chaves- Acho que se reproduz
com V. Ex~ a mesma coisa. Eu me indentifico
com o Senador Afonso Arinos, quando diz que
a política é mais questão de intuição. Nós nos
posiciõriamos em fatos políticos pela intuição, pelo s~ntimento, do que pela lógica é por isso que
acho que as nossas posições políticas são mais
explicadas por Adler, por Jung, por Freud, por
Kretschnen, do que por Aristóteles. A política não
é lógica. gliando alguém ê muito lógico, não é
um grande ~Politico, como é o ·c-aso do Prestes.
O Prestes nem foi reVOluCionário, foi político porque é diferente, ela entra pela intuição. Daí as
grandes visualizações, os grandes instantes de
ln~PiraÇãb.

O SR. MARCO MACIEL - Como disse o
senador Afonso Arinos - perdoe-me interrompê-lo - ela é, sqbretudo, sentimento.
O Sr. Leite Chaves - Exatamente. Então,
no caso aqui, V. EX' poderá ser uma figura extremamente importante, nessa passagem, nessa
mudança de governo. O Parlamentarismo se explica hoje não pelo que ocorreu no passado e
sim pelas necessidades e pelas imposições atuais
e do futuro. Tanto é que, ao voltarmos a falar
nesse novo parlamentarismo, prova que o presidencialismo não tem mais raízes de sustentação.
V. Ex" é uma personalidade singular, é um grande
politico e muito hábil. Uns são presidencialistas
porque se deslumbram com a figura do poder
-a~soluto_. Eles se apegam à imagem de infância.
Outros o São porque tem a expectativa de exercê-lo e não querem exercê-lo em menor, ainda
qu-e apenas em sonhos. V. ~é uma figura extremamente singular porque V. Ex' se situa na política nacional com características próprias, mas
V. EJc!' é urri homem qye é capaz de se ajustar
a outros instantes da vida, harmonicamente, sem
que perca essas suas caracteristicas. Eu me lembro- que V. Bel' manteve amizade, identificação
pólítica com as personalidades mais fortes dos
últlmoS tiimp_õs~ V. Ex!', -p_arece-r:ne, foi Secretário~_o_eial da_AAENA quando e:ra Presidente Filinto
Müller, ligou-se a ele de forma intima; ao Petrônio Portella, nosso grande amigo e que deixou

e
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saudades nesta Casa, e também ao ex-Presidente
Ernesto GeiseJ; personalidades extreffim:nente fortes, e V. Ex" com eles não ~~eg~u a chocar-se.
O SR. MARCO MACIEl.- E sou deles amigo.--

O Sr. Leite Chaves- O fato de o Presidente
Sainey Ser muito democrático talvez flão lhe permitisse esse mesmo ajustamento quando dele
foi V. EX Ministro. Por isso, eu acho que V. Ex'
vai ser um grande intermediário, quando vitorioso
o parlamentarismo. Disto estamos convencidos,
e o Senador Afonso Arinos tocou em um ponto
alto: vitória nós não comemoraremoS; nós faremos apelos em favor da Nação, da unidade nacional, em torno do novo sistema de gpy~mo. V.
EX estáLcom esse c;Us~ufso, com esse )5õSicionamento, trazendo à baila as suas idéias. Mas V.
EX' não defende o presidencialismo. Se V. Ex"
não é o homem brilhante que eu já vi no passado,
porque ninguém é grande advogado quandO a
causa é ruim, V. EJc!' ataca o parlamentarismo,
e o ataca quando ele vigiu de uma forma caricata
no País; quando o País tinha outros suportes ec_~
nômicos e sociais. Hoje, vivemos oufra realidade.
Veja V. Ex!', Professor de Direito, conhecendo o
Direito CónstifudOnal, que nada impediu que normas___da_CLT viessem para a Constituição. Ê a
presenç_a das massas. Nunca se viu neste País
uma Deputada doméstica defendendo os seus
direitos, como agora; a presença de operários e
mulheres, todos empenhados na defesa de pretensões sociais, humanas. De forma, Senador
Marco Maciel, aguardamos fatos mai~ consisten~
tes. _O discurso-de V. EX' é bem eJaborado, clássiéó, d~ um professor digno de nota, mas as ffii~
nhas preocupações no parlamentarismo são outras, são as preocupações da realidade. Há grande
_ diferença entre o político e o cientista._ Este para
avançar firma-se __ em verdades provadas; aquele,
em necessidades sociais de mudança. A nossa
História tem que se explicar pela necessidade do
futuro e não pelo que passou. Meus respeitos,
meus cumprimentos a V. EX'
O SR. MARCO MACIEL -Meu nobre Sena·
dor Leite Chaves, ouvi com muito interesse e atenção as considerações de V. Ex• e quero dizer,
de fato, como disse, antes de V. E;(' me apartear,
eles trouxeram contribuições importantes ao tema que estamos aqui discutindo. De toda maneira, quero dizer a V. Ex' que as minhas convicções presidencialistas, assim como as convicções
de Bento Munhoz da Rocha, que era representante
do Estado que V. ~ com tanto brilho agora aqui
representa, o Paranâ, são resultados de uma reflexão interior profunda. Elas não oscilaram em função de circunstâncias. Tenho sidO, ao lOngo de
minha vida, presidencialista, mas fazendo sempre
questão de ressahar que o presidencialismo a que
me reflro não é o presidencialismo que temos,
nem o presidencialismo que praticamos.
Acredito que, com relação a essa questão, há
quase um consenso nacional de que é necessário
fazermos um novo presidencialismo.
O Sr. Alfredo campos - V. Ex' me permite
um aparte?

O SR. ~co ~~~-PQ_is_nãp._Eu~pe

nas gostaria, Sr. Presidente, tendo em vista o avançado da hora, e sem querer torturar mais oS llustres colegas...
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O Sr. Alfredo Campos -V. Ex.~ não o fa:z.

O SR. MARCO MACIEL - , ... muito obrb

gado.
O Sr. Alfredo CârOpc)s. _:_ Prez-adÕ S'éliad~r
Marco Maciel, há mais ou menos um ano, ou
um pouco maiS, ftz um pronunciamento nega
Casa- diz-endo por que era presidendaHst_a. Acho

que o momento me dispensa de dizer, novamente, por·qo.e votarei no regime presidencialista. No
entanto Senador Marco Maciel acho que, neste
mome~to. estou- sendo muito corajoso ao interferir no bem elaborado discurso de V. Ex" e, __ao
mesmo tempo, falar após os apêlrtes de

sena-

dores extremamente cu1tos, coma é o _c~s~- }ie

L.uiz Viana, Nelson Cilrnéiro e, PrinCipalm-ente; por
que não· dizer, o Senador Afonso Arinos. No entan-

to, todos sabemos que a gravíssima crise por que

passa o País é a responsável, em pri~efro plan~.
por essa discussão entre parlamentansmo e presidencialismo. É bem verdade que o momento
oportuno poderia parecer ser este o d.a Assem·
bléia Nacional Constituinte, para discutir a forma
de governo. No entanto, nobre Senador, há poucos ·dias. fazendo uma sondagem na Bancada
do meu Estado junto· à Assembléia Nacional
Constituinte, após ter· sido anunciado pelos jornais
que a preferência da minha Bancada era a favor
do sistema parlamentarista, pude constatar que
isso não era verdade; qualquer das formas a ser
implantada terá um voto a menos, e tão-somente
um voto a menos que a outra. A Bancada mineira
na Assembléia Nacional Constituinte irá_ votar por
19 a 18 qualquer das formas. É importante também notar aqui, nobre Senador Marco Maciel, que
a discussão entre presidencialismo e parlamentarismo, acredito eu, se bem que menos importante do que debelar a grave crise nacional, nenhuma das formas encontradas pela Assembléia
Nadonal Constituinte irá inviabilizar este Pais. Di·
zer que o presidencialismo está inviabilizando este
País, e dizer que o parlamentarismo· irá inviabi·
lizá-lo, entendo. que isso é: mais um plataforma
de campanha para se querer que esta ou aquela
tese encontre a vontade da m?tioria do eleitorado
Constituinte. Dizer que não fui eleito para escolher
a nova forma de Governo a ser implantada no
País, entendo que não é bem colocada. Como
constituinte posso tudo, só que não devo me arvorar em defesor deste ou daquele sistema de governo. quando, por nenhuma vez, disse, do alto dos
palanques da campanha em Minas gerais, qu~
iria defender esta ou aquela forma. QUando lutei
neste plenário, para que o.. Congresso Nacional.
através do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, funcionasse durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, fi-lo, nobre Senador Marco Maciel, com a intenção e sabedor de
que o Congresso Nacional e as suas duas Casas
é que podem resolver problemas de inflação, de
custo de vida, dos juros altos, enfim os problemas
conjunturais que o Brasil vive. A Assembléia Nacional Constituinte poderia ser e, talvez fosse melhor, que ela tivesse sido exclusiva e não congressual, como queria a Ordem dos Mvogados.
No entanto, temos uma Assembléia Nacional
Constituinte e Congressual e não a Assembléia
exclusiva, e temos que conViver com esta realidade que nós mesmos escolhemos. A grande
maiora parlamentarista, nobre Senador, e é evidente que existem honrosas ex.ceções, como o
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O Sr. Carlos Chiarelli- Sei, de sobejo das
suas convicções, que hão são nefilae hoje, m~i~
menos -conjunturais, nem sequer circunsttJnctals.
Há convicção· por detrás de toda essa manifestação de V. Ex~. e, de tal maneira V. Ex• é convic;to
e admirável em seu empenho, que V. Ex:!' nos
vem dizer, com uma série de suculentas citações
de ontem, de hoje, dentro de nossas fronteiras.
e, além delas de França, dos Estados Unidos,
etc, que V. Ex-, de certa forma tenta lançar algumas confusões racíonais- se assim pode ser.
Primeiro, V. Ex" tenta mostrar-nos que, pratica·
mente, não houve parlamentarismo no período
do ImpériO e o faz, não há por que não dizer
e reconhec~r. com raro brilho, Invocando depoi·
mentes e citações. Logo depois. tenta tirar-nos
essa convicção histórica de que não só teria ha~
do, como continuo pensando que houve, um SIStema parlamentar, um regime parlamentar, c o~ c:'·
de resto, que tivemos naquele período establhdade política. V. Ex' também póe em dúvida esse
momento raro no brilho 4a História do País dentrp
da sua linha de argumentação. Terceiro lugar,
senti num determinado momento, que V. Ex', à
luz desse raciocírilo, na defesa da permanência
ou da conquista do presidencialismo; levanta dúvidas· se tivemOS ou temos presidencialismo na
República, que seria a terceira alternativa, realmente interessante e criativa de parte. de V. ~
Em Q~arto" lugar, y. __i;X"_JeYaTrta uma estatistica
sobre a duração dos gabinetes imperiais, que me
levaram a permitir fazer uma média das diferentes
V. Ex' apresenta, que, em linhas gerais, os gabine~
tes duraram treze meses, entre os que duraram
dez, onze e dezesseis meses. O que_ me pareCe,
perfeitamente, razoável. V. ~mostra ~o co~?
um quadro de instabilidade, talvez de mtraqu~
lidade, não chega a falar em segurança. é: maiS
ou menos a média do sistema italiano de hoje,
e a média do sistema que levou a Itália à posição,
não sei de quinta_ ou Sexta potência econômica
dõ mundo. V. Ex.>; inclusive, com o brilho da sua
at:gUmer)tação, vinc_ula ou tenta vincular a cara~e
rística de um sistema ou de outro a outras razoes,
que dá a entender de maneira m.uito sutil, ?e
.O SR. MARCO MACIEL- Obrigado. Agramaneira muito inteligente, como, ahás. é pecuhar
deÇo a V. ~por seu aparte, tão rico· de subsídios
a V. Ex', das vinculações dos desrúveis ou das
causas.econômicas dentro do contexto desistee tão fértil de exemplos.
Caro Senador Alfredo Campos, incorporo o seu
ma de Governo. Praticamente no período imperial
depoimento como lihl1:i: peÇa qUe, certamente,
todo.s os governantes terminaram vítimas de revai enriquecer os Anais desta Casa.
núncia ou golpe, o que, na verdade, parece um
fato um pouco estranho, considerando que os
O Sr. Carlos ChiareUi :-Permite-me V. Ex•
governantes erart} os primeiros-ministros. E não
um aparte;n:ob-nfSenado~ Marco Maciel?
me aflora à memória fato histórico dessa natureza,
O SR. MARCO MACIEL- Com muito pra~
é verdade que vou voltar a uma consulta histórica
zer, meu caro Uder, Senador_ Carlos Chia"ielli.
detalhada, e. preocupa-me, sobretudo, entre as
manifestações de V. Ex" e do ilustre Senador AlfreO Sr. -Carlos Chiarelli- Realmente, prometo do Campos. V. Ex", o que não lhe é muito peculiar
ser-rigoroSamente sum"âri.o nã-Jnanifestaçã~, não
e muito çostumeiro, trouxe, como um dos argu·
rrlentos, o fato de que a única manifestação popu·
porque queira econom~ar os adjeti~~ mentórios
lar, no Brasil, a respeito de sistema de governo
que V. Ex", como ddadao e como politt~~r:nerece,
e _o_seu pronunciamento, também, ~Xlgt~, m,a~,
foi o plebiscito. V. EX' Sabe que não é um bom
evidentemerite, estamos aqui numa s1tuaçao atiptargumento, porque não foi um fato dos mais tranca em termos de prazo regimental. Em primeiro
qüilos, em matéria de análise, sobre consulta de
opinião pública, __naquela circunstância e com
lugar, queria reg_istrar a minha r~iterada ma~i~es·
taÇão de apreço pela figura admtrâvel de políttco,
aqueles elementos. E o Senador Alfredo Camp~,
ao contrário, acaba de dizer que defender o prestde doutrinador e de cidadão que V. Ex!' encama
e honra, por isso mesmo,_ a vida pública brasileira,
dencí~ismo seria uma coisa pouco popular, não
seria, no momento, algo que estivesse contabie, sobretudo, esta CaSa.
lizando em termos de opinião pública. Então, eu
O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado
não fie~ bem sabendo se dou, digamos, credibia V. Ex'

caSó:aãBancada do Rio Grande do Sul, parlamentarista por convicção e, historicamente parlamen_tarist.a. os parlamentaristas notórios, como é o
q~sO- do_Senador Nelson Carneiro, do Senador
.Luiz.. Yiana e do Senador Afonso Arinos, mas, o
que eu posso notar, é que a grande maioria dos
parlamentaristas na Assembléia Nacional Constituinte também são. a favor dos quatro anos. E
o
eu· quero ~dizer com isto agora,, que talvez
seja, oxalá não tenha eu razão, neste mstante.de
dizer que a grande maioria dos parlamentaristas
na Assembléia Nacional Constituinte o são também adversários. do Presidente José Sã.mey, e
.t?o-sópor _isso, qU_erem a mo.dificação do n~sso
regime .de presidencialista para parlamentarista.
No entanto, quero não ter razão. neste instante,
porque no momento em que o País passa por
essa gravíssima crise institucional, por assim dizer,
precisamos de ter o bom senso para resolveres~
questão com o máximo de calma, para que nao
possamos enveredar por uma crise institudona~
permanente, finda após a promulgação da nova
Consutuição. E por que digo Isto, nobre S«:nador
Marco Maciel? Porque· é friuito fácil, nesta Ç~_a
- e neste instante saúdo V. Ex" - ser oposição,
no nosso País e, talvez, certamente, no resto do
mundo. Os oposicionistas são mais vibrantes, corajosos e reverberam aquilo que o povo quer escutar. E defender um governo ou uma forma de
governo,_ num mom.E:oto em que todo mundo
quer mudar, pelo desespero da constante inflação
que a estamos a ver, a cada momento, sufocando
milhó.es_e_ milhões de brasileiros, é muito difícil.
Por issO, nobre Senador Marco Maciel, trago, aqui,
a m'tnha palavra de sonderiedade ao d'tscurso de
V. Ex" Um discurso-que, infelizmente- me perdoe
esta franqueza- é muito alto, quase que estratosfêrico, e eu quis b_aixar o seu nível, para trazê-lo
ao terra~a-terra, para dizer que a luta pelo parlamentarismo e pelo presidencialismo, não digo
que seja inglória, mas, n~o ~ somente ela. que
irá salvar o País. Parlamentansmo ou presidencialismO, obrigatOriamente, não Irão infelkítar esta
Nação.
·-

que_

618

Quinta-feira 17

lidade, a sua manifestação_ de_ que, realmente, se
ouvirmos a opinião pública, teremos resultado
igual ao do plebisdto e, portanto, presidericialista
é altamente popular, ou se vale o argumento do

Senador Alfredo Campos que, de resto, lhe dá
solidariedade, de que o que é simpático e popular,
neste momento, é ser parlamentarista. Há necessidade de haver coesão _e harmonia noS grupos

presidencialistas. De qualquer maneira, meU: ilustre Presidente, meu Uder partidário, político da
maior expressão, uma coisa que eu gostaria de
dizer, em termos pessoais: admiro sua manifestação, reconheço sua convicção, declaro, alto e
bom som, mais uma vez, a qualidade do seu pronunciamento, a inteligência da sua postura, a se-

riedade com que assume essa linha presidencialista, mas eu fico tentado a lhe f&er um derra~
deiro apelo. V. Ex• é a figura típicã, é homem
com todas as características para cbntribuir, de
forma decisiva, neste momento que se aproxima,
extremamente radioso para o País, na linha do
seu aperfeiçoamento democrático, de um parlamentarismo definido e definitivo~ Nada de emergencial, nada de solução ambuJatorial. Não é isto
que estamos defendendo. É alguma coisa para
vir e para durar. E V. Ex' é uma figura típica do
grande l-Ser do movimento parlamentarista. V.
EX" é um estranho no ninho do presidencialismo.
V. ~ é uma figura parlamentar por natureza, que
circula com rara habilídade e competência dentro
de um Parlamento fortalecido e que vem a exercer, na plenitude, esta representação que a sociedade lhe pode e lhe há de dar. Por isso, reconhecendo os seus méritos, agradecendo pelo enriquecimento intelectual que V. Ex' nos trouxe_ a
todos nós, e pelo brilho que deu a esta sessão
no Congresso e no Senado...

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado.

O Sr. Carlos ChiareiH- ... fica o apelo de
possibilidade de uma revisão de postura, para,
efetivamente incorporar-se a este. esforçO corhuni
no sentido de implantar o parlamentarismo, no
qual V. Exl' haveria de estar numa posição de
inequívoca liderança, como está no presidencialismo, só que no caso muito mais adequado à
sua própria maneira de atuar e às suas próprias
características predominantes como político.
O SR. MARCO MACIEL- Meu caro üder,
ilustre amigo Senador Carlos Chiarelli, quero antes de mais nada, agradecer entre desvanecido
e sensibilizado, a sua manifestação, tão generosa
a respeito do meu pronunciamento. certamente
ela é, antes de tudo, produto da amizade que
nos liga e, até por que não dizê--lo, da solidariedade
partidária.
Mas, quero também, por oportuno, f&er algumas considerações, ainda que extremamente breves_e rápidas, Sr. Presidente, sobre alguns comentários feitos por V. Ex' Efetivamente, não considero que tenhamos tido no Império, um sistema
parlamentarista. No máximo eu poderia conceder,
arrimado em historiadores, a idéia de que pudemos ter tido praxes parlamentares.
Em segundo lugar, eu volto a reiterar, que o
presidencialismo que praticamos no nosso País,
não é um verdadeiro e - sobretudo moderno
- presidencialismo, ou não é o presidencialismo
que desejamos, que queremos neste instante grave da vida nacional.
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estao procedendo agora. Acredito- que o parlaPor fim, gostaria de dizer a V. EX que concordo
mentarismo do Império não pode ser invocado
com a opinião de outros eminentes colegas que
como exemplo. Sequer pode ser invocado como
aqui se manifestaram, no sentido de que· ácima
das nossas divergêricias, Com relaçãb à forma · ~rpplq,_ tam~éro,_ -ªque]~ parlam~ntarlsmo
de Soveino, ·organizaÇão dos pOderes, precisamos
e.l:nei'ge~Cj~r ~<;i~Uís~Ç._~ c:j~"e _fqi i~ plantado em
estar unidos para que possamos, ad desenhar
setep:lbro de 196_1! Gostarfa: de. r~s,sal!<lr_~ ';l EX'
e-tanibém, repeti.r aquilo que disse aqui o Uder
essa nova Constituição, produzir um- texto que
não somente estejã conforme nossos valores,
dO PfJ,:..~eppÇQr .Car!Q& _Ql1a~~Jl~V. ~-gey,J~ estar
na Unha de frente da defesa do parlamentarismo,
mas esteja adequado aos ditames da sociedade
porqÚe tem o physique du rôle e tem toda a
brasileira que deseja intensamente democracia
e desenvolvimento.
competência pessoál para ser um eminente
membro de urn gabinete da mais alta qualidade.
- O Sr. José Fogaça - Permite~me V. ~ um
aparte?

O SR. MARCO MACIEI..'- Pois não. OUço'
V. Ex" com muito prazer, meu caro colega e amigo, SenadorJqsé Foga:ça.
·

"·o SI'. José Fogaça- Não poderia abdicar·
desta honra de intervir no pronunciamento de
v. EX'•. :
.
O ~R. MARCO MACIEL - A hoÕra é toda

rriínha.

Õ ·sr. José Fogaça- ••• porqu~ fui for~ado
a uma ausência, porque tinha um compromisso
com a Rádio Jornal do Brasil para fazer um
debate sobre parlamentarismo e presidencialismo. Mas pude acompanhar, eventualmente, brevemente, pelo alto-falante, uma parte do pronundamento de V. Ex~. onde disseca o parlamentari$mo, ou o siste111a parlamentar que tivemos
no Império. Já_ sou conhecedor do pensamento
de V.-~ porque tive oportunidade de ouvi-lo na
Subcomissão do Poder Executivo, a qual iritegrou,
onde V. ~ foi o primeiro depoente a fazer um
relato dessas questões e expor sua posição.

OSR. MARCO MACIEL- Foi um excelente.
trabalho que a Subcomissão fealizou, presidida
por V. ~. devemos reconhecer e confessar.
O ~r~ José Foga_ça - A contribuição de V.
& fo1 nqUJSSima, foi inestimável para os nossos

trabalhos.

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado.

O Sr. José Fogaça- Mas, estou bem lem~
bradO das colocações feitas por V. Ex' Quero dizer
que concordo com V. Ex', quando faz uma crítica
ao nosso sistema_ ~ríãm_en_tar do Império. Mas
o que é preciso dizer, é que no Império esse períodq,. o essencial de tudo, é _que não havia democracia. A partir daí, se não havia democracia e
se não havia uma verdadeira e legítima represenK
tação popular, evidentemente, que isto condicicr
nava e deformava todo o sistema. Houve eleições
em que, segundo o historiador Hélio Silva, apenas
1,2% do eleitorado participou. O parlamento, no
perfodo do Império, era representativo de 1,2%
da população. O voto censitário, que exija do cidadão determit)~çla quantidade de bens para poder
exercer o direito de votar, limitava extremamente
a representação. Portanto, creio que é um grande
equívoco, de quem quer que seja, invocar tanto
po_sjtiva- e af me perdoe V. Ex'- quanto negativamente, o exemplo do parlamentarismo que se

O .SR•. MARCO MACI!ll, -

Caro_ Senador

J'OSé' FOgaça, é" SemP"re Coffi ITn.iita ale-gria qUe

Ouço V. EX' Quero, mais uma vez,_ aproveitar a
oP6rtóriidade para manifeStar a V.- EX"- o_ iiOSsO
rEkó'ilhecimento pelo tràbalho que V._ EX' _desenvOJvé, ·ná-·lfamitação do projeto constitucional e,
de ffiodo especial, pelo trabalho que realizou em
sucessivaS p"artes da fase preliminar da-tramitação
constitucionaf, quer na Subcomissão, quer mesmo auxiliando, com subsídios sempre muito-valiosos, o Relator-Geral, Deputado Bernardo -_Cabral.
Devo dizer que as considerações qUe V. Ex'
faZ Sobre o parlamentarismo no Jrhpério, de algunia_' foiTná, verti mostrar qUe, efEitivarri~ríte, não
pbderrioS ter riem poderemos- diier qUe- ti-Yemos
um siStema· párTainentar .no Império. _
Isso nos f&, mais uma vez lembrar aquilo que
dísse ém oportunidade anterior, nesta manhã-tarde, no Senado, sobre a questão da forma de Governo. Digo sempre que a forma de GOYemO talvez
seja o cerne do projeto constitucional,_ mas nela
nãq está contida ~ _solução do problema instituciOnal braSileiro, Acho que há probler:nas muito
graves cuja solução não encontraremos apenas
concebendo um bom sistema de Governo.

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Marco
Maciel, eu ousaria solicitar mais um aparte, além
do que sua bondade já me concedeu...
O SR. MARCO M!\CIEL- Com pi'azer, nobre Senador.

O Sr. J;)iv~d_o -~1,1ruagy - .... porque, durante
os d~bates,_ surgiu uma afirmação que poderá

ser deform~~ P!=lra aqueles que venh'am_ ler o
discurso de V. ~A exemplo da observaÇao lúcida
do Senador José Fogaça, quando afirmOu que,
positiVa ou negativamente, ninguém podé avocar
o exemplo do parlamentarismo no periodo imperial brasileiro, porque, a rigor, na prática, V. Ex'
está coberto_ de razão, quando explica que ele
não existiu na sua plenitude, 'também, nos debates, alguém colocou que o presidencialismo era
um regime formador de caudilhos. Isso_ é tão absurdo quanto responsabilizar o parlamentarismo
pela ditadura mais sanQrenta da História -da Humanidade que fot a ditadura n&ista de Hitler, que
foi primeiro-ministro de uin país milenar, de um
país que é um exemplo de modelo de civilização
para a humanidade como um todo. E não dou
o _exemplo de Mussolini, que também foi primeiroministro, porque este é um ditador menor, quero
me fJXar apenas em Hitler. E não poderfamos nunca responsabilízar o parlamentarismo por duas
distorções absurdas, dois primeiros-miniStros que
se transformaram nos maiores ditadores, e sem~
pre de quê? De concentração absurda de Poder,
como foi o nazismo e o fascismo.
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OSR. MARCO MACIEL-Agradeço, nobre:
Senador Diva1do Suruagy, as consideraçÕes de

V. Ex"
Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de dizer
que a sucessão de crises que" têm abalado a vida
institucional brasileira, noS últimos 50- aiiOS-;-por.:-

tanto, nada têm a ver com a· fOrma de" govenlo,
nem particularmente com o presidencialismo, _é
uma simplificação, a meu ver incabivel, atribuir-se
ao parlamentarismo- do lmpério que não exlStfu,
todas as virtudes, e ao presidencialismo_ da república todos os vícios! Se não for uma improprie-

dade, é, pelo menos, um reducionismo simplificador que nada explica, nada justifica e nada esclarece.
Não podemos esquec~ o _que foi o ImpériO,
em termos de estagnação_ soi:ial, em· termos de

lento crescimento econômica e em termos de
retrocesso político. O chamado parlamentarismo
do lmpério conviveu com li esCravidão, córil -amonocultura e com a fragilidade da economia.
Se pecado existe no presidencialismo brasileiro,
ele se funda no mesmo erto que descaracterizou
o lmpério: o exercído- do "poder pessoal". Reco~
nheço que estamos longe na prática do governo
congressual, que é a principal marca do sistema
vigente dos Estados Unidos, onde os ministros
de estado s6 podem ser nomeados depois de
terem sua indicação aprovada pelo Senado, por
exemplo. O que há de se fazer não é voltar às
práticas que se revelaram incorripatíveis com as
condições brasileiras, como o ·parlarrientarismo
de ocasião de 1961. A oportunidade que aAssenl~
bléia Constitu1nte nos oferece é- a de cotrigirmos
os erros do presidencialismo, para tomá~Jo o eXercício- de um governo democrático a que todos
aspiramos.
Uma anáJise ponderada_ e racional sobre as vantagens ou a natmeza das diversas formas de governo deve, necessariamente, partir de uma conveniente avaJiação das aJtemativas .de que dispomos, não s6 em face de nossa experiência, mas,
igualmente, da experiência alheia.
A primeira e mais dara distinção que conhe~
cemos das duas formas de governo preponde·
rantes do mundo há pelo menos dois séculos
é a que foi formulada por Walter Bacehot, no
seu famOso estudo sobre a constituição inglesa,
publicado entre 1865 e 1867. NO seu texto põe
em contraste o sistema predominante na Orã-Bretanha, por ele denominado de "Governo de Gabinete", com a forma existente dos Estados Unidos,
por ele também definida como "Governo Presidencial". Uma definição que, embora válida e ainda não superada, tomou-se pelo menos inadequada, desde o momento em que Wilson, o então
Presidente dos Estados Unidos, em livro publicado em 1865, chamou, com mais propriedade
e m.~s adequadamente, de "Governo Congressual.
Muito embora a maioria das formas de governo
hoje preponderantes no mundo conteporâneo re·
monte ao modelo original inglês ou americano,
com duas únicas exceções, como as do governo
presidencial da V República Francesa e a de Portugal, as marcantes diferenças que existem entre
o parlamentarismo clássico inglês e os vários tipos
continentais são, fundãmeritalmente, devidas às
distinções que se verificam entre os diversos sistemas partidários. A forma de governo parlamentar

é caracterizada pelo fato das articulaçÕes políticas
para- a formação dp governo se desenvolverem
nos parlaJl).entoS;.e., ~e.ser:em_ QS gabinetes respon·
sávei§ peral)te .a maioria parlamentar -.que, em
caso _extremo, podem decretar suas quedas. Em
contrapa.rtida, seguf}do. q_s cânones do parlamentarismo dássico,_o gf!bioetelem o poder de,dissolver o Parlamento ou de pedir a sua dissoll.lção
ao chefe de estado, quando não obtiver .o se_u
voto de confic:mça ou: em certos casos, como
no modelo inglês, para convocar novas eleições.
Como assinalam os especialistas o elemento
diferenciador de maior relevo entre os vários tipos
de governo parlamentar reside na natureza do
sistema partidário. Pe (ato,'onde_existern s6 dois
partidos, ou então, um s6 partido obtém a maioria
absoluta das cadeiras, a forma de governo parlamentar apresenta características de solidez e de
estabilidad~ maiores do que quando o governo
€Iõcrnãdo por COalizões de vários partidos. Esta
constatação deriva do modelo teórico de análises
políticas, segundo o qual a forma de governo é
apenas um dos subsistemas do sistema mai$ amplo de representação política de cada país. Ajustar
cada um desses subsistemas ao sistema geral,
que dá sintonia e viabilidade ao processo político,
parece ter sido a chave da estabilidade instítucional dos países que, como a Grã-Bratanha, as
monarquias escandinavas, a maioria das nações
da Europa Ocideriial e aSiáticas. -Como o Japão,
adotaram e seguem, invariavelmente, até hoje.
Em-- todos esses países, à exceção da Itália, pre·
pondera um sistema de voto majoritário ou, no
mâximo, voto ma}orltârio e proporcional, simultaneamente, que de forma imprópria, denomina·
êncía desse modelo, ou através de outras limitações de ordem legal, como ocorre na República
Federal da Alemanha. predomina no âmbito partidário um sistema de partido que, mesmo não
atingindo a maioria absoluta, como ocorreu nas
últimas elelções na Inglaterra, permite a apenas
um, ou no máximo a dois partidos, a formação
de um gabinete homogêneo e com forte susten·
tação parlamentar.
Nos pa'!ses em que não há esse ajustamento
entre o _subsistema eleitoral e partidário, para
compor com o subsistema parlamentar o grande
sistema representativo, a norma tem sido, a da
inst~bili_d_ªd_e_ política e institucional. Refiro-me,
em, especial, e como no eloqüente contr.aste com
os anteriores. aos casos da Itália, da França da
IV República, e, em especial, da República de Wei·
mar, na Alemanha. Foram tão profundas e inquie-tantes as experiências hist6ricàs da França e da
Alemanha, que os regimes instalados nesses países no pós-guerra, não apenas adotaram sistemas
representativos caJcados no voto majoritário, co-rno -no c;_aso da República Federal da Alemanha
- se estabeleceu, na lei fundamental, que um
voto de desconfiança contra o chanceler federal
só pode ser aprovado através de um voto de desconfiança construtivo, através do qual se escolhe
e se elege, ao mesmo tempo, um novo gabinete.
Sr. Presidente, o sistema parlamentar no Brasil,
portanto, seria sem dúvida viável, e, em certo sentido, faço até a concessão de_ dizer que poderia
ser aceitáveL Mas, para que não fosse um regime
de crise permanente, teriam que ser ajustadas
algumas condicionantes básicas, que, no meu entender, ferem as tendências, as aspirações e as
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tradições da política brasileira. O primeiro desses
e.ondic~onamentos seria a adoçã_o do voto majoritário pelo sistema distrital1 que implicaria varrer
do mapa partidário o pluripartidarismo, já que,
à exceção da Itália, nenhum outro parlamentarismo de expressão politica e de significação histórica, -conseguiu ainda conciliar sistema parlamentar de governo com sistema eleitoral proporciona1, cle _que decorre, o pluripartidarismo. Entendo mais que há um outro condicionamento de
igual importância e significação: em nenhum sistema parlamentar do mundo contemporâneo o
Presiden~e 9a _República - nem na Itália! - É
eleito, pelq- v9to direto da Nação. Como poder
neutro, em face de sua função arbitral, ele ê sempre produto da escolha_da representação política
do País.
·Aliás, Sr. Presidente, é preciso compreender
que a separação da titularidade do poder do governo não se deu apenas em razão de fundamentos históricos, através dos quais, paulatinamente, se operou a transferência das principais
prerrogativaS do monarca_, para o Gabinete do
Primeiro-Ministro. Essa separação é vital à mecânica do próprio sistema, na medida em que, entre
a autoridade do parlamento e a autoridade do
Gabinete, se interpõe a autoridade neutra do monarca ou do chefe de estado, que arbitra os conflitos do poder, decidindo ou pela destituição do
gabinete, o_u pela destituição- do parlamento. E
exatamente porque é um poder "neutro", em sua
função arbitral, o chefe de estado, corno monarca,
não tem, nem pode ter, função executiva. As duas
únicas exceções a essa regra não se referem, nem
a países de longa tradição parlamentarista, nem
provaram sua utilidade em face das realidades
políticas que viveram nos últimos anos, e em que
ainda estão vivendo Portugal e França Ressahe-se
a respeito _da última que era uma situação de
tal modo previsível que Maurice Duverger escreveu, com dois anos de sua ocorrência, ou seu
já famoso "breviário da coabitação"_...
Estas-parucwanaaaes mostram. que definir a
forma de govemo, sem ajustá-la, paralelamente,
ao modelo eleitoral ~ ao modelo partidário, implica ocorrer O rísco deliberado de instabilidade política e institucional. Invocar o exemplo francês como modelo de sistema parlamentar misto é, no
mínimo, uma indis[arçável distoiçâo. o· eVento
francês é, na unânime avaliação dos mais conceituados nomes do estado e da política, "a mais
importante e conhecida das variantes do sistema
presidencial". As diferenças formais e materiais
em relaç!o ao presidencialismo norte-americano,
sem dúvida, são muitas. Mas as semelhanças também são inúmeras. Destas, a mais importante
é a da escolha do presidente da República por
eleição direta e majoritária, só que para um mZmdato renovável de 7 anos - inovação, como se
sabe, introduzida pela Emenda Constitucional de
1962, com6 pàrte fUn-damentai- da -legitimação
da presidência imposta por De GaUlle. A outra
semelhança diz respeito ao processo de escolha
da representaç!o política através do voto distrital,
portanto majoritário. A terceira e mais importante
decorre da circunstância de que, pos-suindo efetiva maioria parlamentar, e mesmo estando obrigado a nomear um primeiro-ministro, o Presidente da República, além de Chefe de Estado,
tem o poder efetivo sobre a administração _e o
primeiro-ministro- por ele escolhido. Quando ele
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não tem maioria, çomo ocbrreti_apartir daS eleições parlamentares de 86, s6. Jhe restam duas
alternativas: ou renuncia a seu mandato e se sub-

mete a novo sufrágio, oU aCeita a chamada "'coabitação" ou "convivêriCia ". Só a partir desse mo-

mento, como registrou o professar Jean Luc Paradi, no seminário há pouco realizado em BraSJ1ia,
"o chefe do Governo, Isto é, o piimelro-rninistro,
toma-se um líder do Poder ExectifiVo''.
Ressalte-se que neste caso, tal como- previu

com antecedência de mais de 2 anos, o Professor
Duverger, para poder preseiVar aJguns de seus

poderes de chefe de estado, em relação à política
externa, o Presidente da República foi obrigado
a flfmaf um acordo extra-constitucional com seu

próprio primeiro-ministrO. Não foi sem razão que,
antes mesmo que esta solução extraconstitudonal ocorresse, para se evitar uma grave crís_e, o
cientista politico italiano Jean Franco Pasquino
escreveu que "as virtudes- do sistema; presidencial
francês - estabüidade e eficiência do Executivo
-eram apenas aparentes", concluindo que era
uma experiência que, conforme se comprovou,
"apresenta inconvenientes potencialmente bastante sérios" e que, "enquanto não for experimentado com êxito em situação de crise continuará a não inspirar confiança".
O que se. conclui de propostas desta natureza
é que, na medida em que visam apenas dividir
os poderes do Estado dos poderes do governo,
os sistemas mistos terminam por induzir tanto
à instabilidade, quanto à ineficiência do poder político da Nação.
Do confronto das experiências parlamentares
existentes no mundo contemporâneo, facilmente
se condui que os modelos ajustados ao sistema
clássico inglês, que combina a existência de um
poder neutro para o exercício da função arbitral,
escolhido de forma indireta, corri uma legislaç!o
eleitoral majoritária e uma legislação partidária
restritiva. e que, além disse, permite o livre exercido da opção entre o parlamento e o gabinete,
nos casos de crise ou conflito, efetivamente instituíram regimes políticos estáveis e eficientes. Servem de exemplo: o Canadá, a Austrália e a Nova
Zelândia, entre os países de emigração branç-a
de língua inglesa, a Grã-Bretanha, os países Nórdicos, as democracias da Europa Ocidental e, na
Ásia, fundamentalmente, o Japão.
As exceções desse modelo clássico_ correspondem exatamente aos países que não lograram
nem eficácia nem estabüidade política. E entre
eles, devem se alinhar países como a Itália, a França da 4" República, a Alemanha de Weimar e
Portugal.
O paradoxo que se estabelece, em face dos
que entre nós defendem a divisão dos poderes,
é exatarnente a circunstância de pretenderem fazê-lo por via da adoção do parlamentarismo um sistema que se caracteriza, jurídica e politicamente, pela inexistência do principio da separação
de poderes, como, aliás. frisoU o Relator da Constituição francesa em vigor, ao assinalar:
"Temos sustentado que o l-e9ime Parlamentar, em sua forma moderna, repudiava
o dogm-a da separação dos poderes e se
fundava sobre a distinção e a colaboração
das três funções do Estado."
•
Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, o substantivo
de toda questão, a meu-ver, não é o sistema de

governo tal como nós·o concebemos, mas a forma con'fo n6s o praticamos. O sistema que defendemos - e creio qUe nisso há amplas e genera·
lizadas possibilidades de entendimento- é o que
ei.iChaffiaria, como Wilso·n, de Governo Congtessual, representado pelo princípio de uma eqüitativa_d_istribuição de faculdades e prerrogativas entre os poderes do EStado, sem Que isso implique
dividi-los ou enfraquecê-los. Num país como o
Brasil, em que a presença do Estado ainda é preponderante para o processo de modernização
económica: e-Soda!, não carecemos de dividir os
poderes, mas ao contrário, de fortalecê-los, para ·
que possam, com eficiência e estabilidade, cumprir süas finalidades de promover a justiça, assegurar o desenvolvimento e_ fortalecer_ os _instrumentoS democráticos de controle do Estaçlo pela
sociedade. O de qu"e pre"cisamos não é_s6 estab_elecer um sistema facilmente_ operacionalizado de
controle de__um poder _sobre outro, mas, sobre·
tudo, de institucionalizar mecanismos igualmente
operantes de leQltimação dos poderes para que
eles possam refletir os desejos e as aspirações
da. ~c;iedade.
s_e. nós verificarmos a tendência histórica na
evolução do estado moderno e do estado contemporâneo, vamos concluir fatalmente que o rumo
seguido como _resultado _da massificação da sociedade caminha, inevitavelmente, no sentido do
fqrt:ilec_i_mento e da centraliZação do poder, e nunca no _da SJJ.a~descentralização e, sobretudo, do
seu enfraquecimento. "O elemento central de tal
diversificação"- diz: um dos mais notórios especialistas do campo do direito público- "consiste,
seoLdúvida, na progressiva centralização do poder, segundo instância sempre mais ampla, que
termina p_or compreender o âmbito completo das
relações políticas. Desse processo, fundado, por
sua vez, sob a concomitante afirmação do princípio_ da territorialidade da obrigação política e
sob a progressiva aquisição da impess_oalidade
do comando político, através da evolução do conç_~tQ_d_e_Qffi.dum, nascem _os traços essenciais
de_ tlma nova forma de organização política, precisarrlente o Estado Modema".
Parece-me falso supor, Sr. Presidente, que a
adoção do parlamentarismo possa aumentar a
legitimidade do poder, dar a transparência aO govemo oii democratizar os instrumentos p"OiíffCOS
de controle do parlamento sobre o Executivo. O
que a realidade contemporânea tem demonstradó e-exafãrriente-o contrário! Os longos predomlnlos do Pãrtido Conservador da Senhora Margareth Thacher, na Inglaterra, durante três legislaturas consecutivas, do Partido Social Democrata
do exRprimeiro ministro Olaf Palme na Suécia,
quesupeiã 20 anos, do Partido Liberal do ex-ministro Pierre -T rudeau no Canadá, superior a 12
ã!fOS.âiYPãrtído Conservador na Alemanha e no
Japão, mostram exatamente que os parlamentari_smos mais bem-sucedidos no mundo, não
têrri conseguído ãcéler8i- a mudança da classe
política e dos chamados mlnlsb'ab)es justamen·
te por não conseguir fazer circular o pessoal po~
lítico.
Os riscos implícitos na adoção de um sistema
parlamentar desfigurado pelo voto proporcional,
pela eleiç_âo direta do Presidente da República,
e pela total liberdade de organização partidária,
constitui, sem dúvida, como se pode facilmente
prever, a institucionalização da crise. E. em nenhu-

ma hipótese, assegura, quer o fortalecimento da
representação política com assento no parlamento, quer o revigoramento das prerrog'ativas do
CQ_ngresso e da cta~se_polítjca: QJmiph;:mdo no
sentido contrário ao qu~ _tem. sfdo a tendência
histórica na evolução do esta~o contempC?fâneo,
estaríamos_ condenando a futura ConstJ;tuição a
Jim procesSO f-evfsioi1ista, que vai se _fortalecer
~-se tornar inevitável ao simples sinal da primeira
crise de gabinete.
Sr. Presidente, não podemos es(1uecer que foi
a República presidencialista que diversificou a
produção midohai; colocgndo-nos, hoje, na condíção de oitava ou nona econõmia mundial. Foi
o presidencialismo que alargou o direito de voto,
universalizando-o e dando autenticidade à representação política. Foi a República que criou a
Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, as leis
de proteção social e expandiu o ensino, reduzindo
a taxa de analfabetismo - que, no Império, era
de 75%, para os 25% de hoje. Foi a República
que industrializou -o País, expandiu a agricultura,
diversificou a economia. Foi a República, com
o.seu p7esideticialismo aínda que canhestro, que
melhorou as condições sociais e avançou rapidamente no sentido de estabelecer um Sistema demQcrático e iguaJitário que todos nós agora esta·
mos tentando aperfeiçoar.
Por isso, Sr.. Pr€Sidente, nã ·minha opinião, n.~o
é- nétéS.sário m-udar a forma de governo.
Para corrigir os males do presidencialismo pessoal, que se estabeleceu no País a partir do exer·
cício do poder discricionário dos Presidentes da
República, b.3sta corrigir os seus excessos,_ fOrtalecer os poderes do Legislativo e do Ju-diciârio,
equilibrar, enfim, os poderes assimétricOs desta
República.

Um regime que, mal estruturado e pessimamente exercido, foi capaz de tantos avanços, par
que, depois de aperfeiçoado, não será capaz de
p-ropiciar_p_rogressq, desenvolvimento, igUaldade,
democracia e participação? As críticas- que hoje
se fazem ao presidencialismo muito mais contundentemente foram feitas ao chamado parlamentarismo do Império. Basta ler os terríveis libelos
contra um sistenia político fechado e impermeá~
ve1 à opinião pública e a_ qualquer outra influência.
BaSta a objurgatória inesquecivei do grande esta·
dista do lmpério que foi Nabuco de Araújo pai
do grande Joaquim Nabuco: ''Vede esse sorltes
fatal, esse s_orites que acaba com a existência do
sistema representativo: o Poder Moderadoc pode
chamar quem quiser para otganjza'r ministérios.
Esta pessoa fai eleições porque há de fazê-la:
esta eleição faz a maioria. Eis aí o sistema repre·
sentativo de nosso País!".
O Imperador podia, como podem os Presiden·
tes de nossa precária República, segundo denunciava Nabuco de Araújo, "despachar ministroS como despacha empregados". Mas isto não pode
ser feito num verdadeiro presidencialismo, como
propugno em emenda que apresentei, que esta·
belece entre outros mecanismos, que os Ministros
só se tomam delegados da confiança do Presidente da República, se ao mesmo tempo se tor~
nam dignos da confiança do COngresso. Nada
impede - nem desvirtua um moderno presidencialismo- que outras praxes ditas típicas'de sistemas parlamentares de governo sejam incluídas
entre as prerrogativas do Congresso" como· forina
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de fortalecer o seu poder de controle sobre a
administração e o Executivo. Refiro-me, particularmente, à ratificação das escolhas ministeriais,

por exemplo, que não são, privativas dos sistemas

parlamentares, na medida em que previstas na
Constituição dos Estados Unidos.

Mas

refiro-me

também ao poder de censura sobre os titulares
e agentes do Poder Executivo, que não sãO incompatíveis com as práticas tradicionais do presidenda1ismo. Assim igualmente o poder de sustar ou
suspender os atos regulamentares do EXecutivo
que exorbitam o seu poder de baixar normas administrativas para o cumprimentO das leis, a criação do [nstituto de Investigação Parlamentar Permanente,_ atribuído às Corilíssões Técnicas do
Congresso, como forma de estabelecer o controle
dos atas da administração, e não como tem sido
a praxe republicana, da investigação posterior, depois dos fatos consumados, já submetidos peia
apreciação do Supremo Tribunal Federal dos vetos por inconstitucionalidade. Este ê o presidencialismo que advogo, defendo e pleiteio. Um governo que não seja apenas congressual, pelo fortalecimento das prerrogativas do Legislativo. Mas
que seja igualmente um governo judicial, pelo
aumento dos poderes do Judiciário.
nosso desafio não consiste
dfvídir ou
enfraquecer os poderes do EStado, mas;Sim, conciliar o estado de direito, que representa a limitação do poder intervencionista do Esfado na esfera
dos direitos e garantias individuais, com o-estado
social, que pressupõe o fortalecimento e a intervenção do Estado na promoção do desenvolvimento e na justa distribuição da riqueza produzida. Estado e governo não são realidades conflitantes nem poderes concorrentes. Para a estabilidade institucional do Pais devem ser realidades
convergentes_ e poderes conciliados.
Vale, por fim, Sr. Presidente, lembrar lições do
grande publicista italiano Noberto Bobbio: "Os
sistemas políticos e as formas de governo não
são intrinsecamente bons ou intrinsecamente
maus. Tomam-se eficazes ou ineficazes, pelo bom
ou mau uso que se faz de suas instituições".

o

em

O presidencialismo ê uma forma de Governo
que, como qualquer outra, pode ser boa ou pode
ser má, dependendo do bom ou do mau uso
que dela se faça. Dividir os poderes nacionais
pode ser urna tentação a mais, em face da crise
que vivemos. O risco que corremos, porêm, ê
o de, premidos por alguns equivocados exemplos,
do mau uso do poder, criarmos fa1sas esperanças,
como se o rótalo constltudonal que déssemos
ao novo sistema que buscamos definir na Constituinte tivesse o condão de resolver todos os males.
Devemos, portanto, evitar, a pretexto de superar
todas as nossas contradições internas, de sennos
conduzidos a criação de um sistema paradisíaco,
desprovido no entanto de meios de sobreviver
às crises por cujo agravamento podemos ser todos responsáveis.
O aumento das prerrogativas do Congresso vale dizer, da representação política da opinião
pública nacional- é uma decorrência do aumento do controle político sobre todos os poderes
do Estado. Esta tem sido, historicamente, a razão
do êxito_ daquilo que Wilson chamou de Governo
Congressual, quando se referiu ao mais forte e
ao mais poderoso parlamento do mundo contemporâneo.

Sr. Presidente, cabe, por fim, lembrar que a
questão da forma de governo, na realidade, ê apenas um dos vários aspectos do sistema jurídico
do estado de direito que, compreende ainda pelo
menos três o1,.1tras relevantes funções:
a) A estrutura formal, que consiste nas garantias das liberdades com a aplicação da lei geritl e abstrata - por parte de um corpo de
juízes e tribunais independentes; _
b) A estrutura material, que assegura a liberdade de concorrência no mercado e a livre
competição da iniciativa privada; e finalmente
c) A estrutura sociaL que se relaciona com
políticas reformistas de integração da classe trabalhadora e da mediação dos conflitos econôrnicos.
O que nós temos que fazer, portanto, é conciliar,
no estado modema, _capaz de gerir as mudanças
exigidas pela sociedade de massa em que vivemos, as referidas funções do Estado, que só se
exercem, harmônica e eficazmente, na medida
em que tivermos um Estado forte, atuante, dinâmico e ágil, que, nas últimas gerações, não fomo:s
capazes nem de conceber, e nem de construir,
exatamente porque não fomos capazes de inovar,
mas de apenas, copiar o que a história e a nossa
próPria expe·riência já rechaçaram como iriúteis,
inaplicáveis e superados pela nossa própria realidade!
Este é o nosso grande desafio.
Para superá-lo, Deus nos fará maior. (Muito
bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. .Marcos .Maciel
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da
Presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu
Carneiro.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR- LOURiVAL BAPTISTA (PFL -SE.

Pronuncia o seguinte discurso.)..:.._ Sr. Presidente,
Srs. Senaâores:
-0 decreto do Presidente José Samey criando
o Pólo Cloroquímico de Sergipe, adquiriu proporções de acontecimento histórico, em virtude do
impacto das suas repercussões como um compleXo de empreendimentos que, no âmbito dos
programas nacionais da indústria petroquímica,
deverá atriPiiar e fortalecer o desenvolvimento
global da economia sergipana.
Além de integrar o conjunto das ações governamentais promovidas pelo Governo Federa.!, visando corrigir ã disparidade dos desequilíbrios regia·
nais e acelerar o processo de descentralização
e desconcentração industrial, o Pólo Cloroquími~
co de Sergipe, localizado nos Municípios de Barra
dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas vai assegurar a exeqüibilidade do eixo químico-do Nordeste, que está se consolidando numa larga faixa
da orla atlântica abrangendo os Estados da Bahia,
Alagoas e Pernambuco.
Sobre o assunto tive oportunidade de tecer algumas considerações,. acentuando a importância
dos seus _ob]etivos e dimensões, em discurso que
proferi, da tribuna do Senado Federal, no último
dia 3 de março.
Agora, complementando esse pronunciamento, assinalo que Sergipe conquistou o privilégio
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de emergir como o sexto grande congloinérado
petroquímica brasileiro, com a implantação- do
referido Pólo ClõrcX:!uíinico, põr fO[ça das condições favoráveis que caracterizam o Estado COmo
o-3o rriaior produtor de petróleo do País.
Efetivamente, Sergipe dispõe de uma rica área
mineralógica onde se localizam importantes jazidas de gás natural, calcário, salgema, cloreto de
sódio, potássio, enxofre, magnésio, e outros insumos "Complementares, que viabilizam mediante
um adequado aproveitamento das matérias-primas disponíveis, a instalãção de uma petroquímica moderna assegurando, destarte, ao País, posição de_ ·relevo na fabricação dos c;ioroquímicos,
dos fertilizantes, do çimento, da barrilha e de uma
vasta gama de produtos correlatas.
A coristrUÇão do Porto de Sergipe,- que estará
em operação em 1990- a duplicação das fábricas de amónia e urêia da Nitrofértil, o conjunto
dos empreendimento:!i e: inlciativas da Petrobrás,
da Petromlsa e das respectivas subsidiáriãS, a existência de uma áfea de 150 milhões de metros
quadrados, estrategicamente situada a 20 qliilôrnetros ao norte de Aracaju, debruçada sobre o
mar, onde serão implantados <rs projetas do Pólo
Ooroquímico de Sergipe - o pleno funcionamento da mina.....: "usina de potássiO e das citadas
unidades de amônia e uréia, a existência de uma
malha rodoviária de linha férrea, a disponibilidade
de energia elétrica com o início, agora, das operações da Usina de ltaparica e a entrada, no inicio
da década de noventa, da Usina de Xingó, implantada entre Sergipe e Alagoas,- que será a terceira
do País em capacidade de geração- em síntese,
todos esses fatores positivos garantem a tranSformação de Sergipe, a curto prazo, em uma das
unidades mais prósperas da Federação brasileira.
Convénl esclarecer que os investimentos a serem aplicados. no decorrer dos próximos cinco
anos, da ordem deUS$ 1 bilhão de dólares, além
da instalação das J 2 indústrias cloroquimicas proK
gramadas, permitirão atrair várias outras unidades
complementares, como aquelas produtoras de
plásticos de PVC e óxido de propeno.
Além de absorver um expressivo contingente
de mãoKde-obra qualificada, o Pólo Ooroqufrriico
de Sergipe deverá gerar cerca de 12 mil empregos, conforme asseverou o ilustre Ministro da Indústria e do Comércio José Hugo Castelo Branco.
O Governador -Antôriio Carlos Valadares, na
mensagem que dirigiu ao povo Sergipano, fez
questão de salientar que a criação do 6° Pólo
Qulmico do País resultou de estudos interminisK
teriaís e da Exposlçâo de Motivos conjunta dos
Ministros da Indústria e do Comércio, José Hugo
Castelo Branco,_ das Minas e Energia, Aufeliario
Chaves, do Ministro da Habitação, Urbanismo e
Meio Ambiente, Prisco Viana, e do Interior, João
Alves Filho, aprovada pelo Presidente .Jos~ Sarney.
No discurSo pronunciado por ocasião da Solenidade realizada no Palácio do Planalto a 1O de
março passado, o Governador Antônio Carlos Valadares transmitiu aos referidos Ministros, as expressões de alegria e gratidão do povo sergipano
pelo advento do Pólo Cloroquímico, estendendo
também efusivos agradecimentos ao Presidente
da Petrobrás, Oz.ire.S Silva, e aos doutores Edilson
Távora, Paulo BelÕtti e Ronaldo Miragaia, diretores
das empres<ls do sistema Petrobrás, e respectivas
equipes técnicas, pelos serviços prestados.
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Destacando, ainda, a excepcional colaboração
do ex·Presidente Ernesto Geisel, o GOVernador
Antônio Carlos Valadares enaltec~L! sobremanei-

ra, a patriótica decisão do insíQne Presidente José
Samey, a quem Sergipe deve na verdade, além
da implantação do Pólo Ooroquímico, um vasto
acervo de inldativas e berie"ffdciS de -toda ordem,

em favor do Estado, transformando-se num amigo e benfeitor que se integrará, para sempre, na
sua História e no coração do povo sergipano.
Requeiro, por conseguinte, a incorporação des-

se discurso ao texto destas considerações e a
transcrição nos Anais do "Senado Federal do eloqüente e substancioso pronunciamento formulado pelo Ministro da lndústria _e do Comércio,

Dr. Josê Hugo Castelo Branco- documento da
mais alta importância pelas iriformações nele contidas a respeito do Programa Nacional de Petroquímica no qual se_ insere o Pólo Ooroquímico
de Sergipe.
Por uma questão de justiça parece-orne importante salientar que, o advento do Pólo ClorciCjUtmico de Sergipe; tornou-se põS:SíVel e viável, graças aos sérios estudos __e_ia_borados, pelo Ministro
José Hugo Castelo Branco, que possibilitaram a
localização, no Estado, do referido empreendimento.
O Ministro Aureliano Chaves faloU com eloqüência e objetividade, sobre esse_ magno empreendimento, para cuJo advento contribuiu decisivamente, na órbita do Ministério das Mioas e
Energias, conjuntamêirite com Ci"Ministro do Interior, João Alves Filho.
Também compareceram à solenidade da a:;sinatura do decreto presidencial criando o Pólo Ooroquímico ·de Sergipe, os Ministros'Chefes do -Gabinete Civil, Ronaldo Cósfa CC:iüto-e Gabinete Militar, General Rubens Bayma Denys, do Governador
do Maranhão, Epitácio Cafeteira, os .Ministros de
Estado das Comunie,~ções, Antônfo Carlos Magalhães, e da Habitação, Url;lanismo e Meio Ambiente, Prisco Viana. Devo ressaltar, ainda, a presença
do Governador Antônio Carlos Valadares, do ViceGovemador, Benedito Figueiredo, do ex-Gqver'nador José Rollemberg Leite, das Bancadas sergipanas no Senado Federal e na Câmara d~ Deputados. do Presidente d_o _Tri];lunal de __Justiça de
Setgipe, Desembargador Antônio Machado, do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado,
Deputado Guida Azevedo; de vários Secretários
Estaduais, Deputados, Prefeitos, Vereadores e representantes da OasSe--cmpresaffal de Sergipe.
Esteve posteriormente ein meu Gabinete, o
Magnífico Reitor, Eduardo COnde Garcia, da Universidade Federal de Sergipe, que sentiu não estar
presente à solenidade no Palácio do Planalto, no
último dia 1O de março, por se encontrar de férias
naquela oportunidade. No entanto declarou-me
que a Universidade se encontra à inteira disposição do Governo do Estado, no sentido de participar da preparação da rnão~de-obra de apoio
operacional que o Pólo Ooroquímíco necessttar.
Encerrando as considerações que venho tecendo, requeiro, também, a incorporação ao seu tex·
to, do discurso do Presidente José Sarney que
merece ser lido e meditado corno-um documento
de valor imperecível, autêntico depoimento de um
Presidente que tem demonsb:ado_ser _um· gtande
amigo de Sergipe, tiO -quan:>-Chéfe da Nação
asseverou: ... "Não estou governando somente
um Brasil da círcunstância, do presente e da con-
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juntura. O dia-a-dia económico e politico é sem
dúvida importante e é o barro do nosso trabalho
de cada hora e de cada minuto, e digno da nossa
aterição e de toda a nossa preocupação.
Mas o imediatismo oportunfsta deríva invariaveúriente para o pOpulismo e para·a demagogia.,.
COm iSso, quem sofre portanto é a Nação, é o
povo: O Governo enfrenta as grandes urgências
ilcidonã.is Como a fome, as catá_strofes, os conflitos de terra-e as difiCuldades institucionais. Mas
o Presidente da República tem uma responsabilídadel'iistórica de olhar para o futuro. E é neste
sentido que esta solenidade se insere.
O Estado de Sergipe, dentro de- poucos anos,
estam· çolocado entre os gr'ãndes pólos petroi:{uímicos brasileiros com o seu Pólo Cloroquímico,
_a criar -riqueza, a ajudar o Brasil a progredir, ·a
dar trabalho e a C(i_ar aquilo que Jefferson chamavá~corrfo esSência da democracia, que é a busca
da felicidade. Não serão promessas vazias, nem
gestos espetaculares. Mas, sim, obras como esta
que abrirão- reais perspectivas de recuperação e
de progresso".
Eram essas as observações que desejava fazer
à margem da criação do Pólo Cloroquímico de
Sergipe. (Muito bem.r Palmas.)

DOCU/1ENTOS A QUE SE REFERE O 01<4DOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:

. DISCURSO DO GOVERNADOR
ANTÔNIO CARLOS 1/ALADARES

Para_ os sergtpanos e nordestinos, o momento
é de a1egria e de reconhecimento. Alegria justa
euforia ilimitada pela conquista de um objetivo
que representa o início no País de uma nova política de desenvolvimento industrial livre dos obstáculos daqueles interesses que não consultam a
nacionalidade como um todo mas se volta prioritariamente para a consolidação de um parque
industrial moderno competitivo através do aproveitamento pleno das pcifendalidades regiOnais.
Este é também um momento de reconhecimento.
Sabe Vossa Excelência Senhor Presidente José
Samey que nós os nordestinos talvez em consequência das próprias adversidades não costurnamo_s substitui _r a sinceridade_ pela lisonja trocar
o agradecimento honesto que _sai da alma e do
coraç8o pelo oportunismo do elogio fácil movido
péla dissimulação.
A Vossa Excelência Senhor Presidente José
Samey cabe o inegável mérito de ter posto em
prática uma ação político-admihistrativa voltada
globalmente para os mais legítimos interesses nacionais. S.e agora enfrenta Vossa Excelência tantas
incompreensões a História possibilitando a perspectiva mais ampla da análise não emocional que
o calor-,do_s fatos do presente sempre suscita lhe
fará a indispensável justiça.
Vossa Excelência Senhor Presidente com o sacrifido de _uma popularidade fácil que sem dúvida
Seria conquistada através de medidas dissociadas
dos__pbjetivos nacionais permanentes voltadas pa. ra o imediatismo de tendências onde se juntam
poderosos interesses ao lado de grandes rnistificaç9es ideológicas preferiu não dividir o Brasil
em jogos particulares de influências agindo _com
reaJismo e por isto mesmo rejeitando hegemonias
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que cnmpfometem a unidade e o futuro da pátria
e rejeitando também a ilusão de que s_e andarmos
na cçmtram~o da História conseguiremOs viver
felizes e isolados da reaiidãde internacional.
O Pólo Ooroquímico que hoje se tOma urna
c~~za- não se far~ _em Sergipe
no Nordeste
ein detrimento de -qualquer Outra rCgião o_u Estado. Muito p~lo contrário o_ novo co_mplexo industrial que: irá _surgir quase anexo ao porto de Sergipe
que foi iniciado e está sendo-conclUído no Gover~
no de Vossa Excelência constitui a reafiriíiação
de uma política destinada a fortalecer todo o parque industrial brasileiro proporcionando-lhe melhores condições de competitividade internacional integrando a região e abrindo possibilidades
exffaordinárias tanto p~ra os capitais prjvados nacionais como para o investimento exterrlO: · Não há como em Sergipe em nenhuma outra
parte do território nacional e niLiito provavelmente
em todo o mundo uma região que possa oferecer
condições tão privilegiadas para a implantação
de Um Pólo Ooroquímico com as características
deste que agora está sendo criado.
Em Sergipe existem num raio de aproximadamente trinta quilômetros jazidas de gás natural,
de sais magnesianos sódicas e potâssicos, de petróleo, de calcário de enxofre e já_ em funcionamento a mina - usina de põtáSsio a unidade
de amôniae uréia tudo isso se completando ccim
a existência de um terminal marítimo em fase
ae: construção de uma mruna rodoviária e linha
féiT'eã-álérrl aa dispohibilfdade ae energia eJéfrfca
coin o início agora_ das operações da Usina de
JtaParlca e a entrada em funcionamento no início
da década de noventa da Usina de Xingó também
iniciªda no Çiov_effioJosé S(lmey Implantada entre
Sergipe e Alagoas e que será a terceira do País
em capacidade de geração.
Nada mais lógico, nada mais racional, nada
mais oportuno e patriótico do que a implantação
do Pólo Goroquímico de Sergipe que possibilitará
a integração de mu1tiplicação_de projetas indu_s..
triais em todo Nordeste e para o parque industria]
do Centro-8ul irá gerar produtos, matérias-primas
·que hoje são escassas na maior parte das vezes
iniportadas além da contribuiçã-o ponderável à
balança comercial brasileira com a exportação
a preços altamente competitivos no merc_ado internacional, garantindo o aperte seguro de dMsas.
A execução pelo Governo de uma nova e objetiva pOlítica de desenvolvimento industriar qUe não
discrirnínã regiões e se faz-diredónada unicamente em função de critérios técniCos tem nó.emi- __
nente Ministro José Hugo Castelo Branco um estrategista e um entusiástico propugnador. No MinistériO da Inâústrta e do Comércío foi Com presteza aprovada a exposição de motivos do Governo
de Sergipe ·apontan-do a viabilidade do-Pólo Oor:oquímico. Ao Ministro da Indústria e do Corn.érçip
e T ut'ismo José Hugo Castelo Branco o reconhecimento e a admiração da gente sergipana.
Não é de agora que o Ministro das Minas e
Energia Aurel!ano Chaves vem demonstrando extraordinária capacidade para superar obstáculos
e decidir-se sempre a favor de soluções que estejam- em consonância com üm8 atualizada visão
d6 BraSil, através da superaÇão das desigualdades
regionais, e do fortalecimento de projetas que
venham a consolidar a nossa indústria de base.
Ao Ministro Aureliano Chaves, um amigo muito

e
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estimado dos sergipanos, a manifestação do nosmente rentáveis, devido às c;ondiçóes excepcio·
so agradecimento.
nai_s de sua localização, e por Isto, não deixará
Foram esteS dois ilustre mineiros, José_Hugo
de merecer as atenções do empresariado estranCastelo Branco e Aureliano Chaves, que estiv.e- 1 • geiro, qUe busca campo propício para direcionar
ram, desde o início,- envolvidos ce~m a tréimiiação
seus inve;stimentos.
do pleito formulado ao Governo Federal pelo Go- ·
Os senhores representantes de Sergipe no Convemo do Estado de Sergipe, no sentido de vir
gresso Nacional, desde o primeiro instante, posia ser implantado o sexto pólo da indústria petrocionaram-se acima das divergências partidárias
química e cloroquímica. O encaminhamento que
ao lado do Executivo sergipano, na luta pelos
os Ministros deram ao problema, demonstra que
interesses matares do nosso Estado, e -isto deo homem público, quando movido pelo sentimonstra coerência. afirmação de competência,
e evolução política. A todos os Srs. Seiladores
mento de brasilidade autêntica, não privilegia nem
discrimina regiões, mas, age sempre de acordo
e Deputados federais, o reconhecimento do meu
-Goverpq,
com o critério que melhor se enquadre aos interesses nacionais.
Senhor Presidente José Samey, inicia-se agora
Ao Ministro do Interior João Alves Filho, sergiuma nova etapa na vida econõmica de SefQipe,
pano ilustre, homem vocadonado para realizar,
qu_e terá profundas e salutares repercussões na
e sempre atento aos pleitos justos do nosso EstaeconOmia riorçie_stina e nacional, e sem dúvidas,
do, mais uma vez a gratidão dos seus coestaSenhor Presidente. os efeitos da decisão que Vossa Excelência adota hoje, transcendem o campo
duanos,
exclusivo da economia para se fazerem sent!r.
Ao dinâmico, eficiente Ministro da Habitação,
de forma marcante, na área social, que é a preocuUrbanismo e Meio Ambiente, Luiz Humberto Pris·
pação básica do_ seu Governo.
co- Viana, político possuidor de rara sensibilidade,
o penhor da nossa gratidão.
__
A Petrobrás ê hoje uma empresa com profunPRON(.JJYCJAMENTO DO EXM' SR. MINISdas ligações em Sergipe. Não fora o trabalho e
TRO DE ESTADO DA INlXÍSTR/A E DO COa competência da Petrobrás e das suas subsiMÉRCIO. DR. JOSÉ HUGO CASTELO
diárias, não teria chegado a bom termo o aproveiBRAi'ICO, POR OOISMO DA ASSINA TORA
tamento econômico do nosso lmenso potencial
DO DECRETO QOECRIA O PóLO QOROde riquezas do subsolo, desde o petróleo, até os
Q(f/MICO DE SERGiPE
sais minerais, culminando agora, esse aproveitaMarço 198.8
mento, com a definição do Pólo Cloroquímico.
Excelentíssimo Sefihor Presidente da RepúbliNa pessoa do presidente da Petrobrâs Ozires
ca, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
S1lva, na pessoa do diretor Edllson Távora, desejo
de Sergipe, Senhores Ministros de Estado, ilustres
manifestar o profundo reconhecimento dos sergiParlamentares, autoridades civis e militares aqui
panos, à colaboração que sempre vem recel:!endo
presentes.
o meu Estãdo dãquela estatal e das suas subsidiárias, desde a direção das_ empresas atê o seu
Senhoras e Sel1hores,
corpo de efiéientes técflicoS. c:'ãbefá á Petrobrás
A criação do pólo doroquimico do Estado de
e suas subsidiárias, cónsidefável parcela de nisSetgipe, por decreto de Sua Excelência o Presidente José Samey, está inserida no programa naponsabilidade na execução do Plano Diretor e
cional da indústria petroquímica, para o período
implantação final do Pólo Ooroquímico.
compreendido entre os anos de 1987 a 1995,
Aos doutores Paulo Belotti e Ronaldo Miragaia,
kmçado pelo Senhor Presidente da República, em
identificados com o Norc!este e grandes amigos
agosto de 1981, cujos objetivos, praticamente já
de Sergipe, o nosso agradecimento.
atingidos, permitem distingui-lo corno uma das
Aos ínvestidores da área privada, quero neste
instante homenagear e convOcar para a nova emprincipais realizações do atual governo, imprimindo estreitas relações entre o Estado e a iniciativa
preitada que surge, e, simbolizando os empreprivada que, por sua vez, vem correspondendo
sários doS setores das indústrias químicas, petro·
aos-âésafios _da nova realidade económica brasiquímica e c:loroquímlca, desejo destacar a figura
leira, com competência e eficiência,
sob todos os títulos respeitável, do ilustre ex-PresiO programa nacional de petroquímica é o resul·
dente Ernesto Geisel, hoje comandando importado_ de esforços para a construção progressiva
tante grupo empresarial brasileiro, cuja presença
de um novo padrão c!e industrialização, envolno Pólo Ooroquímico de Sergipe, será, sem dúvi·
~ vendo a participação de empresas do setor em
das, das mais importantes.
Encaminhadas as negociações para pagamenestudos levados a efeito por UITl grupo de trabalho
interministerial, os quais concluíram por recoto da dívida externa, estão agora restabelecidas
mendar a ampliação do parque petroquímlco naas condições para que o Brasil volte a ser conside----cional.
rado um País adequado para realização de investiEste, verdadeiramente, é o papel que cabe ao
mentos. O Governo do Presidente Sarney, agindo
com pragmatismo e atento aos legítimos interesgoverno. Fixar o modelo, dar a direção, a garantia
de estabilidade económica e, sobretudo, política,
ses nacionais, soube concretizar um acordo, que
para que o setor privado possa planejar suas
contém, praticamente todas as condições que
ações_e. investimentos_ com segurança e racionaeram defendidas antes por muitos dos que agora
lidade.__
fazem críticas insensatas.
No que concerne a nossa autonomia em derivaO BrasJl não pode adotar a atitude infantil de
dos petroquímicos, a disponibilidade de petroquídesprezar investimentos, enquanto até mesmo
micos básicos já es~va esgotada, inexistindo
países do campo socialista, abrem suas e<:ono·
nuas para re<:eber capitais externos. _O Pólo Goroqualquer possibi_l_içl"-_de de se aumentar a oferta
dos produtoS de duas gerações sem que se proquímico de Sergipe, é mais uma opção que o
movessem a expansão das centrais de matériasBrasil oferece para a realização de inversões alta·
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primas jâ existentes e a -criação de nova central.
Deste modo, o conjunto de ações propostas bus·
cou conciliar as exigências da demanda existente
com as alternativas de expansão da oferta.
Assim, o referido programa prevê na ampliação
das capacidades de produção dos pólos de São
Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, investimentos
da ordem de 3 bilhões de_ dôlares.
Cabe ressaltar, o que faço com especial satisfação que o Conselho--de Desenvolvimento Industrial, do Ministério da Indústria e do Comêrcio,
já aprovou projetes no -rrtt>htante de investimentos
da ordem de um bilhão e oitocentos miihões de
dólares, devendo ser decidida, ainda neste semestre, a aprovação dos empreendimentos restantes,
com o que se consolidará definitiVaniente 6 programa nacional da indústria petroquímica, nessas
regiões.
No Estado do Rio de Janeiro, mediante decreto
presidencial, foi criado novo pólo petroquímica,
cujos trabalhos de implantação se desenvolvem
a ritmo acelerado, cabendo salientar o início de
iriVestimento nesse Estado, com a implantação
-de unidade industrial de polipropileno junto à Refi·
naria Duque de Caxias.
Na verdade, o País precisa ·crescer, pro-gredir
- e gerar riquezas para resgatar a enorme dívida
social representada pela existência de trinta milhões de_ brasileiros, despossufdos e marginalizados.
Com cerca de 18% do território, 30% da população brasileira e renda per capita equivalente
a 42% da média nacional, concentra o Nordeste
quase a metade da pobreza do Pais. Justamente
por isso, o Governo não pode deixar de conferir,
conforme opção daramente já definida, priori·
dade econômica, social e politica, para o desen_v9lvim_ento_da região, com sua integração no contexto da indústria nacionaL
-Uma característica relevante da indl!strialização
brasileira, foi seu alto grau de concentração regio_nal~ gerando graves desequilíbrios de renda, de
distribuição das atividades econômicas e de níveis
de qualidade de vida. Enquanto que, em 1980,
73% do valor da transformação industrial e 65%
do PeSsoal ocupado na indústria de transform~
ção localizavam-se na região Suçie;ste, no que se
refere ao Nordeste, o valor da transformação industrial, entre 1970 e 1980, passou de 6% para
apenas 8%, índice insignificante para se atingir
a meta de equilíbrio econômíco e social entre
as diversas regiões do País.
Senhores, prevê, ainda o Programa Nacional
·de Petroquímica, o aproveitamento do cloreto de
sódio residual, sal impuro, rejeitado no processo
de produção de cloreto de potássio pela Petrobrâs
Mineração SIA, ein Sergipe. Este cloreto de sódio
residual é mais do que suficiente para viabilizar
uma planta industrial para produção de cloro e
soda em Sergipe, além de resolver o gravíssimo
problema de poluição ambiental.
Localizado nos Municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, o Pólo Cloroquímico de Sergipe ora criado, no âmbito do Programa Nacional da !ndóstria Petroquímica, complementa o conjunto de ações desenvolvidas para,
através de programas de desenvolvimento e des·
concentração industrial, corrigir a disparidade dos
desequilíbrios regionais, com a localização preferencial de empreendimentos que utilizem recur-
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so_s produtivos das regiões menos industriali~_a
das.
Compelido por tais razões, o Conselho_ de De-

senvolvimento lndustrial_s_e_e_rnpenhou, profundamente, na busca de caminhos e soluções que
pudessem viabilizar o Pólo Cloroqufmfco de Sergipe.

Para tanto, contou com aJndispensável colaboração do Sr. Ministro Aurelíano Chaves e das em·

presas vinculadas ao_Ministério elas Minas e Ener·
gia, de que é titular, que trouxe_ram subsídios técnicos de significativa expressão, demonstrando
a perfeita integração e o .espírito de partkipação
entre os órgãos governamentais.
Por outro lado, o Sr. Qo_vemador

do-ESta.do

de Sergipe, Dr. Antônio Carlos Valad_ares, de-

monstrou singular nível de competência na articu·
lação da sua equipe com os diversos Orgãos en·
volvidos na concepção do pólo doroquímico, no
sentido de facilitar o desenvolvimento- dos trabalhos. Aliás, de um engenheiro químico; que reconhece o notável impactO que representa para o
Estado de Sergipe o Pólo aoroquímico, cujo porte acarretará uma m_udança signifiçativa no perfil
de~ sua economia, não se poderia esperar outra
atitude.
_
Este empreendimento, além de absorver expressivo contingente de mão-de-obra qualificada,
gerará cerca de 12 mij__empregos diretos e índiretos.
A propósito destaque-se, aqui, que o Pólo Ooroquímico é irradiador de benefícios em toda a
sua periferia, por ser grande gerador de riquezas
e, portanto, multiplicador de oportunidade de em·
pregos.
Com a localização do pólo ora criado entre
os Estados da Bahia e Alagoas e considerando
sua proximidade do Estado de Pernambuco, estará. assim, ass_egurada a integrac;ão .das unidades
do eixo químico do Nordes_te, maximizando st.ia
produtividade e competitividade.
A conclusão do TenninaLEQ!tuário de Sergipe,
projetado para movimentar granéis sólidos e líquidos, prevista para 1990, as malhas existentes na
região, dos sistemas rodoviário e ferroviário, o
funcionamento das usinas hidrelétric~s de Xingá
e ltaparica e a duplicação da adutora do São Francisco, assegurarão a infra-estrutura necessári.;~..

Senhores:
O Brasil trilha os caminhos do _desenvolvimento, e_ o sucesso de programas como o da indústria
petroquímtca, que asseguram o -processo de ín·
dustrialização do País_._ em defe~ dos seus legítimos interesses, cri;:mdo empregos, erradicando
a pobreza absoluta e diminuindo as desigualdades
interpes_soais de renda, demonstram as dímensôes da nobre e árdua missão do_ Sr. Presidente
José Samey, que 11ã-o tem medido sacrifkios para
que, neste Governo, sejam operadas as mudanças
que permitirão, ao Brasil, chegar ao alvorecer do
novo sécu1o como uma potência económica a
serviço da paz e da justiça social.
Discurso do Presidente José S_amey na solenidade de ins_talaçã_p do Pólo Ooroquímico de Sergipe. Palácio do Planalto, 10-3-88.
Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, Dr. José Hugo Caste]o Brãhco;
Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia,
Dr. Aureliano Chaves;
Srs. Ministros de Estado;

$r. Governador do Estado de Sergipe, Antônio
Carlos '(aladares;
~~. Gove_m_ador do Estado do Maranhão, Epitácio Cafeteira;
· · ,
·
Srs, Sen_adore.s d_e, $~rgipe, Albano Franco,
Louriv:al Baptista e FrartCtsco Rollemberg;
Stsc t:arlamentares Federais e __ Estaduais;
Ses. Membros do Poder Executivo e do Poder
Ju.diciáJiq do Estado de Sergipe;
Sr.?r~idente da Petroquisa;
Srs. Diretores da Petrobrás;
.Minhas Senho~as e meus Senhores:
Coroeço agradecendo as generosas palavras
do _ Governador_de Sergipe, Dr. Antônio Carlos
ValaÇiã_reS, do Sr. Ministro das Minas e Energia,
__ft,ureliano Chaves, e do Dr. José Hugo Castelo
BrªnGQ. _foram palavras incentivadoras e que sem
dúyidey .destacaram alguns pontos importantes e
muita_s _vezes anónimos do trabalho do Governo
nQ ~ter tão necessário ao desenvolvimento do
P~,is~ que é o setor petroquímica.
E.\.ltenho a satisfação de assinar hoje o decreto
criando o Pólo Cloroquímico de Sergipe, que é.
uma iriiportàlite realização do Programa Nacional
de Petroquímica, que aprovei em agosto do ano
_passado.
~ VQmos explorar amplamente o sal-gema, o nl.i,:
nério silvinita e seu sub-produto~- o sal impuro,
hoje inaproveitado e danoso ao meio-<=!rnbiente.
Caminharemos, assim, ao mesmo tempo no
rumo do d~senvolvimento e da preservação eco·
lógica. .
Com a implarltação dos~ Pólos Cloroquímicos
de Sergipe e Alagoas, nosso setor petroquímica
atinge um alto grau de autonomia. Quando con·
solidados esses projetos, a indústria nacional estará apta a fabricar toda a gama de produtos com
cloro, C? que _significa dizer que poderemos produzir ':"":"' sem depender de insumos importados_'-qualquer produto petroqulmico, desde ferb1izantes até carroçerias de automóveis.
O Nordeste tem demonstrado, através dõ complexo petroquímica da Bahia, com mais de 40
unidades em pleno funcionamento, sua vocação
para a indústria petroquímica. A consolidação do
PêlO Cloroquímico de Alagoas em dois anos e
as unidades do setor químico em Cabo, em Pernambuco, estão confirmando essa vocação. Tudo
Isso, aproveitando as infra-estruturas já existentes
ou eni obras na região, como as hidrelétricas aqui
- citadas de Itaparica e Xingó e o complexo viário
ali instalado.
O Programa- Nacional de Petroquímica prevê
investimentos da ordem de Ql,latro bilhões e sete·
centos milhões de dólares, rio período de oitenta
e sete a noventa e cinco.
Importantes projetas de ampliaç-ão estão previstos para o Rio Grande do Sul e São Paulo,
também num curto prazo. f\_~édio prazo, implantaremos o P.ólo Petroquímica do Rio de Janeiro
e ampliaremos o Complexo Petroquímica da Bahia.
- -- Esses empreendimentos são indispensáveis ao
n(LS..SO_çrescimentó, além Qe repercutirem de modo significativo nas nOssas contas externas. Desde
1984, a balança do setor químico vem experimentançio ~ wn de_sequilíbrio preocupante. Deficitária
em 84, 85 e 86, apresentou em 87 um dé_fi_dt
de quase um bilhão de dólares.
-A eXpansão da oferta interna de produtos petroquímic-os tomou-se assim uma necessidade im-
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perlosa para a indústria e parêl a manut;enção da
competitividade das nosSas exportações.
O" Brasil Põderâ em breve se apresentar no mercado externo com-empresas modernas, de· porte
inte:madonal e capa2:es de disputar um maior espaço para nossos produtos.
O desenvolvimento da petroquímica e o equilíbrio de nossa balança nesse setor- devem ser um
pOnto-chave da nossa política industrial.
Não estou governando somente um Brasil da
Cfrcunstânc::ia, do presente e da conjuntura. O dia~
a-dia económico e político é ~ro dúvida importante e é o barro do nosso trabalho U.e cada hora
e -de cada minuto, e digno da nossa atenção e
de toda a nossa preocupação.
Mas o imediatismo oportunista deriva invaria~
-velmente para o populismo e para a demagogia.
A demagogia é a solução mais fácil de se enganar
Ci povo, porque é justamente aquela em que se
propõem soluções impossiveis para pi"oblemas
de difícil solução.
--Com isso, quem sofre portanto é a Nação, é
o povo. O Governo enfrenta as grandes urgências
nacionais como a fome_, as catástrofes, os conflitos de terra e as dificuldades instituçlonais. Mas
o Presidente da República tem uma _résponsabilidade histórica de olhar para amanhã e para
o futuro. E é nesse sentido que esta solenidade
se. insere. O EstadO de Sergipe, dentro de poUcos
anos, estará colocado entre _os grandes pólos petroquímicos brasileiros_ com o seu pólo cloroquí·
mico, a criauiqueza, a ajudar o Brasil a progredir,
a dar trãbaJho e a criar aquilo que Jefferson chamava como essência da democracia, que é a bus-.
ca da felicidade.
Não serão promessas vazias, nem g'tStOs espetaculares. Mas, sim, obras como esta _que abrirão
reais perspectivas de recuperação e de progresso.
Sergipe é um Estado que tem produzido grandes homens públicos e que tem tido a felicidade
da continuidade .de bons governos. Vê-se agora
o traba1ho que ali está desetwolvendo o Governador Valadares, com dedicação, com competência e com espírito público. Ele mantém aquela
tradição de Leandro Madel, de Lourival Baptista,
~João Alves e de Augusto Franco. E, sem dúvida; Sergipe cada Vez mais se- afirina como um
Estado que se diz pequeno, mas que é já hoje
um grande Estado de expressão dentro da Federação brasileira.
Eu acredito na gestão administrativa planejada,
que contempla a realidade como um todo. Ao
promover o desenvolvimento _harmonioso de todas as regiões, meu Governo manter~ até o últimO momento, meu compromisso integral com
o desenvolvimento do País e com a minha consciência.
Muito obrigado.

__ O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carn_eíro) Concedo a palavra ao nobre Senador _Iram S~
raiva.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Pre~_idente,
Srs. Senadores:
Desejo manifestar meu profundo pesar pelo
falecimento da Sro Maria de Lourdes Estivalett Teixeira, ocorrido onierrl à noite em G.oiâni_a.
Esposa do Digníssimo Senador MaurO Borges,
ex-Governador de Go_~ás, ~Maria de Lourdes notabilizou-se pelo seu dinamismo, pelo eSptrito

Março de 1988
combativo e brilhante capacidade de articulação
política.
Gaúcha de nascimento e goiana de cotação,
seu fale.cimento é uma perda irreparável pará oEstado e o povo de Goiás.
·
Quero neste_ momento 'de dor prestar minha
homenagem a esta extraordirlária figúra -de mulher, que, mesmo atingida pelo infortúnio e pela
tragédia pessoal, jamais se deixou abater.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -CE.

DIÁRIO DO Çúr'fGRÉSSÕ-NÀCIÕNAL (Seção 11)
!ando o _segundo ano de gestão, será, igualmente, dãs mais ârduas, exigindo sacrifício
-e compreen"são do Governo e da comunidade, os senadores e deputados reiteram a
-sua confiança no desempenho do Poder Executivo, a fi~ de que se processem, sem embargos de qualquer ·natureza, as alterações
estruturais que reduzirão os ainda elevados
- índices de miséria, pauperismo e marginaJiza__ç~o, incidentes sobre a maioria do povo
cearense.
A Tasso.Jereissati ___e ·castelO de Castro, o
eleitorado atribuiu missão histórica, para cujo
in_tegral cumprimento todos os militantes
peemedebistas devem oferecer a sua patriótica e leal colaboração.
__ - Brasília, março de 1988. -Mauro BeiJe-

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Transcorreu, ontem, o primeiro aniversário· da
administração Tasso Jereis'Sati, em meio à de. vldes-GldeiDantas-BezettadeMelo
monstrações reiteradas de confiança no ideário
- MaD.llel ~ana ~ Expedito Machado
de mudanças, defendido pelo atual Chefe do Exe~Mauro Sampaio -ObJratan Aguiar
cutivo e sua pesquisa, bem assim pelos seus com-Osmu~oRebouças -Moisés Plmenpanheiros do Partido do Movimento Democrático
tel - Cid Carvalho - Carlos Benevides
Brasileiro, ao ensejo da campanha eleitoral de
- Fum_o de Castro- Raimundo Bezerra
15 de novembro de 1986.
-- ---P_aes; de Andrade."
Sr. Presidente, reiteramos~ .,.qui, em nome do
Os 365 diits iniciais da atuâ.J gestão foram asSinalados por um permanente esforço rio seritido
PMDB cearense, a nossa confiança em que Tasso
de equilibrar as finanças, dentro de uma progra- Jereissati e o seu Vice, Castelo de Castro, saberão
conçli,I.Zir o ceará, retirando-o do quadro de paumação de rigorosa austeridade, da qual resultou
apreciável aumento da arrecadação, permitindo
perismo em que se situam, ainda, parcelas signifio pagamento etn dia dos servidores e a destinação
cativas de nossa população.
de razoável parcela para aplicação em investimenAo término do ma~dato, é de crer-se que o
tos públicos.
Executi_vO__ do.no.sso Estado, haja promovido alteraçõ_es estruturais em sua vida política, econômica
O Poder Central, enfrentando, também, imene soda!, açolheodo as aspirações mais justas e
sas dificuldades, relacionadas com a crescente
legítimas da_ comunidade cearen~. (Muito beml)
elevação do déficit orçamentário, quase nada pôde fazer para colaborar com o Estado,· além dos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) recursos àlocados para a cobertura dos comproConcedo â palavra ao nobre Senador Nelson Wemissos vinculados ao Plano de Emergência, ãtradekin.
vés do-qual se atenuou os danosos efeitos decorO SR. NELSON WEDEKlN (PMDB - SC.
rentes da chamada "seca verde".
Pronunci_a o segui11te discurso)- Sr. Presidente,
Em muitas ocasiões a Secretaria da Fazenda
Srs. Senadores:
viu-se compelida a despender quantias vultosas
A histórica e quase crónica defidênda do nosso
para não retardar o pagamento dos sertanejos
Sistema de Previdência Social tem muitas raízes
alistados, numa prova inequívoca de que Tasso
e várias faces. São faJhas de estrutura, precarieJereissati não poderia manter-se indiferente ao
dade no funcionamento, vides burocráticos, criatraso na entrega do numerário devido aos flagemes administrativos, fraudes de toda ordem, enlados dedicados à construção de obras duradou~
fim, resistentes nódoas e repetidos erros que inferas, concebidas pelos técnicos governamentais.
licitam, há décadas, a população brasileira, espeA bancada cearense à _Assembléia- Nª_clonal
cialmente a clªsse trabalhadora, a maioria carente
Constituirite, que nunca deixou de aParar, nO âmno nosso povo. A despeito_ das boas intenções,
bito federal, as propostas do Governo T~ J_ede alguns avanços, persistem a incapacidade, o
reissati - Castelo Oe -castro, saudou o 1o ano
desprezo, a ornissao, a impotência de sucessivos
do Governo das mudanças com expressiva mengovernos para corrigir desvios, instrumentalizar
sagem, vazada nos seguintes termos:
~convenientemente e aperfeiçoar os serviços, dotá"Bancada do PMDB do Ceará à Assemlo!!i. d.e pessoal especializado, resolver questões,
bléia Nacional ConstitUiiite
-tomar o sJstema eficiente e eficaz.
Os constituintes do PMDB cearense
Porém, em meio a tantas dificuldades e denúncias, a um descrédito quase generalizado da Previsaúdam o transcurso do 1ç aniversário da
dência junto à sua clientela, encontramos fatos
gestão Tasso Jere.issati, fazendo-o convictos
de que as mudanças político-administrativas
positivos, ações dignas do respeito, do apoio e
começaram a ser efetivadas, mesmo em
do estímulo de_ todos. Refiro-me, Sr. Presidente,
meio às dificuldaOes da atual conjuntura ecoao tiab_~horelevante, insub$ituível, d()S representantes da Previdência Social, em todos os Estados
nómico-financeira, ampliados em razão de
brasileiros, nas pequenas e médias cidades, nas
encargos que superam as reaiS possibilidades do erário estadual.
vilas, nas praias e nos ca~pos, _atendendo, com
A implantação de novas diretrizes exigiu
dedicação e irrepreensível consciência cívica e
profissional, milhões de trabalhadores, que busda equipe governamental decisão, firmeza e
coerência, a que se somou o apoio da direção
cam os seus direitos junto ao JNPS, Funrural, ao
lapas e lnamps. Em respeito a um contrato_ de
regional do partido e das bancadas'"à Assembléia Legislativa e ao Parlamento Nacional.
prestação de serviços com o Sistema de Previdência e Assistência Social, sem nenhum vínculo
Admitindo que a etapa a iniciar-se, assina-
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empregatício com o Estado, portanto, sem qualquer segurança ou estabilidade ocupacional, sem
- quaisquer direitos trabalhistaS,-esses abnegados
profissionais, ultrapassando obstáculos e supe- rando dificuldades de to.da: ordem, se exc.edem
na ·competência e na dedicação, no cumprimento
dos seu deveres. São verdadeiros operários da
paz e do bem-estar social nos mais distantes rincões deste País._
Mas, Sr. Presidente, qual a verdadeira realidade
dessas: representações, _a situação desses represeiitàntes? JyrldiCamente, essas representações
são firmas individuais de profissionais formados,
treinados, experimentados no trato das questões
da Prevfdênda e Assistência Social, com os quais
o Governo mantém um con~ato leonino, em que
este entra com--uma inderterminada -e crescente
demanda de tarefas e serviços, e aqueles, os representantes, entram com todo o trabalho e todas
as despesas de investimento e custeio da atividade. E a remuneração, -Sr. Presidente? Em que
nível está a remuneração desses cidadãos_ que
prestam tão fundamentais serviços às comunidades brasileiras, especialmente aos pobres, aposentados_e_ pensionistas? Prepare-se o Plenári.o!
Que o estarrecimento não se- transforme em increduliif~de ou chacota. Pois bem. Sr. Presidente,
Srs. Senadores: o agente local, o representante
da Previdência e Assistência Social neste País,
pelo menos no meu Estado, Santa Ca:tarina, em
meados de jan~iro último, recebta mensalmente
por este trabalho plural de administrador, contabilista, advogado e assistente_ social, a infame, ver__gonhosa quantia de cz$-4.000,00. Parece hufriOrnegro, Sr. Presidente; entretanto, é a verdade.
.~ Uma ªvaliação benevolente, feita também em
janeiro de 88, apenas das despesas essenciais
do representante, para cumprimento de suas abri. __ gações inadiáveis e intransferíveis, informa que
o dobro da remuneração, isto é, Cz$ 8 mil .não
são _suficientes para o pagamento das viagens
·comp-ulsórias de cada chefia do Sistema aos lo-cais de entrevista e pesquisas, que custam combustível, hospedagem e refeições, afora o uso de
veiculas, que tem de ser de propriedade do agente, e as despesas de manutenção de um escritório,
que incluem pagamento de pessoal, impostos,
taxas, equipamentos, material de expediente etc.
Ora, Sr. Presidente, uma investigação, mesmo
que superficial, sobre as condições e a remuneR
ração do trabalho dos representantes da Previdência Social no Pais nos leva a dizer que eles
es_tão prestando serviços essenciais à sodedade
gratuitamente e, por isto, como punição, ainda
pagam ao Governo.
Senhor Presidente, o quadro é grave e desolador. E quem mais sofre com esta situação? Os
representantes e suas famílias? Não apenas elas,
mas, principalmente, o povo, os milhões de trabalhadores, o pobre segurado da Previdência Social,
pois estão prejudicadas a qualidade e a pontualidade dos serviços, acontecendo até :a própria
_;;tusência dos serviços. A Associação dos Representantes da Previdência Social do Oeste de Sçmta
Catarina já enviou documentos à Superintendência Regional do INPS no Estado, à própria Presidência do INPS, em Brasüia, relatando a situação
angustiante desses profissionais e pleiteando uma
revisão urgente de suas remunerações. Nq entanto, Sr. Pres[dente, até o momento, nada foi melhorado, nem resolvido. Infelizmente.
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A Constituição qLie está sendo produzida está
ExCelt;ncia a..1:ecente aprovação pela Assembléia
Senhor Presidente, em ·sefembro d~ 1_967, os
inteiramente ~ol~cl~ Pé!~é.! o sistema parlamehNacional CohS.tituih.tEt dá arugo que estabelece
representàntes da PreVidên'cia ·So'çi<}l,_ t~n4q em
vista a fórrrla com-qUe T6n:i.ril ·recébidas· e tratadas
qu~ _as ativld?~çl~ nucleare-s no Brasil estarão vol· . ·~~_$_de _Go~en:-Ç. Q.s p~esid~~cia.li~s s.e "descuias suas justas rieínVihdiccições~ foram oQrtgados
~qas exdusiv~upente para fins pacíficos e subme- . dararn çlo _t~o giÇ>b~l.o Q _I=!_r~iderydaHSI_'nO _não
tid~~ à aprovação do Congresso Nacional Reite- _fgi, ~rv.n~t:tl?U.Il1 mo~ent_o, defendidQ cQin argua suspender os seus serviços à população._ Como
meiJ;tç ~~bstantivo. Nenhum trabalho de profunr~i1 !g!Jalmen~. o continuo 13,poio e o inarredáveJ
se não bastasse não se ter solucionado o grande
-c;li<;)ade fqi apresentado. Nem a emenda presidenapeQ:o do Brasil aos mecanismos internacionais
problema dos representantes da Previdência, notí·
cialista é boa. O presidencialismO híbrido ou com
das dão conta de que o INPS irá i'esCifi~ir todos
não-discrin1iríatôri0s qúe asséQuram a utilização
os contratos de prestação de seryiços desses
da energia nuclear para fins pacíficos, salientando . ÇorlgresSo forte é J:!oteftdéilm'ente um foco de
crise e de confrontos se'm saída para Os impasses.
agentes, urna decisão-que· causaria a pane do
que_ esta longa tradição, de atuaç:ão internacional,
Foi o que aconteceu em 46. A Constitutção presivê-se, hoje, explicitamente sacramentada no proSistema e estabeleceria o caos entre -?~ população.
dencialisUü::qrn Çqng_resso forte nunca_ t)Jncionou
Senhor Presidente, 05-répresentantes da Previjeto de nossa futura Carta Magna.
Na tarefa de acompar:1har o desenvolvimento .P~.~
dência querem o _di.álogo, b entendimen;to com
nudear do Pais,_ é importante el)fafu:ar ·o nosso , =----.- Os_dois_ últimos Presidentes eleitos .Pelo povo,
a Superintenâência;Régional e_a P~sid~ncia do
rNPS; a a.nálise-séria-:é tontpetente c,le s.eus pleitos;
devei de garantir que,as.atividades do setor esteJânio eJango, afirmavam que não podiam goverjam sempre' em perfeita e. permanente consoa remuneração justa, ao menos razoável, do seu
nar com "esse Congresso". O Congresso no pre-·
nância com os .anseios .da. sociedade .brasileira, · sidencialismo é um competidor, que obstrui a
trabalho; a contínua melhoriª __ g~ qualidade dos
serviços. Apelamos para a lucidez e competência · ~quem elas devem se.tvlr com elevada responsaação governamental e não propõe solução para
l:>ilida_de, e, prihcipalmente, ao total abiTgo de indedo Sr. Ministro-Renato Archer, para a correção
o conflito. Chefe de_ Estado e Chefe c;!~ Governo
vidas e inaceitáveis inteiferência's externas.
imediata de tantas distorções e injustiças que pena mesma pessoa faz com que a crítica, o:> protesÉ de s~ nOtar qUe -a dinâmica das interferências
nalizam esses dedicados servidores e, em consetos ao_Govemo Ot.J ª-S suas políticas, se_confundam
externas mostra uma acentuada e crescente inqüência, toda a população catarinense e brasileira.
com ataque ao regime e ao Estado._Até há pouco
QUe sejam pagas diárias e· passagens a:os repre-tenSificação à medida que países como o Brasil
tempo a crítica contra o Govemo era tida como
vão atingindo patamares~inais elevados em seu
sentantes, em suas viagens quinzenâis obrigatósubversiva por se _supor contra _o_ Estado. Esta
rias às agências, conforme reza o -contratQ de
esfQrç:o autônomo de evolução tecnológica nos
é mais uma fraqueZa do presidencialismo Chefe
trabalho· com o INPS. Qlu~:; ãfi_nal, as relvindicasetores de ponta, como o nuclear. Um mais amplo
de Estado e Che[e .. de Governo é _um_ só, uma
ções desses brasileiros, cujo trabalho tem inexce- -·dofnínio dos·conhedméntos técnico-científi~os e
sé pessoa. A solução para a crise _no- presideniri.dustriais inerentes" a essas áreas, por um país
divel valor social, sejam 5eri;;1mente consideradas
cialismo é o golpe. Ao longo de nossa _experiência
com" as dimensões do Brasil, pode significar, para
e atendidas com_espírito de justiça e de eqüidade.
política verifica-se incompatível o Chéfé â.e_Estado
os· atuais pafses ·supridores, não s6 a perda do
CollffamoS n_a imediata ação do Ministro Renato
assumir o pap_el de transformador social. As duas
vaSto mercado brasileiro como também, a um
Archer para reverter essa desditosa tendência, que
tentativas feitas acabaram em golpe - Getúlio
ptazo
mais
longo,
o
risco
de
ter
de
enfrentar
um
vai acabar por inviabilizar e deteriorar, ainda mais,
eJango.
a tão vulnerável PreVidência SOdâl ero nos_so País,
indesejado concorrente no mercado internacioO parlamentarismo resolve isso exátãmente por
que constitui um património dO trabalhador branal, cujo segmento nuclear, aliás, é caracterizado,
serem as críticas e protestos da sociedade direciosileiro.
hoje em dia, por um rígido oligopólio.
nadas ao Governo e às políticas ãdotadas e lião
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
_As interfe(êl)ci~ ~emas não têm outro objeao Estado e suas instituições - o Chefe·de Estado
tiVo· que o de cercear, sob _as mais diversas e
bem!)
não deve ter nemJ(liação partidária. Países com
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _- · -en:ga.nõsas alegações, desenvolvimentos autônooposições fortes e viáveis eleitoralmente. enconni.os que permitam uma produção nacional com
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Sóatram no parlamentarismo a melhor forma de abm~lores agregadqs_ tecnológicos._ O Brasil deve
res.
sorvê-las quando no Governo, mesmo para pafses
continuar a enfrentá-las com firmeza, repudiando
O SR. ODACIR SOARES (PfL- RO, Proevoluídos -~veja-se o _que ocorreu na França
quaisquer pressões e as veleidades de imposição
nuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente,
é na ESpanha com governos socialistas e sem
de instrumentos internacionais com articulados
crise. De GauJie e Miterrand passam pelo poder
Srs. Senãdores;
-vincadamente discriminatórioS ·ou que- estabele·
tom· o rrreSmt:rsistema ·de governo sem a Frçmça
Na última semana de fevereiro último, integrei -cem desigualdades entre seus membros.
"balançar...
a delegação brasileira à reunião ordinária da Junta
Por tudo isso, não podemos jamais nos furtar
de Governador:es da Agência InternaclonaJ de · a uma firme, conseqüente e soberana defesa dos
Sr. Presidente e Srs. Senadores, argumentar
Energia Atômica (AIEô). em Viena.
objetivos e dos interesses nacionais no desenvolque no Brasil não temos partidos, por isso não
vimento e no uso das tecnologias de ponta, eis
Na oportunidade, ademais de participar das
podemos ter parlamentarismo é o mesmo que
·que, assim, estaremos cumprindo plenamente
sessões plenárias, compareci a encontros bilatese me eJ(igissemjá ter nascido grande_e de bigode.
nos~as obrigações como representantes do povo,
rais da delegação brasileira com as delegações_
O presidencialismo não permite o crescimento
guardando permanentemente abertas as portas _partidário e mais do ·que isto: é destruidor dos
dos Estados Unidos, da União Soviética e da Hodo nosso acesso ao complexo mundo de amanhã,
landa. Nesses encontros, pude constatar a preo·
Partidos. No parlamentaris!Tio os Partidos se firsem que, para tanto, nos transformem-os em uma
cupação de alQuns países industrializados com
mam, se solidifiCam, e se modernizam.
meramente caudatória colónia tencológica, cujas
a possível ascensão_do Brasil a um mercado de
_ Pize;:r que no Parlamentarismo o -pç:~vo não vota
prioridades venham a ser focadas ao sabor de arbíalta tecnologia que, anualmente, movimenta, deé falso. O povo vota até no Primeiro-Ministro. Além
trios externos.
zenas de bilhões de dólares em materiais, equipade votar direto para Presfdente. que será figura
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
mentos e serviços. Com efeito, o Brasil, por ser
muito importante para o equilíbrio e a estabilidade
bem!)
um país rico em minerais de utiliZação indispendo regime e das instituições, tem poder pa(a disM
sável na área nuclear e por estar perseguindo,
.solver a _(âm~ra. 'O Presidente no~parlamenta
com tenacidade, seriedade e êxitos tangíveis, uma
dsrilb fen;'l- niã..is: p:ode;r e= é !ll<tis relevante que
Durante o discurso do Sr. Odacir Soares,
capadtação autônoma nas técnicas que possibino presidencialisf1?.o, só não é caUdilho, ê -_claro,
o Sr. Dirceu Camelró deixa a cadeira da presilitam o uso desses minerais, reúne condições pleé: eeytadista. O parlamentarismo d[vide melhor os
dência, que é oc-upada pelo _Sr. Humberto
Lucena.nas de viabilidade e de legitimidade para marcar
três 'pOderes e aproxima os Estados do poder
presença neste amplo mercado de tecnologia de
central pelos representantes, valoriza as Assem·
O
SR.
PRESIDENTE
(Humberto
Lucena)
ponta.
bléiãSLegislativaS-e câmaras de VereadOres, aca- __
Concedo
a
palavra
ao_
nobre
Senador
Dirceu
CarOntem, tive a satisfação de receber a visita do
bando com auto-suficiência do Executivo. Padaneiro.
Embaixador norte-americano Richard Kennedy,
mentarismo é uniã-eScOlã de ~Sfaçiistas, presidenresponsável para Assuntos Nucleares no DepartaO sR. DIRCEU CARNEiRO (PMDB - SC
-cialisrilo é uma eScola de ditãdOres.:~----mento de Estado, com quem também me avistara
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, _ O.Primeiro-Ministro e Chefe ae ·aovemo é escoem Viena. Aproveitei o ensejo para detalhar a Sua
Srs. Senadores:
lhido entre os diretamente eleitos, membros do
o
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Congresso NacionaL Hoje quem eleje os Ministros? No Congresso_ t'fadonal E;!Stá o Governo e
a oposição. T adas o::; representante~_ 99 _sr;><;:ie-
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com Isenção, pois o Senado não participa da indibem!} ·. .:
Cação
'.'' do Prirheifo':.MiruStrO.
,_. , ,- -'' ...(MÚito
,.

..

dade, porUmtO._ O ·qayeffi9 é 'e;x:~C:Lito,r dp _p)a,no '. - ó SR- PRÉ$1DEI'ITE (Humberto Luéena)'de governo, apro'-;ado ~~los r~~se.ntp!1~!1 do RO- -Nada mais.havendÓ a tratar, "'óu encerrar-·a'çirevo e se hão for ben: su,ce4ido, p~i _se;rp. prqb)ernas .Sente·sessãa', convocando· uma -extraordin'áiiâ a

e outro ·governo será escplhjdp. No pre;:;i_d~ryda ' re'alizar.>Se amanhã, às 11' horas~ com a segulrtte
lismO se o GPVemOt Vai rp~l~ ~- ÓQQip~ qe_ e~~do

derruba d governo,. e aí ~ai jun_tq a derfJoc._racia.
Uma parte do povo ainda acha que o Presidente
diretamente eleito
Opoder de resolver todos
os nossos problemas. O Presjdente é- uni Só, um

tem

solitário ho Palácio, que não tem forças para_ tç_aps-

Quinta-feira 17

o

. . :oRJ>E.M Dó DIA ""
1

· PRoJiro oi DE~o LEGrsLAtiVb ·
N• 2, DE !9!38
' ."

.(Em. regime de_ urgência - art. 388, 11, a, do
formar as estruturas injustas, velhas e enferrujadas
Regimento Interno).
da sociedade. Exerce a chefia do poder, mas se
• Votação, em turno únicÜ'I do Projeto de Decreto
des_eja mudar as estruturas, Bcabar com ·privilé· · le_gisJatívo_ rt> 2,.de 1988 (n? 8/88, na Câmara
gios; nãO· terá forças. A história- que o diga:
_- dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente
Os presidentes presidencialistas s6 têm tido for- ~ da República .a aus_entar-se do País no pertodo
ça para' distribuir privilégios,. faZer barganhas e · _compre_endido entre }9 março de 1988 e 28 de
favores, na base do''toma lá dá,cá", E isso não
fevereiro de 1989, tendo
constr6i riada.
PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em PleO parlamentarismo é um sistema de governo
nário, das Comissões:
que certamente encontrará muitos obstáculos.
-de Constituição e Justiça; e
porém" o povo estará muito mais seguro, pelo
~de Relações Exteriores,
mends·Jivre de usinas nucleares, ferrovia do aço,
'2
Norte-Sul e· etc. A p~rtir de .c:erta complexidade
do Pafs' é impossfvel governá-lo com uma estruVotação, em turno único, do Projeto de Decreto
tura autoritária.
Legislativo n~ 1, de 198~8.(n? 9(8.7, na C~rnara
Por que nos Estados Unidos.deu certo o presidos Deputados), que aprova o texto do Tratado
dencialismo? Devido à base social protestante,
de Institucionalização do Parlamento Latinort\rnehabituada à reunião e assembléias. Lá não há
ricano, assinado em Lima, a 16 de nov~rubro
oposição -viável. Os democratas e republicanos
de 1987, ten_do
.
~
.,.-,
defendem o mesmo sistema. Os três poderes são
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pfe;n~rio.
equival~ntes na força. A Suprema Corte tem força
- 3
constituinte. O Congresso_ é for.te e tem credibi. . . '
.
lidade. ~.sociedade americana é muitoJorte e
Votação, em turno único, do Projeto de neci-eto
supre a também frágil estrutura partidária. Aqui
9
Legislativo n9 3, de 1988 (n 6/87, na Câinara
no Brasil não é assim, os partidos .são frágeis
dos Oep~dos), que aprova os textos das co~en~
e a sociedade também. Na França, Espanha, Itália
ç,õ~s e recomendações da Organização ln~ma~
e Portugal os partidos socialistas já _chegaram ao
çional do Trabalho- OIT que especifica, tendo
Governo, vieram todos da oposição.
P~CER, prof~do em Plenário, favorável, nos
O professor e cientista politico Freed Riggs,
termos do substitutivo que oferece.
estudando os sistemas de governo registra que
4
de 33 países do Terceiro Mundo com sistema
presidencialista, em 30 deles houve. golpes de
V.otação, em primeiro _turno, do Projeto dé Lei
estado. Por outro lado em 49 nações parlamendo Senado J1l' 9, de 1988, de autoria do Senador
taristas, igua1mente subdesenvolvidos e perten- · Nabor Júnior, que dispõe sobre benefidos fiscais
centes ao Tei'ceiro Mundo, apenas 13 terminaram
do"Trnpo:sto de Renda relativos às doações efetuaem golpe. O conhecimento da experiência dos
das por pessoas tisicas ou jurídicas às vítimas
outros também é importante para fundamentar
das enchentes nos Estados do Acre e Rio de Ja~
a nossa dedsão.A constatação do professor Riggs
neiro, em 1988, tendo
dá o tirá de misericórdia no presidencialismo.
PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário.
O parlamentarismo é, na realidade, o novo, sig5
nifica a inudança que a sociedade espera. Que
a Nação precisa. O maior moVimentô de massa
Votação, em turno único, do Requerimento n?
da história da América Latina - Diretas já 20, de 1988, de autoria do Senador Nelson Carnão era um movimento apenas para votar. Foi
neiro, solidtando, nos termos regimentais, a transK
um movimento para mudar, para transformar, pa- crlção, nos Anais do Senado Federal, dos editora evoluir, para modernizar, para _acabar com esta riais intitulados "Escola de Ditadores" e .. Curva
miséria criminosa, esse analfabetismo crônico e
da História", publicados, respectivamente, nos úloutras mazelas que atormentam a sociedade.
timos dias 7 e 8 de marçq, no Jç.mal do BrasU.
Defendo c parlamentarismo como um técnico
6
a serviço da sociedade. Depois de ter estudado
e refletido bastante concluí que no sistema parlaVotação, em tumo único, do Requerimento n9
mentar de governo, a sociedade, o povo, tem mais
21, de 1988, de autoriâ do Senador Carlos Chiainstrumentos de controle do poder público. E faço
relli e outros Senhores Senadores, solicitando, nos

ter~çs
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çegimentais, a convocação do_ M~nistro

Al~ízi9 Alves, da Secretaria "da Admirii.StiaÇão Pú-

blico? da Presidência da RePública·--..:. Sedap, a
fim de que, perant~ o Plenário do Seriãdo, pr~te
ir]forniaÇões sobre estudos que estariam sendo
feitos w_;ando alterar a politica salarial do Governo.

7
Vot~â~. em turno único, do Requ~rimento n9
22. d_e I 988. de autoria do Senador Carlós Chiarelli e outros Senhores Seiiadoies, sOflcitarido, nos
ter~OS ~egimentais, a convocação do Ministro
Maílson d~ Nóbrega, da Fazenda, a fim -de prestar,
perante o l?lenário do Senado, infOrmações Sobre
estudos que estariam sendo feitos visando alterar
a política salarial do .Góvei"rio.

8
Escolha de Autoridade
Discussáo, -em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.sobre_a Mensagem n? 97, de 1988_(n9 119/88, na origem), de
25 de fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibera_çao do Senado a escolha do Dr. Errnes Pedro P~drassani,
titular do cargo de Juiz Togado do calenda Tribu~
na! Regional do Trabalho da 4~ Região, com sede
em Porto Alegre (RS), para o caigo de Ministro
Togado do egrégio Tribunal Superror do Ttaba~
lho.

9

Escolba de Autoridade
Mensagem n~ 100, cfe 1988 (n~ 125/88, na on:.
gem),de 14demarçode 1988,pelaqualoSenhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Doutor Marcos Vinídus
Rodrigues Vilaça para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra
de Albuquerque Ramalho. (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESmEI"tlE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 29 minutos.)

msmuro DE PREVID~CJA
DOS CONGRESSISTAS
ASSEMBLÉIA GERÁL ORDINÁRIA

Convocação
O Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas -IPC, no uso de suas atribuições,
convoca os senhores parlamentares e demais segurados do Instituto para participarem da 26" As~
sembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30
de março de 1988, quarta-feira, às 1O horas, no
Auditório Nereu Ramos, no Anexo II da Câmara
dos Deputados, a fim de deliberarem sobre o Relatório das atividades desta Presidência referentes
ao exercfcio de 1987.
Brasília, 17 de março de 1988. - Deputado
Gustavo de Faria,. Presidente.
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r------- CONGRESSO NACIONÂL ------.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item lll, da Constituição, e eu, ·
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o s~guinte
DECRETO LEGISlATIVO
1'1•5, DE 1988
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no período compreendido
entre 1• de março de 1988 e 28 de fevereiro de 1989.
Art. 1' É o Senhor Presidente da República, José Samey, autorizado a ausentar-se do País, no periodo
compreendido entre 1' de março de 1988 e 28 de fevereiro de 1989.
Art. 2• O Senhor Presidente da República comunicará, previamente, ao Congresso Nacional, os países
que irá visitar, assim como a data de sua partida e a duração da viagem.
Art. 3• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-ATA DA 7• SESSAO, EM 17 DE
MARÇO DE 1988

1.1 - ABERTQRA
1.2- EXPEDIEI'ffE
1.2.1- Disc:uno do Expediente

SEIYADOR IRAPaAN COSTA JÚNIOR - Concessão da medalha da Ordem do Congresso Nadonal a Jair Meneguelli.

1.2.2- Requerlm-o
N~>

23/88, de autoria dos Uderes Carlos

Chiare11i, Jarbas Passarinho e Mauro Benevi-

des, de urgência para -o Projeto de Lei da Câmara- n~ 4/88, que "alterei dispositivo da Lei
11' 5.682, de 21 de julho de 1971.
1.3-0RDEM DO DIA

Projeto de DecretO Legislativo n' 2, de 1988
(n9 8/88, na Câmara dos Deputados), que au·

toriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se dO País no período ·compreendido
entre

J9 de março de 1988 e 28 de fevereiro

de 1989. (Em regime de urgência. Aprovado.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 2188 (n'1 8/88 na Câmara dos Óeputadqs.) Aprovada. A promulgação.

Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1988
(n9 9/87, na Câmara dos Deputados), que
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS 1PORTO
Oiretor-Geral do Sanado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

ASSINATURAS

Oiretor Administrativo

Semestral

JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

aprova o texto do Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano, assinado em Uma a 16 de novembro de 1987.
Aprovado.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 I/88 (n~ 9/87 na Câmara dos Deputados. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n9 3, de 1988
(n9 6/87, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos das convenções e recomendações da Organização Internacional do TrabaJho- OIT, que especifica. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1988,
de autoria do Senador Nabor Júrrlor, que dispõe sobre benefícios fiscais do Imposto de
Renda relativos às doações efetuadas por pessoas fisicas oujurfd.lcas às vítimas das enchentes nos Estados do Acre e Rio de Janeiro,
em 198a Votação adiada por falta de quo-

rum.
Requerimento n9 20, de 1988, de autoria
do Senador Nelson Carneiro solicitando, nos
termos regimentais, a transc:;:rls;~o. _nos Anais
do ~enado federal, dos edl~i~ -intitulados
"Escolas de Ditadores" e "Curva da História",
públicados, respectivamente, nos Ultimes dias
7 e 8 de marÇo, no Jornal do BràSJI. Votação
adiada por falta de quorum.
Requerimento n9 21, de 1988, de autoria
do Senador Cai'Ios Chiarelli e outros SenhoreS
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Ministro Aluízio Alves,
da Secretaria d21 Administração Pública da Presidência da República -- SEDAP, a fim de
que, perante o Plenário do Senado, preste informações sobre estudos que estariam sendo
feitos visando alterar a política salarial do Go~
vemo. Votação adiada por falta de quorum
Requerimento nç 22, de 1988, de autoria
do Senador Carlos Chiarelli e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Ministro M.ai.lson da N6brega, da Fazenda, a fim de prestar, perante
o Plenário do Senado, informações sobre estudos que estariam sendo feitos visando alterar

........ ·-·-·. , ..........•.......................... CzS 950,00

Exemplar Avulso
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6,00

Tiragem: 2.200.exemplares.

a política salarial do Governo. Votação adiada por falta de quorum.
Pare-cer da Comissão de Constituição e Ju$tiça sobre a Mensagem nç 97, de 1988 (n~
119/8_8, na origem), de 25 de fevereiro de
1988~

pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se_nado a~escolha do Dr. Ermes Pedro Pedrassani, titular
do cargo de Juiz Togado do colendo Tribunal

Regional do Trabalho da 4~ Região, com sede
em Porto Alegre (RS), para o cargo de Ministro
Togado do egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Apreciação adiada por falta de quo-

rum.
Mensagem n9 100, dt; f988 (n<> 125/88. na
origem), de 14 de março de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Marcos Vínícius Rodrigues Vílaça para exercer
o cargo de Ministro do Tribunal d~_ Contas
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho. (Dependendo de parecer.}
Apreciação adiada por falta de quorum.
--Requerimento n.,- 20, de -1988, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, solicitando; nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, dos editoriais intitulados
"EscOla de Ditadores" e "Curva da História",
publicados, respectivamente nos últimos dias
7 e 8 de março, no Jornal do Brasn. Aprovado.

Requerimento n9 2-1, de 1988, de autoria
do Senador Carlos Chiarem e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos regimen..~s, a convocaç?Jo do Ministro Aluízio Alves,
da Secretaria da Administração Pública da Presidência da República - SEDAP, a fim de
que, perante o Plenário do Senado, preste informações sobre estudos que estariam sendo
feitos visando alterar a política salarial do Go. vemo. Aprovado após usar da palavra o Sr.
. Senador Leite Chaves.
; Requerimento n 9 22-, de 1988, de autoria
d,o Senador Carlos Chiarelli- e outros Senhores
Senadores. solicitando, nos termos regimen~s, a convocação do Ministrç Maílson da Nó-

brega, da Fazenda, a fun de prestar, perante
o Plenário do Senado, informaçõeSi sobre estu~
dos que estariam sendo feitos visando alterar
a política salari~l do Governo. Aprovado.
Parecer da Comissão de Consbluição e JUstiça sobre a Mensagem n9 97, de 1988 (n9
119/SB._na origem), de 25 de fevereiro de
1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Ermes Pedro Pedrassani, titular
do cargo de Juiz Togado do Colendo T rtbunal
Regional do Trabalho da 4~ Região, com sede
em Porto Alegre (RS), para o ccirgo de Ministro
Togado do egrégio"Tribunal Superior do Trabalho. Apreciado em sessão secreta.
Mensagem n 9 100, de 1988 (n9 125/88, na
origem), de 14 de março de 1988, pela qual
o Serihor Presidente da Repóblica submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Marcos Vinícius Rodrigues VLlaça para exercer
o cargo de Ministro do_ Tribunal de Contas
da (jnjªq, __Oél __ 'll.aga decorrente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho. (Dependendo de parecer.)
Apreciada em sessão secreta.
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia
SEI'fADOR MÁRIO M4úl - 4' aniversário
do comido pelas eleições diretas, realizado
na Candelária, RJ. Soberania da Assembléia
Nacional Constituinte.
1.3.2 - Questâo de ordem
SEfiADOR FERI'IAI'iDO HE/"'RRQilE 01RlX). . ·

50 - Solicitando da Presidência o retomo
à apreciação das matérias constantes da Or-dem do Dia, tendo em vista a existência de
número para deliberação.
O SR. PRESIDENTE- Registra a presença
na Casa do ex-Chané:eler chileno Gabri~ Vaidez, e retomo à apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia.
1.3.3- Ordem do Dia (continuação)
Projeto de Decreto Legislativo n9 3, de 1988
(n 6/87, na Câmara dos DePUtados), que
aprova os textos das convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT. que especifica._ Aprovado nos
9

Março de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

termos do substitutivo constante do parecer
de plenário, após usar da palavra o Sr. Senador

Ruy Bacelar.
,Projeto de Decreto Legislativo n9 3/88 (n9
6/87 na Câmara dos Deputados. Aprovado
em turno suplementar. À Câmara dos Depu~
tados.
Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1988,
de autoria do Senador Nabor Júnior, que dis-

põe sobre benefícios fiscais do bnposto de
Renda relativos às doações efetuadas por pessoas físicas oujurldlcas às vítimas das enchentes nos Estados do Açre e Rio de Janeiro,
em 1988. Aprovado em primeiro e segundo
turnos.
Redação final do Projeto de Lei do Senado
rt' 9/88. Aprovada. À Cânlara dos Deputados.

1.3.4- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Projeto de Lei da C~ara n 9 4/88, em regime de urgência nos termos do Requerimento

n11 23/88,1ido no Expediente. Aprovado, após
parecer proferido pelo Senador Ronaldo
gão. À sanção. .
-

Ara_~_

1.3.5- Discurso após a Ordem do Dia

(continuação)

Ata da

1~

SEIYADOR JOSÉJOI"'ÂOO FERREIRA, (pela ordem)- Sólii::itândo Seja encaminhado à
Comissão d~ S:~tituição e Justiça, para exa~
me, as considerações que faz sobre a apreda~
ção pela Câmara dos Deputados e pelo Sena~
do Federal, de autorização para que o Presi~
dente e o Vlce~Presidente da RepúbUca possam ausentar-se do País.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão
de ordem suscitada pelo Senador José lgnácio
Ferreira.
--SENADOR RONAN 7TTO-Considerações
sobre a aprovação, na presente sessão, de'licenÇa ao Presidente da República para ausentar-se do País.
sENADo/?JUTAHYMAOALHÃES -Renegociação da divida externa brasileir~.

SENADOR FRANGSCORO/.LEMBER0180 anos· da implantação do ensino médico
no Pafs.
SENADOR MAGRO BENEVIDES- Conversão da dívida externa brasileira.
~SENADOR LOaRJVAL BAPTTSTA- Inauguração de centro comunitário e abertura da
1' Fe:ll:a Industrial de Sergipe.
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1.3.6- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se dia 21 às 10 hofas e 30 m_im..rtos, com
Ordem do Dia que designa.
1.4 -ENCERRAMENTO
DO PRESIDENTE DO SE-

~2-ATOS

NADO FEDERAL
-N~35e36,de!988

3 - DIRETORIA GERAL DO SENADO

FEDERAL

~-

~

-

~

-

- Extrato de contrato assinado pelo Senado Federal
4 -ATAS DE COMISSÕES

5 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO PRODASEN
-Ata de Reunião
6 -:- INSTITUTO DE PREVJDjíNCIA

DOS CONGRESSISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Con~ção

7 -MESA DIRETORA
8-LiDERES E VJCE-LÚ>ERES DE
""ARTIDOS
9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

PERMANENTES

Sessão, em 17 de março de 1988

2~ Sessão

Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena, Lourival Bé1Dtista e Dirceu Carneiro
ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRE;:SEt'JTJ;S OS
~
SRS. SENADORES: ~
Mario Maia - Alulzlo Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Cã"rlos P~'Cat:ii - Áureo
Mello - Odacir Soares ~ Ronaldo Aragão Oiavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel
-Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre Costa- Edison.Lobã_o -Joãq l,.obo- Ch_a·
gas Rodrigues-~ AI
~achEicO- Virgílio Távcrra- Cid Sabóia de Carvalho --Mauro Benevides
-José Agripino- Lavoisief-Maia- Marcondes
Gadelha- Humberto Lucena-· RaJmundo Ura
-Marco Maciel -Antonio Farias - Mansueto
de Lavor-Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotônio Vilela Filho - Albanc;> FrancoFrancisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz
V"tana --Jutahy Magalhães - Ruy B;;:~celar
José Ignácio Ferreira - Gerson Camata -João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos _Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan TitO- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso-:- Mário Covas -Iram
Saraiva -lrapuan Costa Júõior- Pompeu de
Sousa - Maurício Corrêà-:..__ Meira FilhO - Roberto Campos - Louremberg Nunes ROcha Márcio Lacerda -Mendes Canale - Rachld Sal-

varo

danha Derzi - Wilson Martins ---: Leite Chaves
--:Affonsq Camargo -José Richa·- Jorge Bornhausen_- Dirceu Cârll~irQ .---:--Nelson Wed~kin
--, Carlos Chiarem - José Paulo Biso! - Jos~
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) A lista de presença acusa o comparecimento de
70 Srs. Senadores. Havendo número. regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
- Não há expediente a ser lido.
Há oradores inscritos.
_
_.
Concedo a palavra ao nobre Senador irçlpuan
Costa Júnior.

"b sa:íRAi>UAN COSTA JONIOR (PMDB
- GO~- PrOnuncia o segtiifi~e 4iscurso.} - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
·
Quero m_e __reportar, iniciahTlente, a um trechodo discurso que_ o_ nosso ilustre Colega Senador
Jarbas Passarinho, pronundou nesta Casa no dia
23 de fevereiro. Dizia o Senador Jarbas Passarinho; "Enquanto a autoridade do EXecutivo é desafiada e: atingida, o Parlamento não tem melhor
sorte. Arruaceiros ligados a uma central de t:Càba~
lhadore5, à testa seu próprio presidente, invadem

as galerias d~ Constituinte, ofendem com palavr{>es em coro a instituição,_ cospem sobre o PlenáriO e nele jog8m cédulas dÕ desvalorizado cruzado. _Em todit a minha vid8 pcirlamentar, nunca
vi nadâ igUali Esses dêsordeiros e .''ieus líderes,
que chegaram à tentativa dá agressão física_ a
Constituinte que não são de seu agrado, foram
devidani:ente identificados. Igualmente, como nos
casos de desordem pública citados, nada aconteceu, ninguém foi responsabilizado."
Mas aconteceu alguma coisa, Sr. Presidente.
O próprio presidente dessa organização é condecorado pelo Congresso Nacional, mas não recebe
sua comenda porque, mais uma vez, demonstra
o seu menoscabo por esta Casa, e sequer aqui
comparece, o que toma ainda mais grave o fato.
Quero, também, manifestar a minha estranheza
quanto a isso. Aliás, mais do que estranheza, que~
ro manifestar o inconformismo, poi'que julgo que
nessa concessão existe uma auto - agressio,
wna autodiminuição do próprio Congresso Nacional.
Essa autodiminuição ainda é agravada pelo fato
bastante estranho. Tenho certeza de que os componentes, pelo menos em grande parte, qeste
ConSelho da Ordem, não conhecem ou não c_onheceram, previamente, esse fato. A começar pe-
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infelizmente, no Plenário da Constituinte quando
essas pessoas invadiram - creio que V. Ext lá
se encontrava "'""":' a Casa, passaram pela segurança, não respeitaram a quota de senhas e, ao
contrário, empurraram abusivamente os seguran,ças que lá se encontravam, ocuparam as galerias,
e lá estavam três presidentes de organizações sindicais. A frente deles. o Sr. Meneguelli, da car.
Conselho, desconhecia esta honraria que foi conMas também estava o Sr. Joaquim dos Santos
cedida ao Sr. Jair MenegueJJi. O Deputado Amaral
Andr~de, se não me engano. E estava também
Netto tzlmbém a desconhecia. Os três integrantes
o Sr. José Francisco, da Contag. Acabo de procudo Conselho da Ordem, com quem tivemos a
rar o Sr. Joaquim dos Santos Andradê, cumprioportunidade de manter cantata, a desconheciam.
--mentei-o pela condecoração, e disse: "Acho que
agora o senhor terá uma responsabilidade maior
Emãõ-;--e tim fato bastante estranhável e que
de defender o Congresso, que o senhor, passivavem a ser mais uma pedra colocada sobre o muro
mente, assistiu ser envilecido e enxovalhado, nade desmoralização cjue Se tenta erguer em relação
ao COngresso Nacional.
, quele dia, pelo pessoal da CUT". Procurei o Presidente da Contag, e este já não se encontrava ·
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite v. Ex'
mals aqui, a quem eu ia dar o mesmo recado.
um aparte?
-~ Então, o fato de nós desconhecermos foi baseado
O SR. IRAPUAI'I COSTA JCINIOR- Coiri
na nossa ausência da reunião. Mas, provavelmentodo o prazer.
te, Senador lrapuan CostaJunior, devo ter a dignidade de dizer que se estivéssemos presentes naO Sr~ Jarbas Passarinho -Agradeço muito
quela altura, provavelmente, repito, teríamos cona V. Ex' a honra que me dá de transcrever, no
cordado com a indicaçi2o, jâ que eram líderes
seu discurso, uma parte daquilo que eu disse aqui
patronais e líderes sindicais, apresentados pelo
em fevereiro. O episódio que causou uma verdalíder do PMDB na Câmara. O erro, repito, fof nâ<?
deira indignação, ontem, na saJa da Constituinte,
amos esperando que seja entregue, hoje, ao Presiprecisa ser expUcado e V. Ex' tem razão quando
dente Humberto Lucena, wn abaixo assinado, que
nos chama à colação, nós membros do Conselho.
sei que ontem começou a ser feito, por iniciativa
O c-õnSclJfó-da Ordem, ordem instituída aqui por
do Deputado José Lourenço, pedindo o canceJainidativa. do saudoso Presidente Petrônio Portella,
mento dessa condecoração aq Sr. Meneguelli, a
é ainda decorrente do sistema do bipartidarismo,
~ natu~almen~1 eu, como membro da Or<k,m
de modo que nele só têm assento os Uderes
do PMDB e do PDS, e não dos outros Partidos; ]á me dispus a fazer o encaminhamento, porque
acho, realmente, que V. Ex" tem inteira razão: é
depois que acabou o bipartidarismo no Brasil,
um ato de auto.fl~eJação, de autopunição, nós
e em data de julho do ano paSsado de 1987,
aceitarmos condecorar quem nos envi1e<:eu, nos
o Congresso se reuniu- eu não estava presente,
ofende~. e ainda depois prosseguiu na mesma
nem o Deputado Amaral Netto, apesar de convoatitude, fazendo. dis~buições de cartazes chacado, mas são tantas as convocações que, muitas
mando de ''traidores do trabalhador", todos aquevezes, n6s não podemos ir a todas - e estive
les que não votaram de acordo com o seu pensalendo, ontem, a ata. E, repito, em julho de' 19~7.
mento. Então, era esta a contribuição que eu gosfoi felta uma reunião - era Uder do PMDB na
taria de dar a V. Ex', agradecendo, mais uma vez,
ocasião, o hoje Ministro Luiz Henrique- e quana V. EX' a inidativa que tomou de citar parte do
do foram indicados para a Ordem várias personameu discurso.
lidades inclusive da área patronal, o então Uder
do PMDB achou que, pára haver uma natural artiO SR. IRAPUAI'I COSTA JOI'fJOR- O
culação das forças diversas que atuam na demoaparte de V. Ex' é uma demonstração do senso
cracia brasileira, seria interessante indicar tam·
de responsabilidade que V. Ex' tem. que ê, aliás,
bém os Líderes das centrais de trabalhadores.
de todos conhecido nesta Casa, e que demonstra
Então,_ foram indicados o Sr. Joaquim_ da CGT,
que até como membro do Conselho V. .Ext já
o Sr. Jair' Meneguelli da CLIT; e o Sr. Luiz Antônio
tinha se preocupado com este problema que rede Medeiros que preside o maior sindicato da
puto grave para esta Casa e para o Congresso
América Latina, o Sindicato dos Metalúrgicos da
NacionaL
capital de Silo Paulo. Isso foi em julho de 1987.
Por falta de medalhas que o Presidente Humberto
Eu aduziria qUe fui partfcipe até de algo que
Lucena não tinha para distribuir - S. Ex' que
não é tão conhecido quanto aqueles fatos de se
é Grão--Mestre da Ordem, como o Deputado Qlys- jogarem coisas, de se xingarem os CongreSsistas
ses Guimc1rães é o Chanceler da mesma ..._ por
n~ele dia, que foi uma tentativa de agressão
falta de medalhas não foi feita a cerimônia em
física. Eu próprio, quando safa do Plenário, me
1987 e ficou para 1988. Portanto, a indicaç~o
encontrei com um grupo de manifestantes, aJ•.
desse cavalheiro foi feita anteriormente à agressão ·guns até do meu Estado, e quase houve agressão
que nós todos testemunhamos da qual ele parti~
~sica:_tive que usar de certa habilidade para que
cipou direta e pessoalmente. O erro fundamental,
rsto nao acontecess_e. Os fatos poderiam ter sido
que acho resultou no episódio de ontem, foi não
mais graves. Muito obrigado, Senador Jarbas Puse ter feito uma reavaJiação dessa indicação desarinho.
pois desta ata de 1987; peJo que Sllbemos, foi
feita em relação a um determinado Ministro de
O Sr. Joio Menezes- Permite V. Ex' um
Estado cuJo nome foi retirado em tempo oportuno aparte?
porque está hoje sob suspel"' e investigação da
O SR-IRAPUAI'I COSTA JCINIOR- Ouço
Polícia Federal e da própria CPI do Senado da
Re_Eública. Aí o erro principal. Eu estava feliz ou V. Ex'

lo próprio Senador Jarbi:ts -Passarinho, de quem
peço o testemunho, e que, tenho certeza, não
endossaria, pelas suas próprias palavras, aqui pronunciadas no dia 23 do mês passado, wna concessão dessa ordem.
Eu diria além: o próprio Presidente, Senador
Lourival Baptista, que também faz parte desse
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O Sr. João .Menezes- Senador lrapuan Cos·
taJunior, V. Ex' está fazendo um pronunciamento
com a melhor oportunidade. E o aparte esclarecedor do Senador Jarbas Passarinho foi também
muito interessante, porque S. Ex' eXplica que essas concessões foram feitas já há algum tempo.
E o que é mais importante, também, é que essa
Ordem - e não sei como é que fundona precisa ou deve ter um número de pessoas com
representatividade, e essas pessoas, na época, seriam os dois Uderes das duas Casas. Vejo que
não compareceram, porque ontem contactei vários e não tinham eles o menor conhecimeirto.
Também fui pego de surpresa, ontem, por voka
de 19 horas, pois não sabia do fato, não havia
recebido ainda o convite do Congresso para •
cerimônia de hoje. Fiz o que foi possível, no ~
tido de evitar que a sessão se realizasse: pi'OC1.fti
o Presidente Humberto Lucena, expliquei que
achava estranho que nesta oportunidade foae
dada uma condecoração, sobretudo numa hora
dificil para o Congresso, em que a Constituinte
atravessa dificuldades e controvérsias, e tivéssemo tirando wn tempo para dar meda1has e condecorações. ,
Procurei, também, ontem, na Mesa, o Presidente Ulysses Guimarães que me pediu para entrar em contato com o Presidente Humberto Lucena, porque_ desejava-lhe falar. Assím que falei. o
Presidente Humberto Lucena foi à Mesa, porque
eu pleiteava que adiassem a cerimônia de hoje.
Mas foram embora, com todo aquele tumulto.
Foi, realmente, uma falta de habilidade total reali~
zar essa cerimônia hoje, porque se criava quase
um confronto, náo só com o Congresso mas até
com os que foram agraciados. Em face dessa
situação, ac:hei por bem não comparecer hoje
à c_erimônia, porque o Congresso foi demasiadamente agravado, e verifiquei, também, pelos
contatos que tive, que a concessão dessa Ordem
parece-me que não obedeceu a um tr.8mite normal e necessârio. De maneira que quero aqui
sOlidarizar-me com o discurso de V. Ex'. sobretudo depois do esclarecimento do Senador Jarbas
Passarinho; acho que foi oportuno e imprescin·
dlvel que V. Ex' agisse assim, porque a defesa
do Congresso é a defesa de nós todos, sob pena
de amanhã estarmos sujeitos ainda ao fato de
um agradado
um telegrama dizendo que
não quer a medalha. E aí quero ver como vai
ficar a Ordem do Mérito do Congresso. ·au.eto
ver o que vai acontecer. De maneira que receba
V. fxi' minha solidariedade, e também aqlQ ratifico
o protesto que fiz ontem durante a sessão do
Congresso, Muito abrigado a V, Ex'

Passar

O SR.IRAPUAI'I COSTA JUI"'IOR- Muito
obrigado, Senador João Menezes.

Sr. Presidente, o que tínhamos a dizer era apenas'isto: que, em seqüênciã aquele 4 de dezembro
de 1987, àquela noite infeliz, tivemos o desprazer
de manifestar o nosso inconformismo de ver aqui
agraciado quem se encontrava à frente- daquela
manifestação tão hostil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
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É Ilda o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1988

REQUERIMENTO
N• 23, de t988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b do Regimento Interno, pata o Projeto
de Lei da Câmara n"' 4, de 1988, que "aJtera dispcr

Autoriza o Senhor Plaldente da RepúbUca a ausentar~se do Pail, no periodo
compreendido entre l9de ntarÇO de 1988

e 28 de fevereiro de 1989.

O ConQre!iSO Nacional decreta:
Art. 19 É o Senhor Presidente da República,
José Samey, autorizado a ausentar·se do País,
sltivo da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971".
Sa1a das Sessões, 17 de março de 1988. - - no perlodo compreendido entre }? de março de
Carlos Chluelll - Jarbas Passarinho - ~ 1988 e 28 de fevereiro de 1989.
Mauro Benevldes.
Art. ~ O Senhor Presidente da República coO SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) municará, previamente, ao Congresso Nacional,
O requerimento lido será ~do após a Ordem
os pa:íses que irá visitar, assim como a data de
do Dia, na forma do art. 375, item 1!, do Regimento
sua partida e a duração da viagem.
Interno.
Art. 311 Este Decreto Legislativo entra em vi·
gor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) Estão presentes na Casa 70 senhores Senadores.
Há número para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Passa-se à
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
ORDEM DO DIA
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispen521da a votação,
Item 1:
nos terinos regimentais.
(Em- regime de UfQêilCfa - ari:. 388, 11,
O projeto vai à promulgação.
a, do Regimento Interno.)
Votação, em turno únfco, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Decreto Legislativo n• 2, de 1988 (n• 8188,
ltem2:
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente da República a ausentarse do Pais no período Compreendido entre
19 de março de 1988 e 28 de fevereiro de
1989, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em
plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e

-de Relações Exteriores.
A matéria constou da Ordem do Dia dã. sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia~
da por falta de quorum.
Em votação o projeto, em -turno único.
Os Srs. SenadoieS que o aprovam -queiram per~
ITIIIIeCei' sentados. (Pausa.)
.........do.
O &
PRESIDENTE (l.ourival Baptista) ..*e a mesa, a redação final da matéria, que

ser6 Uda pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação Bnai do Projeto de Decreto
Legf1lativo n~" 2, de 1988 (n!> 8/88, na
Casa de origem).
O Relator apresenta a redaçi!o final do Projeto

de Decreto Legislativo n~" 2, de 1988 (n' 8/88,
na Casa de origem), que autoriza o Senhor Presi·
dente da República a ausentar·se do País, no pe-ríodo compreendido entre 19 de março de 1988
e 28 de fevereiro de 1989.
Sala das

Sessões,
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17 de março de 1988. -

Cid Sab61a de Canndbo, Relator.
ANEXO AO PARECER
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,

m.

nos termos do art. 44, item
da Constituição.
e eu.
Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

Votação, em turno úrllco, do Projeto de
Decreto Legislativo n• I, de 1988 (n• 9/87,

na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto -do Tratado de Institucionalização do
Parlamento Latino~Americano, assinado em
Uma, a 16_ de novembro de 1987, te~do
PARECERFAVORÁYEL. proferido em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o prOjeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que ó aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
·- -Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) Sobre a mesa, reda_ção final da matéria, que será
IicJa pelo Sr. PrimeifO..Secretário.
É lida a seguinte
Redaçiio finai do Pro}eto de Dead:o
Legislativo n• 1, de 1988 (nO? 9/88, na
Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redaçilo final do Projeto

de Decreto Legislativo n9 1, de 1988 (n 9 .9/8.8,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
_do Tratado de Institucionalização do Parlamento
Latino·Americano, assinado em Uma, a 16 de
novembro de 1987.
Sala das Sessões, 17 de março de 1988. Nellon Carneiro, Relator.
ANEXO AO PARECER
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, ·
e eu,
, Presidente do Seilado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEOISLATIVO
No
, de 1988

Aprova o texto do Tratado de Institudonallzaçáo do Parlamento Latino-Americano, assinado em Uma, a 16 de novembro de 1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Tratado de lnsti·
tudonalização do Parlamento Latino-Americano,
assinado em Lima, a 16 de novembro de 1987.
Art. 2~" Este Decreto Legislativo entra em vi~
gor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem. Peça a palavra,. encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votaçOO,
nos termos regimentais.
O projeto vai à prorriUigação.

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -

ltem3:
-Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n? 3, de 1988 (n<? 6/87,
~a Câmara dos Deputa_d_9s)'-_que aprova os
textos das convenções e recomendações da
Organização Internacional do TrabalhoOIT que especificã-;-tenaóPARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário nos tennos do substitutivo que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da se'ssão
anterior, tendo sido a sua votação adiada por falta
de quorum.
Em votação o substitutivO, que tem preferênc:i8
regimental.
Os Srs. Sénadores que o aprovam queiiam per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Ruy Bacelar verificação de votação.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Será feita ~ lrerificação so~dtada.
A Presidência vai suspender a sessão por 10
minutos, acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às li JiOi~s 56 minutos, a
sessão é reai?_erl? às 1~ hoias e 15 minutos.)·

e

O Sr. Louriva/ Baptista, Segundo- Vlce-Presldente deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Está reaberta a sessão.
· Vamos proceder à verificação requerida pelo
nobre Senador Ruy Bacelar.
Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus
lugares.
Para esdaredmento do Plenário, trata~se de
wna verificação quanto éi.o item 3, da Ordem do
Dia.

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 3, de 1988 (n• 6/87,

na Câmar;;t dos Deputados), (JUe aprova os
textos das convenções e recomendações da
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Nabor Júnior
Paulo Bisai

Organização Internacional do TrabalhoOIT que especifica, tendo

.PARECER, proferido em Plenário, nos ter·

Rachid Derzi

mos do substitutivo que-oferece.

Raimundo Ura

A Presidência vai solicitar o Voto dos Srs. Uderes, para orientação do Plenário.

ABS$-SE DE VOTAR O SR. SEIYADOR:
Ruy Bacelar

Como vota o Uder do PMDB?

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB- CE)

-Sim.
O SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) Como vota o Uder PFL?
--

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -Sim.

RS)

O SR. PRESIDEI'fiE (Hwnberto Lucena) Como vota o Uder do PDS?
O SR. JARDAS PA8SARII'IHO (PDS- PA)
-Sim.

. O SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) Como vota o Uder do PTB?
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO (PTB- PR)

-srn.

·

O SR. PRESIDENIE (Húmberto Lucena) Como vota o Uder do PDT?
O SR. MAmúCIO CORRM (PDT -Sim.

O SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) Se todos os Srs. ~enadores já votaram, vou proclamar o resultado. (Pausa.)
Votaram SIM 33 Senadores. Houve 1 abstenção, com o Presidente 35.
Não houve nómero. O piojeto fica com a votação adiada, bem como as demais matérias constantes da Ordem do Dia.
São as seguintes matérias que têm sua
apreciação adiada:
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do S_enado n 9 9, de 1988, de autoria do Senador
NaborJúnior, que dispõe sobre benefícios fiscais
do Imposto de Renda relativos às doações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas às vitimas
das enchentes nos Estados do Acre e do Rio de
Janeiro, em 1988, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

DF)

5

Votação, em turno único, do Requerimento n~
20, de 1988, de autoria do Senador Nelson CarO SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) neiro, solicitando, nos tennos regimentais, a tranCoino vota o 'Líder do PMDB?
crição, nos Anais do Senado Federal, dos editoO SR. AI'ITOI'IIO FARIIIS (PMDB - PE)
ri~s intitulaàos_ "E&C;.Ol_a_ de Ditadores" e "Curva
-Sim.
da História", public8dos, respectivamente, nos úlO SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) -- timos dias 7 e 8 de março, no Jornal do BrasU.
Como voll!l o Uder do PDC? (Pausa.)
6
Como vota o Uder do PSB? (Pausa.)
Votação, em turno único,. do Requerimento nQ
Os Srs. Senadores já podem votar.
21, de 1988, de autoria do Senador Carlos Chiarelli e outros Senhores Senadores.s, solicitando,
(Procede-se à votação)
nos tennos regimentais. a convocação do Ministro
bl~_fzlo Alves, da Secretaria da Administração PúVOTAM '"SIM'' OS SRS. SENADORES:
. bllca da Presidência da República - Sedap, a
Albano Franco
fim de que, perante o Plenário do Senado, preste
Alexandre Costa
i!tfCJrmações sobre estudos que. estariam sendo
Alfredo Campos
feítos visando alterar a polítiCa salarial do Governo.
Alvaro Pacheco
Antonio Farias

Carlos Chiarem

Carlos De'Carli
Cid Caívalho
Divaldo Suruagy
Edison Lobão

Francisco Rollemberg
Gerson Camata Guilherme Palmeira

Iram Saraiva
lrapuan Junior

Jarbas Passarinho

JoãoCalmon
João Menezes
Jorge Bomhausen

José Agripino
Leopoldo Perez
Louremberg Rocha
Lourival Baptista

Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Maurício Córi"êa
Mauro Benevldes

Meira Filho

--

7

Votação, em turnO úii!CO, do Requerimento n~
22, de I 988, de autoria do Senador Carlos Chiarelli e outros Senadores. solicitando, nos termos
" regimentais, a convocaçãq do Ministro Maílson
da Nóbrega, da Fazenda, a fim de prestar, perante
o Plenário do Senado, informações sobre estudos
_CJl,le estari_am sendo feitos visando alterar a política
saJarial. do Governo.

8
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensa-gein n~ 97, de 1988 (n~ 119/88, na origem), de
-25 de fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Ermes Pedro Pedrassani,
titular do cargo de Juiz Togado do colendo Tribunal Regional do Traba1ho da 4• Região, com sede
em Porto Alegre (RS), para o cargo de Ministro
Togado do egrégio Tribuna] Superior do Trabalho.

9
___ _t\ensagem n 9 100, de 1988 (~ ]25/88, na origefn), de 14 de março de 1988, pela qual o Senhor
Presidente da república submete à deliberação
. do 5enado a escolha do--Doutor Marcos Vinícius
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Rodrigues Vilaça para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra
de AJbuquerque Ramalho. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Volta-se à lista de oradores. Concedo a pa1avra
ao nobre Sr. Senador Mário Maia.

OSR.MÁRIOMAIA(PDT -AC,Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~=Agora, no próximo-- d_ia 1O de abril, ~staremos
marcando quatro anos de um memorável comi·
cio pelas eleições diretas, realizado no Rio de Janeiro, chamado o Comício da Cándelária.
Se todos estão lembrados, àquela época o povo
brasileiro, em todas as paragens, nas ruas e nas
praças, manifestava-se ansioso pela mudança do
regime, da obtusa maneira de se escolher o Presidente da República através de wn restrito e espúrio Colégio Eleitoral. Então, o povo, na Candelária,
na Capital do Estado do Rio de Janeiro, em Goiânia, em Porto AJegre, em Rio Branco, no Acre,
em todas as Capitais de nossos Estados, acorreu
às ruas para, num clamor uníssono, pedir eleições
dlretas, já para Presidente da República
Infelizmente, as forças políticas que constituiam
o Congresso Nadou~. à época, lideradas pelo
~ntão Presidente do P_OS, o Sr._Jpsé Samey, lião
deixou que, no Congresso NacionaJ, a Emenda
chamada Dante de Oliveira fosse aprovada, para
que a vontade do povo brasileiro se tomasse ma·
nifesta através do voto livre, direto e secreto, na
expressão soberana da sua vontade. O povo se
sentiu frustrado, recolheu-s_e à sua perplexidade
e à sua frustração e esperou uma nova oportunidade. Ela veio quando as lideranças políticas
do País, Principalmente do PMDB, procuraram
a fórmula concü_iatória, através da qual pudesse
-contornar-se e sair-se 9aquele fosso _em -que nos
encontrávamos, mercê do golpe de 1964.
O PDS dividiu-se em PDS, propriamente dito,
e Frente Uberak e esta, juntando-se" ao PMDB,
propiciou que, mesmo· através de um Colégio
EleitoraJ ilegítimo, num Colégio Eleitoral, chamado.éspúrfo pelo próprio candidato que fora apresentado por essas forças políticas compuseramse para, repito; mesmo através deste Colégio Eleitoral eleger o Presidente da República, o nosso
saudoso, ilustre, inesquecível, Uder Presidente
Tancredo Neves.
A tragédia que se abateu sobre a Nação, em
virtude da doença, da via crucls e da morte trági·
ca, po-demos assim dizer, do Presidente eleito pelo
Colégio Eleitoral, e que traduzia naquele momento uma espécie de lenitivo, ou de substituto das
ansiedades que foram soterradas pelo Congresso
Nacional, quando rejeitou a Emenda Dante de
Oliveira, essa tragédia que se abateu sobre a Nação brasileira, que_parecia ser urna compensação
daquela frustração, infelizmente veio mais uma
vez trazer a perplexidade, a frustração e o desencanto ao povo brasileiro, pois, em lugar do Presidente que a vontade unânime_, _n_as praças p(lblicas, elegera, asswnia a Presidência da República
o Vi.ce-Presidente Senhor José Sam~.
Comprometera-se Sua Excelência, como fizera
o Presidente t11ular, em administrar urna transição
que seria a Çionte entre o sistema discricionário
e autoritário em que vivíamos há 20 e ·poucos
anos para a democracia plena. Essa transição

Março de 1988
teria um período determinado, que fora estabe-

lecido pelas promessas, nas praças públicas, das
forças que propiciaram a transformação, o qual

seria de 4 anos, no máximo
AtJ fun desse período, o povo brasileiro, depois
de tantos anos, e aqueles brasileiros que já estariam com mais de 40 anos de idade e que nunca
tiveram o prazer de votar para um Presidente da

República, viriam a ter esse direito. Essa promessa
foi feita por todas as IJderanças que se conjugaram na grande campanha pelas diretas, e cnnfumada Pelo Presidente Taneredo Neves, eleito,
afirTnada e confiimada peJo seu Vlce-Presidente
da República, o Dr. José Samey.
Entretanto, depois de assomado ao Governo,
as forças de sustentação, do Governo, no-Paládo
do Planalto, começaram a maquinar uma nova

fórmula, aos poucos, a silenciar as promessas
e, através de subterfúgios, procurar argumentos
da legitimidade de o mandato do Vice-Presidente
da República, no exercício da Presidência da Re-

pública. não mais ter a duração de quatro, mas
agora de seis anos, que a Constituição, ou melhor,
a Emenda Constitucional, com o nome de Constituição de 1969, estipulava o mandato de seis
anos. E o Presidente da República, para não ser
tanto incoerente com a sua promessa e ser também fiel à letra da Constituição dos três Generais
que a impuseram a esta Nação, tirou a média
e disse que o seu mandato era de cinco anos.
Estabeleceu-se, então, a polêrnica. E hoje, Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores, óS Parlamentares, os
Congressistas, que se compõem em Constituinte,
forrrumdo a Assembléia Nacional Constituinte, encontram-se diante da dúvida de decidir se o mandato do atual Presidente da República terá validade por 4, 5 ou 6 anos, ou de menos, ou de mais
anos. Então, estabeleceu-se wna verdadeira ambigüidade na interpretação dos fatos, e uma indecisão nos atas que se devem praticar através da
Assembléia Nacional Constituinte. Assim, hoje,
estamos às vésperas de tomar grandes decisões,
e não sabemos - por que as forças se dividem
quase que igualmente - se vamos decidir se
o· mandato do Presidente da Repúbllca será de
4, de 5 ou de 6 anos; não sabemos se o regime
que deve ser adotado pela Nação brasileira, a
partir da promulgação da Constituição que ora
estamos elaborando, será o parlamentarismo ou
o presidencialismo. Discute-se ainda mais a soberania da Assembléia Nacional Constituinte, se terá
soberania absoluta, se terá wn poder originário,
ou se terá wn poder derivado. E o Palácio do
PlanaltO, através de seus áulicos, defende a tese
de que a Assembléia Nacional Constituinte tem
os poderes limitados e definidos na Emenda
Constitucional que foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo Presidente da Repóblica, determinando a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte.
OrtJ:, Sr. Presidente, se assim for, o que estamos
fazendo na Casa do Congresso Nacional todos
os dias, na tentativa, no trabalho urgente de elaborar a Carta Magna do País? Se ela é uma proposição derivada, está sendo derivada de quê? Derivada da Carta Constitucional outorgada pelos militares, da Carta Constitucional homologada por
parte do Congresso Nacional, em 1967, e emendada, em 1969, pelos Ministros Militares.
Se ela é um poder derivado não é wna Constituição, não é uma Carta Magna, não é um novo
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contrato social; é mais uma emenda constitucional. Seria a Emenda Constitucional n" 27 ou 28
e não a COristituição que os brasileiros querem,
e que estão fazendo, através da convocação dos
seus repreS:eilfãntes, pelo voto livre, direto, secreto
e soberano do povo brasileiro.
Vejo os Itens da perplexidade em que nos encontramos: a legitimidade da sua soberania, a
deCiSãO sobre o regime de governo que havemos
de adotar,' se presidencialismo ou parlamentarismo, e a decisão sobre o tempo de mandato do
atual Presidente da República, se ,de 4, 5 ou 6
anos.
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho- Permite--me
V. ~ um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte
ao nobre Senador Cid Sab6ia de CarvaJho.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador
Mádo Maia, o discurso de V. Ex' é dos mais interessantes pelo tema que traz, nesta manhã. ao Senado Federal pdncipalmente neste aspecto. Até hoje
tenta-se, de qualquer maneira, questionar a Constituinte quanto à sua soberania, através de algo
que nada tem a ver com isso, ou seja, se a Constituição que _será feita nasce de Uma Assembléia
NaciOnal Constituill.te cujo poder seria originário
ou derivado. Na verdade, a soberania da Assembléia Nacional Constituinte não se prende nem
a um aspecto nem a outro; a sua soberania ocorre,
seja ela derivada ou originária. Sabe V. Ex' que
a ConstitUínte fundona numa transição chanlada
de democrática, ou numa transição democrática
realmente..Como tal, não tendo havido a ruptura
total, não tendo havido o caos institucional, não
tinha por que a Constituinte ser originária; ela
teria que se iniciar derivadamente através de wna
convocação, a qual houve e onde se destaca bem
o aspecto de sua soberania. AConstituinte é soberana para todã e qualquer delíberação, muito em·
bora não deva, Excelência, esSa Constituição
guardar, por seu poder, por sua soberania, contra-dições não recomendáveis, o entrechoque de di~
orno, por exemplo, o entrechoque de disposlstivos
da parte permanente da Constituição ~om as suas
Disposições Transitórias. As disposições transit6_rias, em nenhum momento, poderão entrechocãr·5e ou ir de encontro às disposições de caráter
_ permanente. Isso é inquestionável. A Constituinte
poderá adotar, essa ou aquela tese para a solução
desse ou daquele problema. LegítirÜo será o parlamentarismo-como legitimo será o presidencialismo. Legítimo será o parlamentarismo hibrido
à brasileira e legítimo será o presidencialismo autêntico-ou o presidencialismo atenuado em favor
do fortalecimento do Poder Legislativo. Tudo ~erá
legítimo, porque a Constituinte nasceu de wn Colegiada confirmado pela vontade popular que~ indusive:. elegeu os seus integrantes. Mão chega
nem a ter peso, Senador Mário Maia, aquela questão levantada no primeiro dia de funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte, a respeito
da participação dos Srs. Senadores eleitos em
1982. Naquela oporturiidade, lembra o Senador
Mário Maia, o Presidente da sessão, que era o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, passou
a Solução da questão para o Plenário, o que veio
tão-somente confirmar essa soberania através do
próprio Supremo Tribunal Federal, com a Sua
melhor representação ou o seu melhor repre~n·
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tante, exatamente a pessoa do seu Presidente,
no exercício de sua m-aíor atribuição,_ a de instalar
a Assembléia Nacional Constituinte. Não podemos ter- a menor dúvida sobre a soberania da
Constituinté, nem medo de deliberar. Só um medo deve-nos assaltar: que sejamos contraditórios,
que não respeitemos os dispositivos _já votados,
que criemos disposições transitórias que se errtreJchoquem com o texto definitivo ou que, dentro
do texto definitivo, criemos situações que dificul·
tem a sua futura aplicação. Louvo em V. Ex" a
coragem -e a oportunidade de abordar um terna
tão interessante e, de certo modo, de tanto inte-re5se nacional. ·
·
O SR- l'IÁRIO MAIA __:_ Agradeço a V. EX'
de vir em socorro aos nossos pálidos argumentos,
nessa matéria tão polêmica que tem mobilizado
a consciência polfi:ica e j~.;~_!i_Qisa da Nação. N~o
poderia ser outro o entendimento, assim pensamos, porque o poder originário vem do voto, pdn·
cipalmente quando o voto é livre, direto e secreto,
o voto do povo. E quando o povo foi às urnas
e escolheu os seus representantes, através do voto
livre, direto e secreto, para se constituir em Assembléia Nacional Constituinte, ele_ estava dando o
atestado de sua soberania absoluta sobre a qual
ninguém, nem- o Presidente da República, nem
seus intérpretes, nem o Sr. Saulo Ramos, Consultor-Geral, nem os Sfs. Ministros militares, que se
têm manifestado sobre o assunto, ningúem tem
o direito de contestar. Embora tenha ela sido convocada por um artificio de convocação de iniciativa do Poder Executivo, desde quando passou
à apreciação da soberania absoluta do povo atra·
vés do voto, perdeu a Assembléia Nacional Constituinte esse cordão umbilical da providência da
sua convocação de iniciativa do Presidente da
República, passando a ser autónoma e ter sobe-rania absoluta sobre todos os Poderes. Portanto,
é do nosso entendimento que todos os atas da
Assembléia Nacional Constituinte se sobrepõem
a quaisquer outras disposições legais ou ~
tadas como legais.

O Sr. Fernando Hemique cardoso-Senador Mário Maia, V. Ext me concede wn aparte?
Q SR-l'IÁRIO MAIA- Cóm prazer, Senado'
e Uder Fernando Henrique Cardoso.

O Sr- Fernando Henrique Cardoso. -Ouço
o discurso de V. Ex' e cciilCordo com o que _diz
sobre o poder originário da Constituinte. V. ~
vem, mais wna veZ. eruiquecer os nossos debates
esta manhã aqui. Aproveito também Para pedir
ao Presidente Humberto Lucena que tome em
consideração que há, -em plenário, número suficiente para prosseguirmos, depois, a votação. Pelo art. 340 do Regimênto Interno, é possível retc>
mar as votações uma vez que se verijique a pre-sen!;êl dos Parlamentares. Pediria, também, ao Senador Mário Maia permissão para, neste aparte
que estou dando, comunicar ao Plenário que estivemos ausentes no início da sessão, porque está~
vamos na Comissão de Relações Exteriores do
Senado, assistindo à exposiç!o do Dr. Gabriel Vaidez, ex-Chanceler do Oille e ex-Parlamentar chileno, que se encontra presente no Senado. Peço
ao Presidente Hwnberto LucE7na que registre este
fato auspicioso para todos nós. (Palmas.)
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. EX'
a solidariedade à nossa exposição e também me
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atenho às considerações que a Mesa naturalmen-

mente políticas, aquelas que dizem respeito aos

te irá fazer sobre a possibiUdade de se retomarem
os trabalhos no regime de votação. Pediu-se a
verificação de votação e não houve quorum. Não
sei se o Regimento pennite, mas tenho o entendi-

nossos destinos, que imprimem nas nossas vidas,
no nosso comportamento social, familiar, partiR
cular e póblico. De modo que, como pessoa. não
vejo irilpedimento para que, ocupando um cargo
de destaque, de Ministro, nio possa exarar a sua

. m~to de que pelo menos deveria passar uma
hora até que se pedisse nova verificação de qil:onun. Confesso, porém, que não estou inteirado
a respeito do que diz o Regimento, de forma que
estarei de acordo com~~ c:tUe a Mesa decidir.

O Sr. Jarbu Pauarinbo- Permite o ilustre
Cole"ga um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte
ao nobre conterrâneo, Senador J_arbas Passari.nho.
O Sr. Jtubu Pauaiinho- Espero que seja
realmente um aparte, não um discurso paralelo
·ao de V. Ex'

opinião como pessoa. Penso que não pode falar
como Ministro, porque ai estaria faJando em nome
da sua secção, o Ministro das Forças Armadas
estaria falando er:n nome das Forças Armadas,
do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha e tenho
interpretado qu~ os pronunciamentos d~sses mmtares são opiniões pessoais e não correspondem
à voz da sua corporação.
- Então, Sr. Presidente, prosseguindo, para encerrar, quero fechar aqui as minhas consideraçõesN.

O Sr. José lgnáclo Ferreira- Senador Mário Maia, V. Ex' permite um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Com prazer, ouço
o riobre -senador José lgnácio Ferreira.

O SR. MÁRIO MAIA -Espero igualmente
que seja breve, porque também quero abreviar
o meu discurso, para dar continuidade ao pro. cesso de votação no Senado.
O Sr. Jad>as Poouulnho- Eu vi V. Ex' fazer,
se não estou equivocado, uma crítica à manifes-

tação dos ministros militares, não é verdade?
O SR. MÁRIO MAIA - Não. Fiz uma referência aos ministros militares que outorgaram a
Constituição•••.

O Sr. Jaubas Pauarinbo-Ah! Aqueles anteriores. Pensei que fosse em relação aos atuais.

· O SR. MÁRIO MAIA -- Não. E aos atuais
tam~ fk uma refe~ncia, não fiz uma critica.
Fiz uma referência dizendo qu~ o nosso pensarnento ~que a soberania da Assembléia Nadonol
Constituinte se sobrepõe a todas as provkiêndas
legais atuaís e às opiniões contrárias, quer seja
do Presidente da República, quer seja do seu Procurador-Geral, quer seja, mesmo dos ministros
militares, porque alguns têm-se manifestado pondo em dúvida esta ooberania.
O Sr. J..-bu Paaarlnho-Sobre o passado,
naturalmente é uma questão histórica que_ ~rá
julgada oportunamente, quando as paixões serenarem. Uns compreendem - é um ponto de.
, vista - que alguém achou que era seu dever,
. até patriótico, proceder deste modo; outros
acham que Isso seria uma violência. Então, o julgamento ficará para depcis. No caso atuol, s6
gostaria de chamar a atenção de V. Ex' para 0
fato de que os Ministros que têm falado, eles têm
sempre caracterizado Isso que V. Ex' acabou de
salientar. Eles dão uma opinião, mas submetemse exatamente à soberania da decisão da Constituinte, o que a Constituinte decidir será respeitado.
Agora, acho que é justo que dêem uma opinião.
a partir de um d~nninado momento, do seu
ângulo visual da questão que está sendo debatida
na Constituinte, como o próprio Sr. Presidente
da República
tem o direito de fazê-lo. S.• Ex'
não
•
•
•
tem o direito é de sobrepor--se à Constituinte, e:
v. Ex' deixou m~ bem marcada a posição. J
OSR.MÁRIOMAIA.-Éesteonossopensamente, também estamos de acordo. Somos daqueles que pensam dessa forma também, que
os cidadãos têm, como cidadãos, o direito de
opi~ sobre as mais diversas situações, pri~~~~ .
li

O Sr. José lgnáclo Ferreira - Muito obrigado a V. Ex' Quero apenas incursionar em seu
disCW'SO, tendo esta oportunidade que me deu,
para deixar claro, pela minha 6tica, essa questão
de poder constituinte originário e derivado. Quer
dizer, na verdade, a Constituinte que está aí atuando nasceu do voto, foi convocada, nasceu do voto
e, afinal, essa ruptura da ordem juridica, que se
pretende para que o poder eonstituinte seja originário, é uma pretensão multo temerária. Na verdaR
de, esta Constituinte que está aí é uma Constituinte que tem poderes originários no voto e, na
verdade, a_ Çonstituinte que eu diria originária é
aquela que, sem limitações ao seu trabalho consti·
tuinte, pelos poderes constituídos, realiza o seu .
trabalho e dó origem ao J:lirejto novo. Ela tem;
portanto, um poder constituinte originário, muito .
diverso daquele poder constituinte derivado que
é deixado como resíduo no texto constltudonal ,
para que os legisladores ordinários o exerçam.
O poder constituinte derivado é o poder constiR
tuinte residualmente deixado pelos Constituíntes
originários, que somos n6s, para CJl:le nós, no futuR
ro, já como Congressistas, atuando num Congreso regular,poderconstitufdo,~exer
citar esse direito qlie, residualmente, nos foi permitido no texto da Constituiçito. De maneira que 11
me parece que a situaçito é de uma clareza solar.
Er~ apenaS Isto.
0 SR. MÁRIO MAIA _
a v. Ex'
o aparte,como grande jurista que é, que enrique- i
ceu os nossos mgumentos. Realmente, houve -a !
- ••n..t... ela d ? F
do
/
ruptura, e 'i ...... ._...
se eu oi·quan o povo
foi às umas e votou nas teses que estavam sendo I
·expostas naquele momento e que eram as de
estabelecer princípios para a elaboraçio de um 1
novo contrato i!SOcial entre 0 Estado e a Nação 1!
brasileira.
Portanto, não houve aquela ruptura traum6tica
através de armas ou derramamento de sangue.•,
Mas houve a rupb.lra através da manifestação, in1
conteste da soberania do povo através do seu ·
1
r voto. '
'
E, assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, en~
cerro aqui as minhas considerações, dizendo que,
· coerente com todo o nosso passado poUtico. coe1
rente tqm a nossa pregaç6o corno wn à ke: gf'8lltel de ~ pela tllelções cHret8l em
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1984, como um dos últimos elementos a ~r con~
vencido pelo atual Presidente do Congresso Na..
clonai e do Senado, nosso companheiro e Sena·
dor Humberto Lucena, que à época era o meu
Uder, juntamente com a Liderança da Câmara
àquela época e o Presidente do PMDB, Deputado
Ulysses Guimarães, convencido, dramaticamente,
de que deveria ir ao Colégio Eleitoral para nunca .
mais tennos um Presidente da República eleito
através do espúrio Colégio Eleitoral. Fomos e
acreditamos que.o tempo ia ser breve, no máximo
de quatro anos, e é por isso que. continuamos
aqui, na trincheira, d~fendendo os quatro anos
para o Presidente da República.
Para amenizar um pouco a nossa tese, apresentamos uma emenda à Comissão de S~mati- zação, que deve ser apreciada nos pl'6ximos dias,
para que não houvesse uma discriminação do
tempi? do mandato do atual Presidente da RepúR
blica. E para os futuros mandatos dos Presidentes
que hão de ser eleitos. apresentámos_uma emenda constitucional para o período de· quatro anOs,
, com direito à reeleição por mais um período subseqüente.
Espero que os Srs. S~dor~ apreciem a nossa emenda e acatem-na_. como uma solução para
esse impasse entre os quatro e os cinco anos '
que estaremos decidindo dentro em breve.
Portanto, nesta oportunidade, aqui da tribWla
do Senado da República~ quero reafirmar o meu
passado, dizendo, neste presente, que votarei pelos quatro anos para o mandato do atual Preliidente. da República e, se possível, dos demais
Presldentes que hão de sucedê-lo. Votan!i também pelo presidencialismo, porque acho inoportuno que se implante agora, nesse momento tumultuado de dificuldades por que atravessa oBrasil, o parlamentarismo como uma forma de Go1 vemo, qu~ viria como um paliativo, como wna
panacéia para resolver todos os problemas que
estamos atravessando. Não vai resolver e ser,6
mais uma! Oportunidade de se descaracterizar a
i tese parla~entarista,"como em 1962 o lo' P?rque,
1embora eu'. respeite profundamente a opiniao dos
' Srs. Parlamentaristas que defendem, por convic::ção, as vantagens desse sistema de governo, nós
compreendemos que no $Ual momento tOITlÇiu1
se semelhante - este momento histórico atual
'-àquele de 1962, quando foi implantado o parlamentarismo, sem se _consultar previamente o povo e, quando o povo foi ·consultado, rejeitou-o
fragorosamente.
_
E agora, Srs. Senadores, se. IJ!!petirmos, ir,6
acontecer a mesma Goi~. porque. o povo não
t foi consultado previamente. Se implantarmos
agora o parlarpentarismo, o povo vai exigir wn
plebiscito e, nesse plebiscito, o povo .vai rejeitar
1 o sistema parlamentarista como lflla fonna de
governo capaz de resOlver todo$ os proBlemas
do Brasil.
Era o que tinha a considerar, Sr. Presidente.
(Multo beml Palmas,)

o SR. FERNAl'IDO HEI'IRIQ(JE CARDO-

so (PMDB -

SP) - Sr. Presfd(mte, reitero a
questão que coloquei há pouco. Há. nlunero sufi, ciente para que n6s retomemos a vota,ção da Ordem do Dia. Portanto, peço a V. E>tt que retome
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Antes de' decidir a questão de ordem suscitada
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por V. Ex", nobre Li'der Feman~o Henrique Cardoso, a Mesa acolhe com muita honra o registro
feito por V. Ex" à recente presença neste Plenário

- O SR- PREslDÉI'fi'E (Humberto Lucena) Nobre Senador Ruy Bacelar, a Mesa, evidente-·
mente, não tomaria esta decisão sem os cuidados
necessários.
A Assessoria verificou plenamente e está aí vi~
suai a presença de número no Plenário. Daí o
procedimento da~. atendendo a uma questão
de ordem do nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.
Anunciada a votação, vai-se proceder à verifica. ção requerida por V. Ex', nos tennos reg~entais.
O SR, ROY BACElAR -Agradeço o V. Ex<.

do grande üder político e democrático Gabriel

Vóldez.
Realmente, o Regimento Interno, nó seu art.
340, § 29, diz, textu8lmente:
·
"Sobrevindo, posteriormente, a ~stênc:ia
de número, voltar-se-á à matéria em votação,
interrompendo-se o orador que estiver na tribuna, salvo se estiver discutindo proposição
em regime de ·urgência e a matéria a votar
estiver em tf.arnitação normal."

O SR- PRESIDEI'!TE (Humberto Lu~eno)
Os Uderes já se manifestaram a respeito da ma-
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O substitutivo foi aprovado.
Aprovado o substitutivo fica prejudicado o pro-

jeto.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) §pbre a mesa. redaç!o final, que será lida pelo
Sr. Primeifo..Secretário.
·
É üdo • segUinte
~~.~ do vencido pua o turno suplementu d o - - . . doSen.doao
Projeto de Dec:.- Leglolallvo D' 3, de
1988 (D' 7187, na C6mua~- Deputados.)

o reJator apresentã a redação do venddo para
o turno suplementar do substitu1;ivo do Senado
ao Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1988
Como vota o Uder do PMDB.
- (n' 6187, no C8moro dos Deputados), que aprova
3
o sR- FERriAI'II)(> HEI'IRICWE CARDO- os textos das Convenções da Organização lnter~
O SR- PIIESIDEI'I1l! (HumbertÓ Luceno) (PMDB - SP) -Sim.
nacional do Trabalho - OIT que especifica.
aom3:
., Sala das sessões, 17 de março de 1988. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} l!ielson c.metro, Relator.
O Uder do PMDB vota favoravelmente. Os demais
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislotivo n• 3, de !988 (n• 6/87, Líderes já se pronunciaram favoravelmente, na
ANEXO AO PARECER
vot~çi~ anteriqr.
na C8moro dos Dej}utados), quo. aprova o8
Aprova
Confti!Çóeo da
textos das convenções e recomendações da
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Organlzaçio lnlernaclouldo Tnol>dlo
Organização Internacional do Trabalho (Procede-se A KJidção.)
==:--~~'que especifica.
OIT, <!!'~. esP!'dfico, tendo
.
VOTAM SIM OS SRS. SE!YADORE&
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple•O Congresso Nacional decreta:
Afonso Arinos .
nário, nos termos do substitutivo que oferece.',
Art. 19 São aprovadOs os textos das seguintes
·Albano Franco
Convenções da Organização Internacional do TraA matéria constou da Ordem do Dia da sesdo
Alfredo Campos
baJho...C.OITi
.
-"ordin6ria anterior, tendo sidó • votaç6Q adi.,
Alrnir Oabrial
l-Convenção rt' 159, adotada durante a 69'
do "Por folia de quorum'
·
Aureo MeDo
Sessão, realizada em ]9 de junho de 1983;
Carlos Chiarelli
H- Convenção n' I 60, adotada durante a 71 •
/ Ein'~ão o :substitutivo, que tem preferência
Chagas Rodrigues
regimental. '
.
. .
·
Sessão, realizado em 7 de junho de !985: aprovaOdCarvalho
ção parcial, abrangendo apenas as obrigações
Os Srs. Senádore~ o aprovam queiram per- ·
Dirceu Carneiro
derivada$ dos artigos 7•, 8•, 9', 10, 12, 13, e 15
~ m~ecer sentaéioS. "0'~.)·
Divaldo Suruagy
da porte D;'
<'Wroyado.
.
Edson Lobão·
m-Convenção n11 162, adotada durante a 72'
-Francisco Rollemberg
~Sr-'Ruy Bacelor-l>!'Ço verificação de quiOSessão, realizada em 4 de junho de 1986.
Fernando Cardoso
NID, Sr. Presidente.
':>
Art. 2<? Este Decreto Legislativo entra em vf..
Guilherme Palmeira
O SR- PRES~ (Humberto Lucena)gor na data de sua publicação.
---Jarbas Passarinho
Vai-se proc:eder à vefificação requerida pelo nobre
José Agripino
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senador'Ruy Bacelar.,
~-José lgnádo
Em discussão o substitutivo, em turno suplemenIZis Srs. ~àdores j!'podem votar. (Pausa.)
José Richa
tar. (Pausa.)
Leite Chaves
O Sr~ Ruy Bacelar-Pela ordem, Sr. PresiNão havendo quem peça a palavra, ercerro a
Leopoldo Perez
dente.
discussão.
,
-Touri\ral Baptista Encerrada a discussão, Sem emendas, a matéO SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
Loiz Viana
ria é dada como definitivamente aprovada, inde.Marcondes Gadelha
Tem a palavra V. Ex<, pela ordem.
pendente de votação, nos termos regimentais.
Mário Maia
O SR- ROY BACElAR (PMDB-BA. Pela orA matéria voltará à Câmara dos Deputados.
Mauro Benevides
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;
Meira Filho
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) o artigo que V. Ex' acaba· de dtar, o art. 340,
ltem4:
Nelson Carneiro
- se não oi.IVi mal, diz claramente que é necesNelson Wedekin
s6rio haver o número suficiente de Senadores
Votação, em primeit:O turno, do Projeto de
.,-Qiavo Pires
~tes no Plenário.
Lei do Senado n~ 9, âe 1988, de·autoria do
Pompeu
de
Souza
V. Ex' seria obrigado, no meu entender, a coloSenador Nabor Júnior, que dispõe sobre beRochid D~erzi
car matéria em votação.
neficies fiscais do Imposto de Renda relativos
Raimundo Ura
às doações efetuadas por pessoas físicas ou
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Ronaldo Aragão
jurídicas às vítimas das enchentes nos estaFõi' isso que fiz, nobre Senador.
Ronan Tito
dos do Acre e Rio de Janeiro, em I 988, tendo
O SR. ROY BACELAR- Mas tendo a certeza
Severo Gomes
PARECER FAVORÁVEL Proferido em Plede que haveria no Plenário 37 Srs. Senadores.
Wilson .Martins.
nário.
V. Ex!' assim não o fez, e colocou em votação.
AaSTÉM-SE DE VOTAR O SENADOR:
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
Se houvesse 15 Srs. Senadores e se nenhum SeRuy Bacelar.
extraordinária anterior,_tendo Sido a votação adi&:
nador pedisse verificação, a matéria seria aproda por fal~ de quorum.
vada. No meu entendimento, V. Ex' deveria, pri~
O SR. PRE!siDEI'ITE (Humberto Lucena) _.:._
Em votação o projeto, em primeiro turno.
meiro, verificar se estão em plenário 37 Srs. SenaVaí~se
proclamar
o
resultado.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores que õ aprovam queiram perdores: Pediria a V. Exi' que fizesse. primeiro, esta
Votaram
Sim
36
Srs.
Senadores.
Houve
I
absmanecer sentados. (Pausa.)
verificação. para. após, coloc.- a matéria em votatençflo; Com o Presidente 38.
Aprovado.
ção.
Por conseguinte, a Mesa. acolhe a questão de
Of(iem do nobre Uder do PMDB e volta à matéria
em votação na Órdem do Dia, anunciando o item

téria.

so
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O Sr. RuyBaceJar- Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Vai ser feita a verificação solicitada pelo nobre
Senador Ruy Bacelar.
Solicito o voto de Uderança.
Como vota o Líder do PMDB?

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- O
PMDB vota "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Líder do PFL?
O Sr. Cai!os ChlareUl- O PFL vota "Sim".
O SR. PaESIDENTE (Humberto Lucenal-

Como vota o Uder do PDS?

-

O Sr. Jarbas Passarinho - O PDS vota
''Sim".

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Vai ser proclamado o resuJtado. (Pausa.)

Votaram Sim 36 Senadores. Houve 1 absten..
çâo, com o Presidente 38.
O p~j~ foi_ ;:se_rovadO em primeiro tum?.
_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passa·se à apredação do projeto, em segundo
turno.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, o projeto
é definitivamente aprovado, nos termos regimentais.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, a redação final, elaborada pelo
Relator, Senador Leopoldo Peres, a ser lida pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)(Pausa.)
Como vota o Líder do PDC? (Pausa.)
Como vota O Líder do PMB? (Pausa_.)
Como vota o Líder do PSB? (Pausa.)

Os Srs. SenadOres já podenl -votaf. (Pausa.)
(Procede-se à votaçio.)

VOTAM ''SIM" OS SRS. SErfADORES,
Afonso Arinos

Albano franco
Alfredo Campos
Almir Gabriel
AureoMello

.

final do Projeto de Lel do Se-

ANEXO AO PARECER
Dispõe sobre benelidoo 11oca1o do Imposto de Renda relalivoo u doaçõeo efetuadas p<>r peaaoas llaicaa ou juridlcas
às v111m.. elas enchentes OCOI1'iclu noo
Eotadoa do
e Rio de .Janeiro, em

1988.

Acre

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Poderão ser abatidas da renda bruta

Lourival Baptista

em

LulzV'100a

Art. 2 9 Os valores -das doaç~ e contribuições a serem considerados como abatimento da
renda bruta ou despesa operacional dos doadores
não poderão exceder o limite de 20% (vinte por
cento) da renda bruta, no caso de pessoas ffsicas.
e de 10% (dez por cento} do Jucro operacional,
antes de computada essa dedução, no caso de
pessoas jurídicas.
Art. 3 9 Esta lei se aplica às doações e contribuições efetuadas no ano de 1988.
Art. 4 9 Esta Jei entra em vigor na data de sua
publicaçiio.
Art ~ Revogam-se as disposições em con·

Meira Filho,.
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Olavo Pires
Pompeu de Sousa
Rachid Derzi
Raimundo Ura.
Ronaldo Aragão

RonanTtto
Severo Oomes
Wilson Martins

198a

.

trário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SE!'fADi::;R;
Ruy&r~

aprovam queiram per·
-nanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.

-·

crlção foi aprovada.

a conveniência de adotar o parlamentarismo no

Le-ldo Perez
Marco Maclel

~"='~Srs. Senadores que o

de Lei do Senado n9 9, de 19-88, de autoria dos
Senhores Senadores Nabor Júnior e Alfredo Cam~
pos, que dispõe sobre benefícios fiscais do Impos~
to de Renda relativos às doações efetuadas por
pessoas ffsiCãS Ou jurídiCas-às vítimas das enchentes ocorridas nos Estados do Acre e Rio de Janei~
ro, em 1988.
Sa1a das Sessões, 17 de março _de 1988. Leopoldo Peres, Relator.

ou admitidas como despesa operacional as doa~
ções e contribuições, em dinheiro, comprovadamente feitas pelos contribuintes do Imposto de
Renda às vítimas das enchentes e inundações
ocorridas nos Estados do Acre e Rio de Janeiro,

MaW'O Benevides

março, nb Jornal do Brasil.
Em votação o requerimento.

ESCOLA DE DITADORES

Francisco Rollemberg
Femando Cardoso

Mário Maia

Carfieiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos editoriais intitulados "Escola de
Ditado:res" e ''Cunra da História", publicados,
respectivamente, nos últimos dias 7 e 8 de

Está a caminho uma segunda rçdada sobre

Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruogy
Edlson Lobão

leite Chaves

Votação em turno único, do Requerimento

f19 20. de 1988, de autoria do Senador Nelson

O Relator apresenta a redação final do Projeto

Carlos Chiarelli

José Rlcha

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

lt.em 5:

· nadO n~ 9, de 1988. __ _

Chagas Robrigues

Guilherme Palmeira
Jarbas Passarinho
José Agripino
Josélgnádo

Reda~

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos regimentajs.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

Será atendida a solicitação.
São os seguintes os editoriais cuja tr.ms-

É lida a seguinte

Como vota o Líder do PD17
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Em discussão a redação final.

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

Brasil. A preferência revelada pela Constituinte,
na fase da sistematização das emendas, s6 che~
gou a ser surpresa para os candidatos a presidente. A opinião pública há tempos vem emitindo
sinais de que o sistema parlamentar de governo
se oferece como alternativa consagrada pela ex~
periênda universal. A crise politica brasi1eira se
confundiu com o presidenciaJismo.
O _esgotamento do autoritarismo implicou a
condenação do Sistema presidencialista de gover·
no: o exceSsO de poderes se revelou incapaz de
gerar soluções à altura social, econôrnica e polí·
tica do Brasil moderno. Se a soJução não pode
mais estar em mãos de um único homem, tam·
bém não é mais admissível fazer o país ~r l
espera de uma figW'a carismática. Todas as saiu.
ções que se afastam do_ padrão democmtico J'
foram tentadas sem resultados. Portanto, a ~!~ter
nativa universal e natural que se apresenta ~ O
parlamentarismo.
Os brasileiros rapidamente se converteram ao
sistema colegiado de governo, pela natural desilusão critic;:2!! com o presidencialismo. O longo pedodo autoritário não deixou margem para qulllcJJel'
ilusão democrática. Os p-r"esicferiC:iWistas sustenta-varn~se com o argumento de que o sistema parlamentar de governo equivaleria à institudonalfzação da crise polftica. Pois o argumento se voltou
contra o próprio presidencialismo, que se ldenti~
ficou diretamente com a impotência administra~
tiva, crise de governo-e o imobilismo político.
Os cidadãos abriram os olhos para uma dife:~
rença clara: só uma nação adota com sucesso
o presidencialismo- os Estados Unidos. A Europa fez toda a sua evolução politica, desde o fim
das monarquias absolutas, aperfeiçoando o sistema parlamentar de governo. A c:on\'ei'São das monarquias· absolutas aos regimes constitucion~s
cOíltiàgtou ós governos de gabinete, que o Brasil
conbeceu antes de se tomar república. O saldo
histórico do parlamentarismo brasileiro, no segundo império, não pode ser depreciado pelo reparo de que éramos uma nação de economia
limitada e população reduzida. A estabilidade política, num perfodo de enonn~ dificuldades, tem
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um vaJor que não pode ser negado apenas com

retórica.
Nem o presidencialismo e nem o federalismo

reproduziram, no Brasil, o sucesso de origem:
-atenderam às condições peculiares dos Estados
Unidos, mas aqui não corresponderam. Apenas
nominalmente somos uma federação. E o nosso
presidencialismo foi uma escola de autoritarismo,
cõm alguns ditadores diplomados pelo excesso

de poderes, e outros aspirantes que se atrapalharam com o seu uso. A crise se tomou a sombra
do presidencialismo brasileiro.
Era inevitável que um eleitorado numeroso e
qua]ificado pelo desenvolvimento soda], depois
de um longo período autoritário, amadurecesse
a conclusão de que a transição recomenda o parlamentarismo como a solução mais adequada.

Primeiro, pelos antecedentes históricos: o governo de gabinete já foi aprovaào, enquanto vigorou,
no século passado, como o mais produtivo e estável perlodo politico que a nação conheceu. Em
segundo lugar, a República tem ·o direito de experimantá-lo em cOndições normais, sem estar a
serviço de interesses personalistas e sem os hibridismos que invalidaram a solução de 1961.
O parlamentarismo é wn sistema de governo
que se caracteriza pela despersonalização do poder, que o presidencialismo acentua até o autoritarismo. O governo c:olegiado - argumentam os
adversários do parlamentarismo - pressupõe a
existência de partidos formadores de quadros políticos. Ora, nesse caso a falta de partidos bem
estruturados entre nós é- uma denúncia frontal
da falência do presidencialismo. A repúbliCa já
vai completar cem anos, e nunca teve partidos
modernos. A chamada primeira república, que
desmoronou em 1930, serviu-se de partidos regionais que sobreviveram à monarquia, por um
bipartidarismo instintivo. Os partidos oligárquicos
mantinham o rigor seletivo no recrutamento e
na formação de quadros dirigentes.
Se o presidencialismo não criou partidos nacionais, de organização modema, para gerir uma
nação industrializada, a culpa não é do parlamentarismo. Está é maJs uma razão pãra se razer. a
sério a tentativa de encontrar solu_ções políticas
- e criar partidos altamente .qualificados- com
o regime de gabinete. O presidencialismo nunca
foi interessado em gerar partidos: a república só
conheceu o partido do governo e o partido que,
por ser exdufdo dos favores políticos, se chama
oposicionista.
O parlamentarismo é a oportunidade histórica
para se criarem partidos comprometidos com
programas de governo e soluções responsá,veis.
-.AJém de tomar transparentes os partidos, o Parlamentarismo restringe o âmbito das divergências
e cirçunscreve o risco de qualquer crise, que no
presidencialismo se aprofunda e se alastra pelas
instituições. A substituição de gabinetes parlamentares é de natureza do regime colegiado: os
ocupantes dos cargos de governo (em nível ministerial) são delegados do partido ou da coalizão
que estiver no poder. Enquanto contarem com
sustentação parlamentar, exercerão o poder nos
tennos da proposta com que o gabinete foi aprovado pelo Congresso. Perdida a confiança da
maioria, desfaz-se a coligaçio ~ substituem-se
· os ministros.
o" sofisma Presidencialista, entre nós, insinua
que o parlamentarismo no Brasil será ~emestral.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
Aca implícita a obseJVação de que. a cada semestre, seria necessário mudar toda a_cúpula administrativa É engano. ou má fé, porque o parlamentarismo mantém a estrutura administrativa permantente rara das oscilações_ políticas. Mudam
apenas os ministros e os cargos de sua estrita
confiança pessoal no gabinete. Portanto, o primeiro benefício será exatamente a separação definitiva entre a a_d_ministração e a política.
Os brasileiros vieram se dando conta 'de _que
as estatísticas exprimem verdades que não podem ser negadas com retórica. Os países da Europa são parl21mentartstas, e nenhum deles_ pensa
em mudar. AD contrário, a América Latina, monoliticamente presidencialista, não é exemplo de estabilidade. Pelo contrário, é uma escola de ditadores com propensões caricatas.
A oportunidade para o Brasil é realmente histórica: já que os presidentes não correspondem às
expectativas de que o paternalismo político cercou o cargõ, e se desconhece qualquer contribuição democrática por parte desse sistema de
governo, tudo aconselha o Brasil a aproveitar as
circunstâncias históricas e tentar a sério, sem fazer
concessões, o governo de gabinete.
Está sufiêientemente claro que não é pelo atual
ocupante da presidência da República que os
constituintes exprimem uma preferência nítida
pelo sistema parlamentar de governo. A experiência acumulada convenceu a opinião pública
e obriga os constituintes a levar em conta outros
aspectos históricos, politicas e doutrinários na visão das necessidades políticas brasileiras.
Não cabe alegar a frustração da experiência
parlamentar de 1961, que ficou moral e politicamente comprometida pelas razões casuísticas
predominantes na sua aprovação durante uma
crise militar. Não se muda wn sistema de governo
para evitar a posse de wn vic~presidente eleito
pelo voto direto. Ficou entendido, na ocasião, que
se tratava de wn artifído político para _contornar
o veto dos militãres à posse de João Goularl
Entendeu-se, em conseqüência, que _era lícito ao
presidente despojado de poderes lutar para recuperar aquilo a que tinha direito.
___ __
É sintomático que, tendo re_cuperado os pod~
res presidencialistas, João Goulart tenha acelerado a crise e o desfecho que liquidou o próprio
regime constitucional. Era o presidencialismo em
crise, que não se salvou nem mesmo com os
vinte anos de autoritarismo. E muito menos pelo
exercício dos poderes personalizados na transição: o presidente da República sentiu-se induzido
a confrontar os -poderes da Constituinte, mesmo
sem ter condições políticas e legitimidade sufi.
dentes, pois nem sequer foi eleito pelo voto direto
e sua posse foi juridicamente discutível.
A visão da crise, sempre possível no presiden·
cia.lismo, dadas as suas conhecidas implicações
institucionais, recomenda a aprovação do parlamentarismo. O Jornal do BrasU, que nasceu
com· a convicção presidencialista, e sempre foi
seu defensor, com a mesma lealdade se dedara
convencido da necessidade de experimentarmos
a sério o sistema parlamentar de governo. Sem
motivos subalternos e sem razões casuísticas,
mas como lucidez histórica e certeza democrática.

CURVA DA HISTÓRIA

Em várias oportunidades, desde a reconstituciona.lização em 1946, a sociedade brasileira sen-
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tiu a completa falência do sistema presidencialista
de governo, mas não teve oportunidade de considerar objetivamente o parlamentarismo como solução para males políticos que _se identificaram
com a própria natureza do regime republicano.
A evolução natural do pensamento político foi
comprometida pela maneira traumática utilizada
em 1961 para introduzir o parlamentarismo: como instrumento de restrição de política, e pela
forma híbrida e inautêntica.
A idéia parlamentarista precisou esperar muito
tempo no Brasil para merecer a oportunidade __que
se apresentou a esta Constituinte, afrontada diante
de problemas que s_e_ acumulavam pela própria
incapacidade do presidencialismo para resolvêlos politicamente. Há uma convergência de circunstâncias na criação desta oportunidade que
transcende qualquer imediatismo.
Não_é o desempenho de um presidente daRepública que patrocina _o exame do parlamentarismo neste:_ momento crnçial da Constituinte: é
o próprio presidencialismo, que concentra em si
a idéia de falência como sistema de governo para
gerir, com um mínimo de eficiência, uma _nação
com o porte do Brasil. População, extensão, cliversid8des regionais, desigualdades económicas tornaram-se testemunhas da ineficiên~ia política do
presidencialismo, que, em conseqüência, gera a
nostalgia de figuras carismáticas. Entre presidentes fracos-e preteridentes a ditador, não há estabi-

lidade politica poss!vel.
A percepção critica do presidencialismo acelerou-se no atual governo de transição, porque a
nação se deixou convencer de que seria suficiente
sair do autoritarismo para tudo dar certo. O autoritarismo passou a ser visto como a exacerbação
do presidencialismo e, igualmente,\ um modelo
que se esgotou no Brasil. Nada mais têm a oferecer, exceto novos pretendentes a ditador.
Falta, no entanto, abrir a exame completo o
que o parlamentarismo tem a oferecer como solução. Não se trata de utilizá-lo como recurso político, à maneira de 1961, quando foi adotado para
resolver wn impasse entre iTiinistfos militares e
o CongreSso. Não há, portanto, motivos subalternos. 1\s coridiçõeS políticas são ideais, porque
isentas de_qualquer suspeita. O presidente daRepública está devidamente informado de que o
mandato presidenCial será de quatro anos, e o
dele não será exceção. O sistema de governo
se apresenta, portanto, como um desafio à capacidade de pensar objetivamente por parte do brasileiro.
Por qUe teria o Brasil de se sentir aprisionado
no círculo de giz do presidencialismo? Por que,
então, o tabu de que, tel)do a proclamação da
República sido iniciativa militar, o presidencialismo é sagraqo? Não roi pela proteção militar que
o presidencialismo se caracterizou como uma das
causas do nosso atraso político perante a opinião
pública. Foi a verificação de que ele deixou de
enganar os cidadãos, a partir do momento em
que ninguém confia mais em ni.ilagres políticos.
Orna democracia nã_o pode sobreViver com a
prestidigitação de polfticos carismáticos. O padrão de assJstencialismo estatal esgotou-se defmitivamente. A sociedade quer participar, e tem reiterado a disposição de valer-se desse direito coletive para o fé zer presente _à_ vida nacional.
Çhegou a .:lportunidade. O parlamentarismo é,
de wna forma genérica, e para a Compreensão
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mais ampla do eleitorado, o governo exercido pelo
parlrunento. É, portanto, o Congresso o responsável, perante a Nação, pela administração pública. E, para que possa administrar e responder
pelos seus atos, o Congresso asswne obrigações

de que estava isento sob o presidencialismo. O
mecanismo é mais ou menos o mesmo, por toda

parte onde vigora o sistema parlamentar de governo: o presidente da República (ou o reL nas monarquias) indica um membro do parlamento para
organizar o gabinete. O primeiro-ministro forma.
dentro do partido, o gabinete que exprime o programa que conquistou a graça de majoritário; o,
quando existem vários partidos de força equivalente, compõe um ministério em tomo de um
programa de governo com ministros oriWldos de
muitos partidos. Os indicados, no parlamentarismo ortodoxo, são todos parlamentares. O gabinete é submetido então, com o programa de governo, à votação do .Congresso.

Depois de aprovado, governa. Se não for aprovado, recomeçam os entendimentos, em gera]
com outra indicação de primeiro-ministro, Na primeira hipótese, o gabinete governa, mas é questiOnado Pennam!ntemente no Congresso. A oposiçio lhe cobra diariamente contas pelo que faz
ou deixa de fazer. Em detenninadas circunstân·
das, cabe a apreSenfaç6o do -voto d~- desconlilmça que,_ se aprovado pela maJoria, denuba o
glbinete. t:: assim que funciona, em princlpi<), o
res;me sujeito a variações míninlaS, que o caracterizam sempre como governo colegiado, de responsabilidade coletiva.
O teor democrático do parlamentarismo é sempre muito superior ao do presidencialismo. A começar de que não há possibilidade de que resvaJe
pca o autoritarismo: É a prática mais difundida
dedemocrada, como responsabilidade do goverDD e como formação e seleção de govemantes.
Em primeiro lugar, porque, circunscrevendo os
ministros à área parlamentar, obriga as vocações
1
polfticas a fazer uma opção: entrarem para os
, partidos e se elegerem. Sem essa preliminar, não
se habilitam a exercer cargos de ministros, com
' responsabilidades polític~ Em segundo lugar,
; porque obriga os partidos a procurarem melhores
-candidatos e qualiHcar, por necessidade, os seus
candidatos. Já é tempo de se pensar na melhor
qua]idade de nomes públicos para o Brasil.
O contraste com o presidencialismo é chocante. No sistema presidenciaJista de governo, o presidente nomeia e demite quem ele bem entende,
seja ou não político. Não é por outra razão que
o presídencialismo não conseguiu melhorar qual·
quer partido político nem formar homens públicos competentes. O próprio PSD, tido como celeiro de administradores, foi no máximo wna escola
de pós-graduação no period? c_~stitucional_de
1946 até 64: os seus melhores vaJores saíram
do Estado Novo. A prova foi que, liquidada pelo
tempo a geração dos pessedistas históricos, nenhuma outra se apresentou. Nem mesmo a Afe..
na,. com todo o autoritarismo, criou competência.
O presidencialismo foi estéril.
__
Mas a experiênda histórica, portanto universal,
t nio apresenta o parlamentarismo como solução
, mágíca e democrática, por uma espéde de dom
sobrenatural, e sirn pela prática da responsabilidade politica: sistema distrital é insubstituível como preliminar das relações entre o candidato e
o eleitor. e. em seguida, entre o eleito e o eleitor.

DIÁRIO DO CONÕRE:SsÓ NACIONAL (Seção 11)
O Brasi1 tem tentado retomar o distrito eleitoral,
~ o peso dos interesses flsiológícos esmaga
as 'convicções e adia sempre o problema para
outra oportunfdade. Adiam-se também as solu~
ções e mantém~se a crise. O presidencialismo
é a crise, em boa parte porque é o escoadouro
de todas as impurezas geradas peJo sistema proporcional dé votação. O comércio de votos, o
tráfico de influência, as barganhas mais vergo-nhosas são do conhecimento geral.
A própria Constituinte foi eleita pelo sistema
proporcional, mas não se deu conta de tudo que
ele transfere para a vida pública, a começar da
idéia de que o mandato deve ser um empreen~
dimento pessoal rentável, porque os próprios can~
didatos são os primeiros a denunciar que custa
uma fortuna a eleição de cada wn. Fica no m;
a dúvida: e como se arranja quem não se elege?
Uma vez eleito, no entanto, o cand1dato esquece
a denúncia que fez antes. O eleitor fica com a
impressão de que o eleito se sente com o direito
a se ressarcÚ' dos custos mediante a utilização
do mandato para fms que não o bem público.
O distrito eleitoral reduz drasticamente os custos de uma campanha política que o candidato
a deputado desenvolve em espaço soc:iaJ e fisico
muito menor. A disputa em si também é mais
autêntica: o eleitor faz uma escolha num número
muito menor de candidatos. Cada partido entra
com um ou dois candidatos num distrito. Os can·
didatos precisam conquistar a confiança e, uma
vez eleitos, para mantê-la terão de procurar os
eleitores e prestar-lhes contas dos seus atos.
Não há dóvida de que o Brasil sente grande
falta de um processo de relacionamentp dÚ'eto
entre candidatos e eleitores, e depois entre eleitos
e eleitores.
O distrito eleitoral é o canteiro onde nascem
partidos autênticos e fortes. bem como representações autênticas e legítimas. Os grandes defensores, por sinal equivocados, dessa inautenticidade que é o voto proporcionaJ, são as esquerdas,
por isso sempre suspeitas de jogarem seu futuro
na crise. Os constituintes terão que examinar, com
rea1ismo e coragem, a conveniência de acabar
com a prática- do pires eleitoraJ na mâo, para colher voto como esmola. O voto proporcional é
o responsável pela figura do barão eleitoraJ, que
por ser mais aquinhoado que os companheiros
de chapa se sente cdm o direito a privilégios para
·candidatar a cargos de voto majoritário, nos
postos executivos.
Neste momento, os constituintes precisam ser
coerentes e ver a questão política e instituciona1
brasileira em todas as suas conseqüências. Será
um crime perder-se o momento histórico para
votar um sistema híbrido de governo. Presidencialismo é presidencialismo e parlamentarismo
é parlamentarismo. Não há parlamentarismo sem
a hipótese de dissolução do Congresso·, e nova
eleição imediata, para se estabelecer a responsa-.
biJidade cJara e evitar a criação de impasses.
É preciso ficar bem claro, tendo a História como
testemunha, que a idéia de se aprovar o par!amentarismo nada tem a ver com o baixo desempenho
do governo Samey e com a candidatura Leonel
Brizolo?~, ou quaJquer outra. E pará qUe -não paire
a menor dúvida, os constituintes precisam ser
coerentes e estabelecer a perfeita relação política
dos meios com a finalidade. Não há formas intermedi6rias de parlamentarismo. 56 com a autenti-
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cidade da concepção pMiamentar' de governo. se. rá possível assumir a responsabilidade de encontrar soluções para este país que perdeu a con.fiança no presidencialismo.
1- O parlamentarismo se destina a trazer estabilidade política para o Brasil e devolver ao brasileiro
a confiança na democracia que não pode ser eter. namente adiada, como esta transição que jamais
' termina e que já se confundiu com a própria crise
do presídenciaJismo.
- .
Com o voto, pois, os constituintes.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem6:
VÕtação, em turno único, do Requerimento
n9 21, de 1'988, de autoria do Senador Carlos

Chiarelli e outros SenhoreS Seiladores, solici~
tando, nos term.os regimentais, a convocação
do Ministro Aluizio Alves, da Secretaria da
Administração Pública da Presidência da República - Sedap, a fim de que, perante o
Plenário do_ Senado, pr~ informaçõe~ sobre OltUdos que _estariam sendo feitos vísa.ndo .derar a politica salariaJ do Governo.

De-acordo com o inciso 11, a1ínea c, do art.
322, combinado com o llrt. 328, do Regimento
Interno, a matéria depende, para a sua aprovação,
do Voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa; devendo a votação ser feita pelo
processo nominal. Tendo havido, entretanto,
acordo das üderanças, a matéria será submetida
ao Plenário simbolicamente.
Em votaÇão o requerimento.
.
t'":"ó Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço
.a J?alavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a pa]avra ao nobre Senador Leite Chaves. para encaminhar a votação.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Surpreendo-me em que não esteja também,
na Ordem do Dia, a votação do requerimento
para comparecimento a esta Casa do Si. fo\irlistro
das Comunicações. Eram lrês requerimentoS, para que comparecessem o Ministro Aluízio ~·
da Administração, o Ministro Mailson da Nóbrega,
da Fiu:enda e o MiniStro das ComunicaçõeS. Eu
me surpreendó, parque o requeriinento foi íeito
oportunamente em forma regular, e acho que,
digamos, é de extrema importância o comparecttnento desses Ministros ao Senado Fed~.
. Esia:Casa hoje, está sendo.um tribtmal de justiça, uma lhstância superior, para julgar acusações ·
contra ~erceiros, inclusive, de corrupções. E &Ministro, taxativamente, nominalmente, acusou pessoas desta Casa de estarem usando suas influências_ para concessão ou obtenção de canais de
televisão e de rádio. E mM acusou as üderanças
_desta CaSa: Mais ainda, acusou de que determinadas Uderanças não pediram apenas a concessão de um canal, mas de 41 canais. E isso deixa
de ser apenas interf~cia para se.r <!Qenciamento. ESta Casa está aftarnente comprometida aos
. olhos da Nação. E" o pior é que muitos destes
Senadores acusados são presidentes e Relatores
de Comissão.
Então, Sr. Presidente, este Ministro e os próprios
Senadores têm necessidade de esclarecer à Cas~
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o porquê dessas concessões. Eles não têm autoridade para se arvorar em juiz:es, sem que antes

mostrem que as suas consciências, seus comportmlentos são da mais alta dignidade, como os

reclamados por esta Casa.
Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, na
espenmça de que V. EJc!', na prOxima sesSão, vote

a presença do Ministro em plenário e não em
comissões, porque esta Casa tein que ter ã sefenidade e a grandeza para ver que não há, digamos,
~. grandeza e respeitabilidade, em trazer
· t.m Ministro para uma Comissão em que o Relator
é um dos acusados. S. & terá que se pronunciar
~Casa.-

Sr. Presidente, encerro aqui, na certeza de que
na próxima vez, o nome do Ministro estará aqui
para se esclarecer em plenário, sob pena de esta
Casa não ter qualificação nenhuma para julgar
ninguém e, muito menos. os corruptos que estão
sendo apontados ao País.
Sr. Presidente, V.

~

conhece meu compor·

tamento nesta Casa, de forma que o Senado não
se sairá bem se não proceder dessa forma. O
Mirústro terá que vir aqui, ser muito bem tratado.

prestará seus esclarecimentos e será interpelado,
na forma regimental. Do contrário, não teremos
o respeito da Nação por nosso comportamento.
quando nos arvoramos em árbitros do compor~
tamento moral das outras pessoas.

Voto a favor, na esperança de que, na próxima
sessão, V. EK' coloque _o requerimento em pauta,
cOmo colocou esses dois.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

fique certo V. Ex! de que, oportunamente, o
seu requerimento será incluido em Ordem do
Dia.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~
A Presidência tornará __as providências necessárias à convocação do Sr. Ministro di~_Secretaria
da Administração Pública da Presidência da República.

O SR. PRESIDEI'Ill! (Humberto Lucena) Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento
a:e 1988, de autoria do Senador Carlos
Chiarelli e outros Senhores Senadores, so~ci
tando, nos termos regimentais, a convocação
do Ministro Mailson da Nóbrega, da Fazenda,
a fnn de prestar, perante o Plenário do Senado, informações sobre estudos que estariam
sendo feitos visando alterar a política salarial
do Governo.
IT' 22,
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
De acordo com o inciso D, letra c, do art 322, .
da Câmora n• 4, de 1988 (n• 40!188, na Casa
combinado com o art. 328 do Regimento Interno,
de origem), que altera dispositivo da Lei n9 5.682,
depende, para a sua aprovação do voto favorável
de 21 de julho de 1971.
da maioria absoluta da composição da Casa, deNos termos do· art. 69 da Resolução no 1, de.
vendo a votação ser feita pelo processo nominal.
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Tendo havido, porém, acordo entre as LideranRonaldo Aragão para proferir parecer sobre o Proças, a matéria será submetida ao Plenário, simbojeto de lei da Câmara n9 4, de 1988.
licamente
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.)

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.
Para emitir parecer.) -Sr. Preside-nte, Srs. Seriadores:

Aprovado.
A Presidência tomará as providêndas n(:ces~
sáriãs à convocação do Sr. Ministro de Estado
da Fazenda.

De iniciativa do ilustre Deputado Airton Sandevai, vem a exame desta Casa projeto de lei alteran-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ItemB:
Discussão, em turno único. do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre
a Mensagem n9 97, de 1988 {n9 I 19/88, na
origem), de 25 de fevereiro de 1988, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Dr. Errnes Pedro Pedrassani, titu1ar do cargo
de Juiz Togado do colendo Tribunal RegionaJ
do Trabalho da4' Região, com sede em Porto
Alegre (RS). para o cargo de Ministro Togado
do egrégio Triliunai Superior do Trabalho.

Item 9:
Mensagem n9 100, de 1988 (n" 125/88,
na origem}, de 14 de março de 1988. peJa

O SR. PRESIDEI'Ill! (Humberto Lucena) Nobre Senador Leite Chaves, a Presidência cumpre o dever de esclarecer a V. Ex' e à Casa que
a inclusão dos requerimentos, hoje, em pauta,
relacionados com a convocação dos Ministros da
Administração e da Fazenda, deve-se ao fato de
que têm eles uma preferência regimental, por terem sido assinados portados os Líderes, ao passo
que_o de V. Ex'- tem apenas a sua assinatura pessoal.
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qual o Senhor Presidente da Rep(lblica submete à delib~raç&o do Senado a escolha do
Doutor Marcos Vinfcius Rodrigues Vi1aça para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da Onião, na vaga decorrente da apo;.-'
sentadoria do Ministro Thales Bezerra de AIM
buquerque Ramalho. (Dependendo de parecer.)

As matérias constantes dos itens 8 e_ 9 da pauta,nos tenil.oS da alínea h do art. 402 do Regimento
Interno cfeverão ser apreciadas em sessao secreta.
Solidto aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja cumprido o disposto regimental.
(A sess3o toma-se SJXreta às 13 horas e
9 minutos e volta a ser púbUca às 13 horas
e 34 mmutos.)

--o Sr. Humberto Lurena, Presidente. deixa
a cadeira da Presidência que é ocupada pelo
'Sr. Dirceu Cameiio, Terceiro-Secretário.

do dispositivo da Lei n 9 5.682, de 21 de ju1ho
de 1971.
Justificando a sua proposição, o ilustre autor
esclarece: "Em cofúormidade com a legislação
partidária vigente, os candidatos e suplentes ao
Diret6rio Regional têm o prazo de trinta dias, anterioreS à Convenção, para requererem o competente registro.
No decorrer do longo tempo em que tem vigorado tal exigência legal, a prática nos tem demosntrado, exaustivamente, que o prazo de trinta dias
é por demais extenso para providência tão simples
quante a do registro dos candidatos e respectivos
suplentes.
Para confumar tal evidência basta lembrar que,
para o registro de candidatos e suplentes ao. Dir:etórios Municipais, a lei fixa o prazo de apeou
dez dias anteriores à Convenção."
Assim, a proposição intenta alterar o art. 43
da Lei n9 5.682, de 1971, de forma a que o regi.-o
de candidatos e suplentes ao Diretórlo Regi01'181
seja requerido, por escrito, à Comissão Executiva
Regional até 10 (dez) dias antes da Convf!!nção
por wn grupo rníriimo de 20 (vínte) convencionais
para cada chapa.
Nos Territórios Federais o registro de candidatOs poderá ser requerido por um grupo rlllrúmo
de 10 {dez) convencionais.
Destaque-se. de outra parte, que os grupos de
convencionais que requererem registro de chapa
poderão enviar cópia dela até 5 (cinco} dias antes
da Convenção ao Tribunal Regional Eleitoral, que
a arquivará.
_
Considerando que a proposição não encontra
óbices de ordemjuridico-c~cional nem regimental e está vazada em-observância à boa técnica legislativa, somos pela aprovação do projeto
em exame.
É o parecer, Sr.. Presidente.

O SR. PRESIDEI'Ill! (Dirceu Carneiro)- O
parecer é favorável.
Passa-se à discussão do projeto, em turilo úni-"

co: _(Pausa.l_ _ _
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ComeU-o)- Está reaberta a sessão.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
n9 23 de I 988 lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara no:i 4, de 1988.

Em votação o requerimento. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer_ sentados.' (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento. passa-se à •P=~a
çãodoltlll&la.

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro

a discussão.

' Encerrada a discussão e estando a ml;!.téria em
regime _de urgência, passa-se imediatamente à
votação.
~Em votação o pfojeto.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam que~ram permanecer se~dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N'4, de 1988
(1'1• 401/88, na origem)

Altera dispositivo da Lei n' 5.682, de
21 de Julho de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo O art. 43 da Lei n' 5.682, de 21 de
julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:
--

--

--

"Art 43.

O registro_ de Cãndida1:os e suplentes, ao DiretóriO Regional, será requerido,
por escrito, à Comissão Executiva Regiorial,
até 10 (-dez) dias antes da Convenção, :Por
um grupo mínimo de -20 (vinte) cOnvenciQ-__
nais para cada chapa.
§ 19 Nos Territórios Federais o registro
de candidatos poderá ser requerido por um

grupo mínimo de 10 (dez) convencionais._
§ ~

Os grupos de convencionais quere-

quererem registro de chapa poderão enviar
cópia da mesma, até 5 (cinco) dias antes
da Convenção, ao Tribunal Regional Eleitoral
que a mandará arquivar."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. José lgnáclo Ferreira -Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne'iro)Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pela ordem. Seffi revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Sen~dores;
É breve, mas é necessário. O item 1 da pauta,
já votado, cogita da votação em turno único do
Projeto de Decreto Legislativo n" 2, que autoriza
o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País, no período definido aqui. Muito bem.
Volta a Casa a examinar matéria dessa espécie,
quando isso já foi enfocado a~teriormente.
Em face do texto do art 44 da Constituição,
é da competência exdusiva do Cón'gresso Nacional o exame desta matéria.
A meu ver, fica muito difícil para o Senado
Federal examinar wna matéria destas quando a
competência é exclusiv~ do Congresso Nacional.
Dir-se-á: mas, o Congresso Nadonal, quando se
reúne, toma-se o voto da Câmara e toma-se o
voto do Senado. COngresso é uina cOisa. As duaS
Casas estão juntas. Senado é Senado, Câm-ãfã:
é Câmara. A competência privcitiva do Senado
está no art. 42 da Constituição Federal. A competência privativa da Câmara está nO art. 40 da Carta
Magna. E não há referência a matérias desse tipo
aqui. Pelo contráricx o art 44 estatui que é _da'
competência exclusiva do Congresso Nacional
autorizar o Presidente e o Vice-PreSídente da República a se ausentarem do Pais.
De maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
mínimo, esse assunto seja enviado pela Mesa à
Comissão de Constitulçao eJustiÇ<l:Para que pos·
sa examiná-la suficientemente, a fim de que não
volte mais depois de examinada, e, se concluJr,
como me parece certo. em face da clareza do

inciso ID do art. 44 da Constituição Federal, não
volte mais para exames singularizados da Câmara
e do Senado matéria dessa espécie.
É essa a solicitação que eu faço à Mesa, para
que seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, para o exame devido.
Esta a solicitação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência. considerando a intervenção do nobre
Senador José lgnáCio Ferreira, lembra que este
é um procedimento que tem sido historicamente
tom-ado nos tempos em que a minha memória
é capaz de registrar e também da nossa presença
no Parlamento_ brasileiro. De modo que, o que
se fez foi cipenas a praxé que se vem consagrando
aqui, no Parlamento.
Por outro lado, a Presidência encaminha à Ccr
riiiSSaode CoriStifulção e Justiça as considerações de V. EX' sobre a questão, para que essa
Comissão se pronuncie.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Sem
revisão do orador~)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
lns<:revi-me para falar na sessão anter[or, mas,
atendendo a pedidos das üderanças, como havia
interesse em se votar alguns assuntos da maior
importância para o nosso País, deixei para fazê-lo
posterlornlehte-. - -

O assunto· que eu gostaria de abordar _é justamente a respeito da licença para viagem do Presidente da República
-- Emborajuigasse- e o parecer do nobre Sena.
dor Luiz Viana também cravou isso - a medida
de uma maneira, diria, sul generls, na tradição
desta Casa~ e foi invocada há pouco a tradição
desta Cãsa - , são pedidas licenças pelo Presidente da República para cada viagem. No entanto,
agora vem um pedido para um ano. _Sei que o
nosso Presidente Pretende fazer muitas viagens.
Mas também, .não sei, e desconheço. se havia
nesta Casa qualquer indisposição para negar a
Sua Excelência. o diceito de viajar à hora em. que
fosse nec;essário para o interesse do nosso Pais.
Por isso mesmo não negaríamos o seu pedido,
e estranhamos por que o Presidente pediu esta
licença até o dia 28 de fevereiro. Estamos vivendo
o prob1ema da Assembléia Nacional Constiblinte,
que dev_erá, entre outras coisas, ftXar, inclusive,
o prazo de mandato do Presidente da República.
Espero que o Presidente tenha 5 anos de mandato. Estou cOnlPrometido com esta idéia. Acontec_e_ que _ju!Qi.JE!i e julgo extempol-âneo-q-ue- se
vOte -até 28 de -fevereiro, quando, repito, está em
jogo a questão da votação do prazo do mandato
dO Presidente da República.
· Mas tudo isso f!Ji superado nwn entendimento
havido entre o Uder do Governo nesta Casa, o
eminente Senador Rachid Saldanha Derzi, e o
Uder de meu Partido, Senador Fernando Henrique -Cardoso. Depois de conversarmos entre as
Bancadas, constatamos que há uma 'obstrução
nésta Casa - e todos sabemos que há essa obstrução - e faríamos um acordo para atender
a esse pedido, para que não parecesse que questões de obstruções nesta Casa tivessem qualquer
coisa de animosidade contra a pessoa do Presidente da República.

A questão da obstrução nesta Casa vai muito
mais longe. Ela pretende corrigir irregularidades
que são pensadamente cometidas contra alguns
Estados deste País. Apóia-se e se aprova financiamento a todo momento nesta Casa, ou se àpJ"Oo
vou, para Estados que apoiavam todo o projeto
pessoal do Presidente da República, ou seja, 5
anos de presidencialismo. Passou-se a fazer discriminação, que, eu diria, é insensata e odiosa
contra Estados da Federação que têm, eventualmente à frente de seu Governo, GoVernadores
que são da opinião de que o parlamentarismo
é melhor e que, auscultando a população, acham,
também, que para o interesse deste Pafs 4 anos
é melhor.
·
Sr. Presidente, não tem nenhum Presidente da
República- porque todOs Presidentes sã() eventuais - o direito de discriminar Estaáos. Não
tem, porque o Presidente não é dono da arreca·
dação. Pagam impostos os amigos do Senhor
Presidente da República, os que são por 5 anos
de presidencialismo, e pagam impostos aqueles
que são por 4 anos e pelo parlamentarismo.
Não cabe, não é direito, nem na ditadura mais
férrea se ouve denúncia com relação a isto: que
os Presidente$, num perfodo revolucionário, num
Periodo ditatorial, como queiram, tenham discri~
minado Estados, porque a opinião de um Governador eventual fosse diferente da opinião do Presidente.
Os casos são sobejos, mas, mesmo assim, concordamos, -para que não parecesse que fossem
picuinhas de um ou daquele Parlamentar, porque
é bom que fique registrado: qu~ndo o nobre Senador Ruy Bacelar pede verificação_ de quorum, nãc;t
é -S. ~ qUe está pedirido em seü nome pessOal,
mas é um grupo de Senadores, e eu diria exata._
mente de 19 -Senadores, que, reunidos, achainos
que não podíamos contestar essa discriminação
em cima de governos de Estado, e que este Senado, na medida em que vai aprovando essa di_scrimiitação; está contéstando eStá também sendo
diScriminatóriO.'
·
O Sr. Rachld Saldanha Derzl permite um aparte?

V. EX' me

O SR. RONANMO-Agora mesmo ouvirei
V. Ex'
Hoje de manhã, Sr. Presidente, fomos surpreen-didos por uma votação de maneira bem ágil. Bem
ágil! Quando se abriu a sessão, falou um Seitador,
e sabemos que o quorum iniciêilmente nesta: Cêi-·
sa é sempre difícil, é sempre demorado, porque
sempre nesta Casa- ·ocorrem inuitas coiSaS ·ao
mesmo tempo, reúnem-se-ComiSsões. E hoje re~
cebíamos a visita, honrosa- Para esta Casa, ·doMirnstro Gabriel Valdez, que é_ amigo de muitOs
Parlamentares desta Casa e que representa a
têntica oposição. É o mais alto dignatário da üpo.
sição do Governo sangüináriO do Pinochet ESteve
aqui, nesta Casa, e à época em que S. EJr (oi
Ministro das Relações Exteriores do Chile, ao tempo de Eduardo Fre~ muitos brasileiros, que foram
tangidos deste Pais pelo governo de arbítrio, fo-ram encontrar, por parte de Gabriel Va1dez, a melhor das acolhidas, a mais fraterna das acolhidas.
Entãci~-qUãi"ldo se reuniram Senadores do PMDB
e de outros Partidos para prestarem uma homenagem a S. Ex', o ex-Ministro das Relações EJcte..·
riores do Chile, estávamos cumprindo um dever

au-
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de justiça e ·gratidão, porque não foi um, não
foram dez, não foram mil brasileiros tangidos da

sua própria terra que receberam lá a acolhida.
Neste momento, digo extemporaneamente, um
Presidente ad hoc, com 15 ou 16 Parlamentares
aqui dentro, sabendo que já, adred.emente, havia
um acordo para votar, num "golpe de esperteza"
votaram, sem quorum, a licença do Presidente
da República a que havfamos prometido dar quorum e votar.
É possível, Sr. Presidente, que os que urdiram
isso hoje estejam muito bem com o Presidente
da República, muito melhor até do que estavam
ontem, e é passivei até que se vão se jactar diante
de Sua Excelência, dizendo: "C6fi.segt.~imos dar
um ·goJpinho".Quem ganha com isto, Sr. Presi-

dente? Quem ganha não sei, sei quem perde.
Quem perde é a Casa, é o Parlamento. Nós, os
Senadores, somos eventuais; o rei- de plantão é
eventual; as instituições não são eventuais, e espero que não o sejam, porque queremos construir
um~ democracia neste País e precisamos de instituições fortes, sérias, corretas. Prec[samos principalmente que entre nós haja pelo menos credibilidade para acordos. Esta é a Casa do consenso,
dos acordos, dos negócios. A democracia é acordo sobre wn assunto, é, muitas vezes, desacordo
e discussões. Para que tenhamos credibilidade,
para que passemos a acreditar uns nos outros,
precisamos valorizar esta Casa,·-asSim Como os
Parlamentares. Corrigiu-se isso, de certa maneira.
porque o Uder do Governo nesta Casa, o eminente Senador Rachid Saldanha Derzi - devo
confessar -, empenhou-se para que se ·constituísse o quorum necessário à aprovação daquilo
que deveria ser aprovado - a convocação dos
Ministros.
Deixo este fato registrado nos Anais da Cãsa,
a fim de que S~dores espertos não voltem a
fazer isso conosco, sob pena de cair a nossa credibi1idade.
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, Líder do Governo nesta- Casã.

O Sr. RachJd Sald~nha De.rzl -Meu pobre
amigo, Senador Ronan Tito, devo afirr;nar a V.
Ex" que não há por parte do Governo nenhuma
discriminação a nenhum Estado ou Município no
Brasil que possa ser interpretada como que uma
vindíta pelos seus Governos ou Prefeitos que não
estejam de acordo com o Governo, diz V. Ex",
na votação dos 5 anos e no regime presiden~sta. O Presidente da República tem reafll'mado, bem como os seus Líderes, em nome do_
Chefe da Nação, que Sua Excelência_jamais fará
úrmi transação em troca do seu mançlato ou do
regime presidencialiSta ou parlamentarista. Ja-.
mais! O Senhor Presidente da República diz que
aceita a decisão soberana da Constituinte. É natural que Sua Excelência defen_da o presidenciaUsmo, regime no qual foi eleito, e que_ Sua Excelência. abrindo mão de um ano, defenda ao menos 5 anos de mandato para si, uma vez que
nós, na Comissáo de Sistematização, Já havíamos
fiXado em 5 anos O mandato dos futuros presidentes da Repúbllcà. Então, rião há nenhuma discriminação. Há inúmeros Municípios de Estados
que são contrários ão Pre$idente Pa República,
tanto no regime, quanto no mandato. O_ Estado
do Mato Grosso, quanto tem recebido e todas
as suas prefeituras. Todos os Estados do Nordeste_
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têm recebido. Ainda vou mandar fazer um levantamento, para fazer uma comunicação a esta Casa
do quanto têm recebido esses Governadores do
Governo Federal, e a fundo perdido, também nobre Senador Ronan Trto. Não há interesse algum
do Govemo em negar recursos aos que lhe são
contrários nessa questão. E se houver interesse,
se ho~JY~r ~_gum projeto_que esteja sendo_ obstado
em qualquer lugar, comunique-nos, que iremos,
com todo nosso empenho, fazer com que os processos andem. Se bem que houve uma prefeitura,
perto de Mato Grosso, que reclamou, por ser da
Oposição, que não aprovamos o seu empréstimo.
Não. Foi por descUido do prefeito, por incapacidade, seja lá o que for, que não complementava
o seu processo para que tivesse andamento. Isso
foi feito por nós. Aprovamos seu empi-ésl:imo, foi
a prefeitura que recebeu mais do que todas. De
forma que, estejam tranqüilos, nem nós, nem o
Presidente da República, nem o Governo, nenhum
dos Srs. Ministros têm interesse em discriminar.
Farei o possível e procurarei ter o conllecimento
de alguns processos de Estados ou Municípios
que lá estejam presos e farei com que venham
para esta Casa. Após esse decreto, hoje, todos
estão no mesmo plano, porque há uma restituição, mesmo daqueles aprovados por esta Casa
e que ainda não foram contratados na Caixa Econômlca. Quanto à votação, hoje, não faço injustiça
ao Presidente na ocasião, que era o Vice-Presidente • e não o Presidente ad hoc - Senador
Lourival Baptista, que colocou em votação a matéria, porque havíamos combinado, ontem, com
todos os Uderes, que exatamente ao meio-dia,
no máximo, estivesse quem e_stivesse na tribuna,
faríamos começara Ordem do Dia, para não atrapalhar a vida dos Srs. Senadores, que pre_cisavam,
logo depois, retirar.-se. E issO foi feito na hora,
presentes 57 Senadores na Casa.

O SR. RONAN MO-Exato, 57 Senadores,
quando foi aprovada a viagem do Presidente?
· O Sr. Rachld Saldanha Derzl Seriadores.

Sim, 57

O SR. RONAI'I mo- No Plenário?

O Sr. Rachld- Saldanha
Derzi- Na Casa.
--- -- ----O SR. RONAN

mo -

A ·chamada verifi-

ca-se sempre no plenário, nobre Senador Saldanha Derzi?
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O SR. RONAN 1ITO ~Honra-me V. EX!' com

o meu "aparte, e honra-me mais chamando-me
de amigo. Também quero dizer-lhe que me agrada muito ouvir isso de V. Ex'. Tenho feito tudo
para me mostrar também amigo e admirador de
V. EX' e para que possamos, a cada dia... a amizade
é mesmo que urna planta. À medida em que
a_cu]tlvamos ela pode aumentar, e _a amizade é
também como a planta: à medida erri que se
castiga, ela pode fenecer. Por isso, é que estou,
com todo o respeito que tenho por V. Ex', cobrando uma atitude, que sempre me pareceu ser a
atitude ,de V. Ex', de respeito aos acordos feitos
adredemente. Ressalvei que V. Ex' teve todo o
empenho para o acordo.
Agora, nobre Senador, dizer-me V. ~ que o
Presidente da República não conhece e não promoveu nenhuma discriminação, posso até aceitar. Posso até admitir que isto é verdade. Mas
depois V. Ex'!' vem acrescentar que nenhum ministro, nenhum membro deste Governo fez discriminação, V. Ex' se prontifica a verificar nos ministérios esses processos e a ajudar apurar quaJquer
tipo de retaliação que existia. Vou, então, ajudar
V. & a encamíithar algumas coisas. Por_ exemplo:
verifique, para o Governo da Bahia, que tantos
pedidos tem e precisa dos empréstimos, quantos
empréstimos foram liberados por este Governo
de oito meses para cá. Verifique o Governo de
Pernambuco. Todos· os- dois capitaneados por
dois colegas nossos da melhor qualidade, companheiros nossos de Partido, a extraordinário WaJdir
Pires, da Bahia, e o não menos extraordinário
Miguel Arraes, de Pernambuco~ O Estado do Rio,
logo depois que parou de aprovar os cinco anos,
c_omo é que ficou? Mas a mim seria suficiente
apenas um dado...

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - O Estado
do Rio tem reç::ebido muitos recursos.
O SR. RONAI'I mo - 86 em estado de
ca1amidade. Será que vamas.·esperar calamidade
no Estado de Pernambuco e_da Bahia, Sr. Senador?
O Sr. RachJd Saklanha Derzi- É bem verdade que o Estado do Rio está em uma situação...

o SR. RONAI'I mo - Eu OU\'L v. Ex' no
seu aparte brilhante. Gostaria apenas de completar o meu discurso.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Desculpeme.
O Sr. Rachld Saldanha Denl - Na Casa.
E havia 17 Senadores presentes. NatUralmente,
O SR. RONAN TITO - E diria para V. EX"
colocado em votação, não foi, na hora, pela auo seguinte: se não houvesse nenhum desses casência_ do nobre Senador Ruy Bacelar, pedida a
sos, se não houvesse nenhum caso, e1.1 teria um
verific8ção de quorum._ Então, prOsseguiu-se norcaso. Gm caso difíCil de ser explicado. O caso
maJmente, como é a praxe da easa, continuando
da minha cidade. A cidade de Uberlândia, que
a votação. Assim, não houve esperteza e interesse,
sofreu, no ano passado, uma chuva muito forte
porq'ue já havíamos acordado- V. ~sabe disto
e, por incúria do Prefeito anterior, que construiu
e ajudou ~ que votaríamos, hoje, toda a pauta
lá, sem projeto, üma ga1eria de água, num bairro
qüe estivesse na Ordem do Dia. Esse foi um acor·
de classe média-alta, a água passou por cima
do que fizemos, tanto é que chequei aos nobres
e matou oito pessoas. E foram só oito pessoas,
Uderes Fernando Henrique Cardoso e_Carlos
Sr. Senador, porque, repito, é um bairro de classe
Chiarelli ·e lhes disse: "En:tbora votados os 4ois
média-alta, porque, se fosse um bairro de classe
primeiros itens e aprovados, porque não houve
de gente pobre, morreria muita gente. Eu me
desJoquei daqu~ como era minha obrigação, levei
verificação, cumprirei os compromissos e farei
todo o possfvel para que, realmente, limpemos
lá dois Ministros de Estado, o Ministro Ronaldo
a pauta" e foi isso que fiZ, nobre Senador. Não
Costa Couto e Ministro Deni Schwartz. Constahouve esperteza nenhuma. Há uma injustiça de_ taram que tinha que se fazer uma_ obra com urgênparte do meu nobre e querido amigo, Senador .cia. -E a Prefeitura não poderia arcar cõm aquela
Roncm Tito, Muito grato a V. EX'
obra, porque anteriormente o Mirllstro da Fazenda
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havia baixado uma portaria que o Orçamento âe
1987 fosse feito com inflação zero. E, depois,

é urna obra grande, e na mesma hora os Ministros
disseram que fariam isto pelo FAS, um Fundo
que vem da Loteria Esportiva, que está sendo

drenadodopovobrasi1eiro,eque30% desseFun-do deveria ser aplicado em obras ~dais. O projeto fot feito. Percorreu os e~aninhos todos da

burocracia, foi aprovado em todas as instâncias
e foi avisado pela Caixa Económica Federai, através -de seu Diretor: "Amanhá estará no Senado".
Porque eu, como Senador de Minas Gerais, da
cidade de Uberlândia, tinha obrigação de seguir.
Não é o caso que o Prefeito de V. Ex" segue.
Segui no projeto. Comuniquei ao Prefeito, comu-

niquei ao Governador do meu Estado: "Amanhã
o projeto· estará aqui". E aí- e não gosto de
falar sobre as coisas em tomo do azul e do cinzento- o Ministro Prisco Viana, de maneira insidiosa,
pegou o projeto, jogou na gáveta e trancou. Quero
dizer a V. Ex•, Sr. senãdor, qUéro dizer a esta
Casa. quero registrar nos Anais desta Casa que,
se outra chuva vier e se morrer mais gente, responsabilizarei criminalmente - criminalmente,
Sr. Senador- o Ministro Prisco Viana. Vidas humanas não são brincadeira. Não podemos, neste
momento em que estamos pretendendo construir
a democracia neste País, dar deslições de democracia. Democracia não é isso. A democracia que
pretendemos construir é princiPalmente uma de~
mocracia de Justiça, e Isso qu~ se está fazendo
aí. assenhorar-se das verbas públicas e achar-se
com direito de fazer reta1iação a partir de verbas
públicas, Sr. Senador; me desculpe, mas não pa..
dia deixar de falar.
O Sr. Radlid Saldanha Derzl- Um pequeno esclarecimento. Estranho que o Diretor da Caixa Econômica tenha afirmado a V. EX' que amanhã o projeto estaria aqui, no Serià.do. Sabe V.
EX' que a tramitação depois...
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O 81'. Radúd Saldanha Del':d - ...ele é um
homem incapaz disso. Se já estava com a assinatura do Ministro-Chefe da Casa Civil, então, já
tinha passado pelo Ministro Prisco Viana ..
O SR. RONAI'I mo - Deveria!
O Sr. Rachid Saldanha Derzl- ---• de lá
deveria ler vindo aqui. Tenho conhecimento de
que realmente há vários processos, depoisdaque~

le decreto que suspendia, por uns tempos, os
empréstimos, meSn1o os em andamento, que ainda não se tivessem concretizado, foram devolvidos ao Ministério da Fazenda um reestudo. Te·
nho çonhecimento disso. possível que esse processo tenha sido desenvolvido. Depois conversarei com V. Ex!' sobre este e outros assuntos,
e tQda interferência que pudér, para resolver, farei,
pois sabe V. EX que sou amigo dos meus amigos.
especialmente dos Sef!adores, que para mim são
todos irmãos.

t

O SR. RONAN mo- Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, quando citei o caso, pretendia não fazer esgrima verbal c:om V. EX, pórque
acreditei nãquela assertiva de que estaria disposto
a sanar as irr~laridades porventura existentes.
Fazer esgrima verbal, V. Ex" sabe e eu também
sei._ somos parlamentares antigos, que não__é_ por
aí. Se V. EX' realmente falou corretamente quando
disse que quer sanar isso, estou dando o caminho.
O _Sr. Ruy Bacelar - Permite-me V. EJ(.o um
aparte?

O SR. RONAI'I mo - Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador Ruy Bacelar.
O Sr. Ruy Bacelar --V. Ex_!' tem toda razãO
quanclo diz - não digo esperteza - presteza,
ligeireza da Mesa, do Presidente que na ocasião
presidia, quanto à aprovação do Projeto de Rescr
luçào rf 2, de 1988, proveniente da Câmara dos
Deputados. O Presidente foi rápido, jlUltamente
com o eminente Líder Rachid Saldanh;r Derzi,
O SR. RONAN mo -.- Percorri todos os porque
ambos são ligeiros, e têm que ser ligeiros
escaninhos, fui ao Ministério da Fazenda,_ fui à - mesmo para serem agradáveis ao Presidente da
<:asa Civil, estive em todos os escaninhos. São- República. Mas V. EX" também tem razão quando
26 departamentos que perc:Oni,-Um por: um.
diz que há discriminações monstruosas por quase
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Sabe V. todos os Estados da Federação, principalmente
EX' que o trâmite dele era _para o Ministério da aqueles Estados onde os Governadores, com altiFazenda; depois a Casa Civil, e de lá o Presidente vez, defendem conscientemente a vontade de seu
da República encaminharia, através CJe oficio, para povo e não comungam c_om a idéia do Presidente
esta Casa.
da República de permanecer no poder por mais
O SR. RONAN MO -Já estava com pare- um ano, mais dois anos de mandato, como tam~
bérii
nãO -defendem o regime tal como Sua Exce--cer positivo do Ministro da Fazenda.
Uma informação que quero dar a V, Ex'; já lência o Senhor Presidente da República deseja.
há parecer favorável do Ministro da Fazenda e__ ~tretanto, essa licença concedida ao Senhor Predo Chefe da Casa Civil, com assinatura do Presi· sidente da República pelos Srs. Senadores foi
aprovada quando, em verdade não havia n(unero
dente da República.
regimental para a sua aprovação, pois havia aproO Sr. Rachid Saldanha Derzl- Se já estava, ximadamente de 10 a 15_S_rs. Senadores em pleo Ministro Prisco Viana, que não é um homem nário. A prova evidente é que logo de imediato
capaz de uma mesquinharia dessas...
solicitei verificação de qu0111m quando se pretenOSR.RONAI'ImO- Tambémjulgavaisto. dia aprovar o item 3 da ·ardem- do Dia que não
logrou aprovação pela inexistência de número míO Sr. Rachld Saldanha Derzi - ... é nimo ·ext_gldo pelo Regimento. Logo, vê V. Ex!'
um colega nosso que conheço há tantos anos, qUe -este ãSsuntO é complexo. Sua Excelência o
uma homem nobre, um homem educado; fino. Senhor Presidente da República soJicita uma lium homem sensível especialmente a problemas cença a partir de 19 de março, passado, a 28
como este que V. Exf- fala e muito justamente de fevereiro de 1989. Na suposição de que c_onti·
da cidade de V. Ex"...
nuárá Presidente até aquela data, e os Srs. SenaO SR. RONAN MO- E ficará muito mais dores vOtaram dando essa licença. Eles votaram,
sensível se acontecer uma catástrofe na minha no meu· entender, para serem agradáveis ao Senhor Presidente da República. Haja vista que estacidade.

mos na Constituinte, elaborando e até estudando
várias emendas que dão ao Senhor Presidente
da República um mandato até 31 de dezembro
do presente ano. Veja V. Ex' como foram apressados os Srs. Senadores em conceder esta Ucença, um cheque em branco, uma procuração em
branco para o Senhor Presidente visitar vários países não s6 5, porque na justificação de seu próprio
projeto o Presidente diz, mas diz claramente, conforme consta do documento que paSSãi"ei a: ler,
que, além dos países citados, em número de cin-

=

'Tendo em vista as razões Que lhe levam
a visítar aquelas a que acima me referi e
a outros que ainda estão na dependência
de entendimentos diplomáticos, submeto à
apreciação de V. Ex!', nos termos_do arl 44,
inciso DI, de I 980; da COnstituição, Pedfcio de autorização para ausentar-se do Pais, no
periodo de 1•-3-88 a 28-2-89."

Esse assunto é tão complexo, Sr. Senador, qUe
o eminerite-Serlador, por _seu Estado~ Senador
Itamar Franco, apresentou um projeto regula·
menta11do o art. 80 da Constituição _em vigor.
Isso em 1980, projeto este que continua em trami~
tação e que recebeu parecer de várim> comissões,
entre elas da ComiSsão de Justiça, onde teve como Relator o Senador José FraSeDi e que ofereceu
à consideração da Casa um substitutivo centrado
no projeto original do Senado1 't.amar Franco.
Além do mais, é bom que se diga que o Presidente
pede essa Ucença por ano ou mais de um ano
para vis!f:ar oU):ros países, numa hora difidl que
o Brasil atravessa de inflação nWlca vista na J-lalória do País, recessão à vista, desemprego, l1*a
de rumo, de diretriz, falta de autoridade do Presidente atual, corrupção por todos os lados, enfim.
um mar de lama neste Pais. E ao invés do Presidente levar o seu mandato a sério, trabalhando
diutumamente para solucionar esses problemas,
não! O que c Presiden~e quer? Quer ~como
diz o Senadot Luiz Vi· ,a - passear, passar o
ano em cinco ou mais países. Veja V_,_ ~ em
um ano de mandato. O que este Presidente quer?
Quer é deixar os problemas aqui, como se·encon~
tram, e fazer veraneio na Europa. Por isso, sou
inteiramente contra essa licença. -'\cho que o Senado não andou certo em ·c:oncet. .;;C esta licença
por tempo indeterminado, durante, praticamente,
o restante do mandato de Sua Excelêildi:'l. N.&o
somos contra que o Senhor Presidente ou outros
Presidentes futuroS, visitem Estados ou países estrangeiros, mas é necessário que mande ao Congresso, ao Senado e à Câmara, mensagem estipu~
!ando o prazo necessário para se ausentar do País
e qual o país a ser visitado, E não pegar um
eleraco de paísês e mandar uma mensagem pe-díndo autorização para que déssemos-- como
infelizmente alguns dos Srs. Senãdores o fJZeraril
- urna licença em branco para que o Senhor
Presidente possa usá~la como bem desejar. Por
isso, endosso as palavras de V. Ext, pois tem illteii-a
razão quando diz que há discriminação neste Pais,
cUcriminação indevida. O Presidente e os seus
Ministros usam indevidMlente o dinhéiro do povo
para tentar corromper a consciência de Constituintes fracos,_ pOrque sabem, o Presidente daRepública e os seus Ministros, que a Nação brasileira,
por mais de 90%, deseja, hoje, votar para Presi~
dente da República. Agradeço a V. Ex" o aparte
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que me concede e endosso as suas palavras no
sentido de que é necessário mais seriedade neste
País.
O SR- ROI'IAN TITO -Agradeço a V. Elo
Gosta1ia àe "aduzir ma1úJ.nf argumento aã einlnente Líder do Governo, Senador Rachid Saldanha Derzi, a respeito do decreto que suspende
a transferência de recursos da Federação para
os Estados e Municípios.

É questionável esse decreto, principalmente no
que tange à questão do FAS: Neste momento,
a finalidade da criação, ou,-pelo menos, o decreto
da criação da Loteria Esportiva; tr&, no seu bojo,
uma isca: ela captaria recursos pelo Brasil inteiro,
mas 30% deJes seriam alocados para resdlver
os graves problemas de ordem social, principalmente no que diz respeito à questão_ de urbani-

zação, rede de esgotos etc.
Ora, a Loteria continua rodcindo, o grande cas-

sino que é o Brasil continua. Estão arrecadando
dinheiro de todos os lados. Fica dificíl entender
por que continuam arrecadando e não reinvestem.
_
J:: verdade que estamos muito preocupados
com o déficit público, e é bom que estejamos,
porque ele é grande e precisa ser controlado.
Acontece, porém, que nessa faixa do Fundo de
Ação Social da Caixa EcOnõiíliCa -Federal, ()ue
arrecada através da Loteria Esportiva, esse dinheiro é vincu1ado e não poderia ser motivo de corte.
No entanto, estamos também fazendo vista
grossa, tentando colaborar com o Governo, porque, afinal de contas, este barco que e1e está conduzindo é o nosso País, que se chama Brasil.
Da nossa parte, vamos tentar, dando essa colaboração, embora não tenhamos sentido da parte
do Governo a mínima colaboração no que tange
às nossas reivindicações, principalmente as mais
justas e as mais sentidas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, todo este registro para preservar este plenário, um dos poucos
lugares que restam no País. -onde pode haver um
entendimento de nível aho a respeito dos.grandes
problemas, esta Casa que deve permanecer a Casa do diálogo, para que não sofra arranhões neste
momento em que o Brasil precisa tanto de diálogos e da contribuição que esta Casa está dando
e que pode continuar a dar.
A.gradeço_a V. EX', Sr. Presidente, pela toJerânda. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR-JQTAHYMAGALHÁES(PMOB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Sernldores:Como representante do Estado da Bahia, venho
manifestar minha apreensão a respeito dos graves
acontecimentos envolvendo a renegociação da
dívida externa brasileira e a volta do País ao Fundo
Monetário Internacional. Esses acontecimentos
caracterizam a imposição ao País de sacrificios
e humilhações que considero absolutamente inaceitáveis.
Senhores, o Governo Samey trocou a postura
da moratória soberana pela rendição incondicional aos credores externos. O Ministro Maílson da
Nóbrega, entre outras coisas, retomou incondidonalmente os pagamentos dos juros aos bancos
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privados internacionais, promoveu a ampliação
"d.e,sorde_nad2!1 dos controvertidos programas de
conversão da dívida em investimentos, tendo feito
todas essas concessões em troca de um acordo
de negociação extremamente desfavorável aos interesses nacionais e que nem ao menos se encontra totaJménte concluído, posto que possui inúmeras indefinições e pendências.
Nos termos do acordo preliminar finnado c_om
o Comitê de bancos credores em 28 de fevereiro
último, ficou estipulado em 5,8 bilhões de dólares
a dotação de "dinheiro novo" para o período que
vai de 1987 até o primeiro semestre de 1989.
Nos termos desse entendimento, o Bra$1 vai ser
obrigado a gerar gigantescos superávits comerciais à custa de recessão e desemprego, como
única maneira de manter em dia o pagamento
__da dívida externa. Os 5,8 bilhões de dólares correspondem a menoS de 30 por cento da conta
-de juros desse período. A liberação dessa verba
ficará ainda na pendência de uma série de entendimentos futuros, o que deixa em aberto a possibilidade de os credores incluírem futuramente novas exigências como, por exemplo, o acerto de
um programa de ajustamento formal oom o FMI.
Senhores, o mais grave de tudo é que essas
obscuras negociações não têm sido absolutamente acompanhadas pelo Senado Federal. As
notícias sobre a negociação da dívida ext~ma têm
chegado ao meu conhecimento não através da
via normal que seria a Comissão da Dívida Externa
do Senado Federal e, sim, através de reportagens
jornalísticas. Senhores, é extremamente frustrante
constatar o descaso com que_ têm sido ultimamente tratados os membros da Comissão da Dívida Externa. Essa Comissão, cujos trabaJh~ tenho
acompanhado com interesse, foi constituída com
o propósito único de acompanhar e fiscalizar os
acordos com os credores estrangeiros, uma tarefa
que, diga-se de passagem, constitui uma atribuição constitucional do Poder legislativo. É, portanto, com profundo sentimento de repulsa que tomo
conhecimento de que estão sendo conduzidas
as negociações de cujo teor os membros do Senado Federal estão sendo os últimos a saber.
O Ministro Maílson da Nóbrega efetuou profundas
mudanças nos critérios de renegociação da díVida.
externa, agindo de forma extremamente precipi-,
tada. Não s6 escondeu os termos das negocia-l
ções da Comissão da Dívida Externa, como tam-i
bém agiu em frontal contradição com suas declarações prestadas anterionnente no Senado Fede-'
ra1, quando prometeu a manutenção das posturas'
defendidas pelo seu antecessor, Bresser Pereira. i
Na verdade, as atitudes que vêm sendo toma-·
das pelo atuaJ Ministro da Fazenda representam
um recuo radical da postura de Iiegociação sobe-'
cana que vinha sendo ensaiada pelo Governo Sarney du(ante as gestões dos ex-Ministros Dilson
Funaro e Bressec Pereira. O atual ocupante da
Pasta da Fazenda não só desistiu, entre outas
cpisas, da proposta de trocar dívida por bónus
de longo prato e de cobrar spread zero, como
até concordou com a volta do Brasil ao FMI. Por
último, foram retomados os pagamentos dos ju~
ros da dívida externa e as conversões de dívida
em investimentos sem que os credores tivessem
feito nenhuma concessão ao Brasil.
A atual estratégia de negociação da dívida externa pode ser definida como uma rendição incondicional do Governo aos credores estrangeiros. Se-
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nhores, somente se o País estivesse em situação
de desespero poderiam ser considerados aceitáveis os termos dos recentes acordos. No entanto,
foi publicado, recentemente, pela editora Alfa-0mega, um estudo especializado sobre a moratória
brasileira, de autoria do economista Petrônio Portella Filho, onde está demonstrado que eram os
bancos credores, e não o Brasil, que estavam
em uma situação extremamente difícil ao final
do ano de 1987.
Durante o período compreendido entre as decretações da moratória brasileira e o acordo provisório de novembro de 1987, Portella Filho obser·
vou Que as reSeivas braslleiras, que_ no início do
ano tinham descido até o nível crítico de 3,3 bilhões de dólares, aumentaram até os 4,5 bilhões
de dólares. A despeito do bloqueio creditício aplicado contra o Brasil pelo governo americano durante esse período, o Brasil melhorou substancialmente sua situação de Iiqüidez; internacional,
tomado-se mais forte para resistir às hipotéticas
retaliações dos credores. Retaliações que, como
ele observou, permaneceram absolutamente ausentes durante os 8 meses da moratória, Durante
esse mesmo periodo, os bancos credores entra~
ram em pânico e passaram a vender os títulos
~ dívida bra,sileira no mercado secundário, concedendo desconto superior a 50%. Em razão do
pânico de vendas, os títulos da dívida brasileira
sofreram brutal desvalorização em sua cotação
de mercado, que caiu de 76% para 40% do valor
faciaJ entre meados de 1986 -e meados de -1987.
Resumindo os acontecimentos que, segundo
ele, marcaram o período de impasse, foi observado que, por um lado, o país devedor aumentou
as reservas_ internacionais e se tomou mais forte.
Ao mesmo tempo, os bancos credores, constatando que tinham em mãos papéis de uma dívida
incobrável que se desvalorizava ace1eradamente,
entraram em pânico de vendas, fazendo despen~·
car
quase 50% o va1or de mercado de seus
títulos. A situação_aflitiva do carte1 de bancos credores atingiria o seU ponto crítico durante o mês
de novembro de 1987, quando a Argentina levantou a possibilidade de se aliar ao Brasil, decretando moratória. Durante essa mesma época, a
agência americana que supervisiona a qualidade
das carteiras de empréstimos internacionais -

em

a Interagency Country Rlsk Commlttee
(ICERC) - marcou uma reunião para avaliar a·
qualidade dos empréstimos americanos ao Brasil.
Como os empréstimos não estavam sendo pagos
desde fevereiro, havia grande possibilidade de a
ICERC exigir que os bancos classificassem os tib.llos brasileiros na categoria value lmpalred (valor
depreciado). Esse rebaixamento na classificaçio
da dívida brasileira seria o primeiro pass6 para
que os credores fizessem o write-off (cancelamento) da dívida brasileira, ajustando sua contabi-lidade à realidade de que os títulos já tinham na
verdade se desvalorizado em quase 60% no mercado secundário. Esse rebaixamento, como j6 foi
ressaltado por alguns especialistas, não teria, na
prátiCa, nenhuma conseqüência negativa para o
Brasil, que não recebe crédito bancário líquido
desde o infdo da década. Existem exemplos de
países como o Peru, a Polónia e o Zaire, que
são devedores inadimplentes que já tiveram seus
empréstimos rebaixados, sem sofrerem com isso
nenhuma retaliação financeira.
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~uJição denfífica em vigência na Europa. Nessa
fase surgem luminares como João Vicente Torres
Homem, Barão· de Torres Homem, ( 1837-87),
conceituado chefe da vigorosa escola dínica que
iria influenciar professores da envergadura de
Francisco de Castro (1857::-190 1) e Miguel Couto
(1864-19:34).
não sofreu o confisco das reservas intetru~cionais,
Nessa época, cerca de 17 lentes ostentavam
bloqueio no comérc:Io internacional, nem perdas títulos de nobreza no Rio de Janeiro, ao passo
significativas nos créditos de curto prazo.
que, na Bahia, havia apenas um Barão.
Eu não vejo, portanto, nenhum motivo para
No fim do século XIX. Wucherer descobria, na
essa saída às pressas de uma moratória que estaBahia, o Ancylostoma duodenale e a Filariose;
va se revelando benéfica aos ínteresses nacionais.
José Francisco da Silva descrevia a bouba, a 'máO Governo Samey, ine~Jicavelmente, retOmou Cula e a dracontíase. No Instituto Bacteriológico
os pagamentos dos juros ao_s bancos privados
de S. Paulo, Adolfo Lutz e Alfonso Splendore desinternacionais à custa da dilapidação das resenras
crevia a esporotricose e a blastomicose_ suJ-ameinternacionais brasileiras. E, o que-é maiS grave,
ri cana. Gaspar Vianna, no lnstituto Oswaldo Cruz,
isso tud~ vem ocorrendo na ausência de qualquer
descrevia a leishmaniose visceral e preconlzava
concessao por parte dos credores. Esse é um
o uso do antimonial tártaro emético no seu tratagesto condenável que merece o meu mais pro_funmento. Pedro Horta descrevia a Pledraia hortai,
do repúdio não s6 como Senador, maS tainbém
e Henrique de Rocha Uma descobria a Ricketbla
como cidadão brasileiro.
p<OWIISeldl. Pirajá da Silva (1873-1961) isolava,
pela primeira vez, o Schistossoma mansont no
O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Came~o) Brasil. E Carlos Chagas (1879-1934), em 1909.
Concedo a palavra ao nobre Senador Frandsco
descrevia o Trypanossoma c:ruzi e, posteriorRoUemberg.
mente, estabeleceria toda a seqüência patológica
da Doença de Chagas.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERB(PMDB
Já na virada do Século XX. no Instituto Butantã,
-SE. Pronuncia o seguinte _discurso.)__,... Sr. PreVrtal Brasil inventava o soro anti-ofidico. Álvaro
sidente, Srs. Senadores:
Alvim introduzia, em 1928, a radiologia no Rio
A invasão da PenínsuJa Ibérica pelas tropas de
de Janeiro e, posteriorrriente, Manoel de Abreu
Napoleão teve auspiciosos reflexos sobre a Mediinventava a abreugrafia. Em 1934, Thales Martins,
cina brasileira, pois que, com a vinda da família
antes dos autores alemães, estabeleceu o vínculo
Real para o Brasil, o conselheiro Dr. José Correia
entre os horrnõnios hipofisárias e as gônadas.
Picanço, Cirurgião-Mar do Reino, teve a oportuEtn 1949, Mauricio Oscar da Rocha e Silva desconidade de sugerir ao Princípe Regente- D. João
bria a bradicinina, um polipeptídeo endógeno doVI - a fundação do ensinO médico em nosso
tado da maior capacidade a1gógena e inflamatória
Pafs. Comemoramos áqui os 180 anos da sua
-conheddas. Em 1961, Sérgio H. Ferreira descoimplantação.
bria o teprotide no veneno da jararaca, dando
Assim em 18 de fevereiro de 1808, atravês de
Carta Régia, era instituída a Escola de Anatomia inicio" à nova linha de anti-hipertensivos como o
e Cirurgia da Bahia, tendo como primeiros lentes Captopril ou Enalapril. Em 1969. Euryclides de
Jesus Zerbini realizou- o primeiro transplante de
de Cirurgia e Anatomia oS "drUr9!~~-aPi-ov8dos"
coraçào do País.
Manuel José Estrela (1160-1840) e José SOares
Atualmente, em nosso País, já se constituem
de Castro (1772-1840)~ !f?_go em seguida, em
em cirurgias de rotina os transplantes cardfacos;
2 de abril de 1808, erã, por sua vez, fundada
renais, de fígado e de córnea.
a Escola de Anatomia do Rio -~e _Janeiro, cujos
Podemos dizer que a infância da Medicina brasiprimeiros professores foram o CirurgiãO da Arma·
da. Joaquim da Rocha Mazarém (!775-1849). e leira foi bastante auspfcfosa e produtiva, apesar
o antigo Orurgião-Mor do Reino de Angola, Joa- do nosso crônico· descaso para com os pesquisadores. Pelo menos podemos dizer que a qualidade
quim José Marques (1768-1841 ). Sediadas amintelectual dos médicos dessa primeira rase de
bas as escolas em hospitais militares, elas evoluínossa história tenha sido uniformemente aceitáram, transformando-se em Academias MédicoCuúrgicas, instaladas no Rio de Janeiro, erTI 1813, vel. Preocupa-me, sobremaneira, Senhores, o fu. t;uro da nossa Medicina a partir do que Constae na Bahia, em 1815.
tamos na atualidade. Como serão comemorados
Ambas concediam o título de "cirurgião-aproos próximos I 80 ailos? Quero crer, entre _somvado" ao aluno que cursasse p'or__5 j!lnos a cadeira
brios lampejas de previsão racional e arroubos
de Anatomia, Quúnica, Fisiologfa, Etiologia, Patode esperança juve"nil, que não nos aguarda um
logia, Terapêutlca, Operações, Obstetrícia e Oíni~
futuro tão brilhante.
ca Médica. Se o aluno declc:Hsse repetir 1 ano
A política de massificação da formação de méde alguma disciplina dos últimos dois anos, era~
lhe conferido o título de "cirurgião-diplomado". cllcos iniciada nos fins dos anos sessenta, culminando com a existência, no Pafs, de 72 fa:cuJdades
A partir de 1832, em nome do Príncipe O. Pedro
D, sancionou-se o decreto que organizou as Aca~ de Medicina, ensejou, nos últimos 15 ãnos, a graduação de 9.000 médicos/ano, com possibilidademias Médico-Cirúrgicas, que passaram a cha·
des de~rescentes de posicionamento no meTcado
mar-se FaCUldades de Medicina.
de trabaJho, surgindo figuras aberrantes como a.
O curso de Medicina passava a ser de 6 anos
do residente-profission~. Dos 167.000 médicos
de duração, enquanto o de FarmaCêUtico; de 3
existentes atualmente no País, menos de 5% se
anos, e o de parteira, de 2 anos. O curso de Odondedicam à clihica privada. A grande maioria detologia só seria homologado em 1S84.
tém 2 a 4 subempregos a nível oficiaJ, ou é exploDurante o sécuJo XlX, a Medicina brasileira foi
rada pela Medicina de Grupo. Esses médicos mio
beneficamente influenciada pelo dima de intensa

A moratória dedar21da pelo Governo Samey,

a despeito dos vários erros. mudanças bruscas
e indecisões, vinha se revelando uma estratégia
de negociação tecnicamente viável. Ela permitiu
que a crise cambiaJ de 1987 fosse relativamente
bem suportada. Ao contrário do que se pensava,
os credores não reta1Iaram contra o Brasil, que
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têm incentivo, tempo ou dinheiro para se tecidatem, resultando a rápida obsolescência dos seus
conhecimentos técnicos, de rápida mutação na
atualidade.
O Dr. Oodi:iWatâo-_PãVãri;-Pr~Sidente do CNPq.
declarou_a necessidade prement~ de decuplicar
os atuais 40.000 cientistas do País. No entanto.
o Dr. Pavan se esquece dos pontos de estímulo
à fuga para o exterior bndn-dndn e dos estrangulamentos administrativOs existentes enl nosso
País: baixos_ salários, carência de verbas para pesquisa_ e impossibilida_de _legal de contratação. Pasmem os Senhores! Um professor-catedrático da
USP, ·em _tEmipo integral e dedicação exclusiva.
ganhava, em dezembro, Cz$ 1_20.000;00. As precárias condições técnicas encontradas no interior,
o baixo nível de vida e as limitadas possibilidades
de sobrevivência do ponto de vista financeiro induziram os méc:Hcos a se concentrarem nas capitais, mormente no eixo Rio-S. Paulo, onde se encontram mais da metade dà total de médicos
dO--País. Se o BrãslLapresenta _w_na ~ação geral
de 1,25- médico por mil habitantes, no Nordeste
eSta relação é de 0,447/1.000 habitantes ê,
Rio de Janeiro, se situa abaixo de 2,5 por 1.000.
se; pó rum lado, a rriinha fala ·tem o felizobjetivo
de comemorar os primeiros 180 anos de fundação do J9 curso de Medicina no Pais, em escola
à qual tenho a honra de pertencer, por outro sou
forçado a alertar os senhores para os graves problemas vividos pelos profiSSionais de Medicina.
Temos a obrigação de efetuar um profundo estudo e propor medidas a curto, médio e longo prazos, visando_ a tirar a nossa Medicina do incipiente
estado de indigência técnica, material e vocacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

no

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o segujnte discurso.}- Sr. Presidente,
Srs. Senadores._
__
As 'ecentes Resoluções do Banco Central, de
n<:d 1.61_4_ e 1.640, dispOndo sobre a Conversão
da dívida vêm suscitando apreensões junto a
setores empresariais das áreas situadas najurisdi·
ção da Sudene e SUdam, bem como assim no
Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha, em razão
do cumprimento de exigências pertinentes à reavaliação de ãtivos e o consequente do lmposto
de Renda.
Várias entidades de classe do Ceará- tendo à
frente a Federação das Indústrias. presidida pe\o
Dr. Luiz Esteves Neto, endereçaram pleito ao Pre·
sidente da República e aos Ministros da Fazenda,
do Interior e da Indústria e do Comércio, pedindo
a dispensa daquele tributo,_sem o que os prejuizos
seriam imensos para as firrrias interessadaS na
operalização das mencionadas Conv~s~._ _
Tendo em vista a relevfmcia do assunto, entendi
de trazê-lo ao conhecimento desta Casa, na forma
do telex que me enviou a Fiec, assim redigido:

'"Sçni$fação encaminhar a V. S• cópia do
pleito endereçado aos Exmo Srs Presidente
da República e Ministros da Fazenda, [nterior
e Indústria e do Comérdo na certeza do seu
apoio à adoção da medida solicitada que nos
possibilitará partldpar d~ projeto "COnversão
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da dMda" de que tratam as resoluções de
números 1.614 e 1.640 do Banco Central.
Abre aspas

Confõrme o dlsposto no item VI, da Resolução do Banco Central de NR. 1.416/87 e,
no 1 do artigo 2, do regulamento anexo a

Resolução do Banco Central de NR.
1.460/88, ficou estabe1ecido que haverá dois
tetos de conversão, sendo um destes destinado a J:lrojetos a serem desenvolvidos nas
áreas. (de menor desenvolvimento) da Sudene, Sudam, Espiríto Santo e Vale do Jequitinhonha.
Esta prioridade demonstra a preocupação
do governo com o desenvoMmento das cita<las regiões menos favorecidas no plano econômico, e carentes de industrialização.
Tal oportunidade, no entanto, dificilmente,
será praticada pelas empresas das c:Itadas

regiões por fatores adversos ao seu interesse,
e que apesar da correção de seus ativos na

forma da lei, seus abJafs vaJores não representam sua realidade econôrrúca, o que as
levaria a transferir gratuitamente parte de seu
património, salvo se preliminarmente proce-derem a reavaliação do ativo, na forma do
disposto no artigo 8? da Lei N9 6.404, de
15-12-76. Não é justo ({ue uma einpresa por
questões contábeis e infla._cionQs,_em virtude da desvalorização da própria OTN na relação preço-valor dos bens, realize negociações sem prévio ajuste traduza a realidade
econômica da empresa..
Assim a única precondição seria a reavaliação do ativo, o que implicaria, para as empresas o pagamento do Imposto de Renda
35 por cento de alíquota, o que s6 descaptalizaria as empresas, como muitas, devido à
sua situação fiilanceira e o momento crítico
que atravessamos, não teriam sequer condições de efetuá·lo.

Eis por que para a maioria das empresas
da região a lei tomar-se-á inaplicável e inócua, salvo se após os estudos necessários
para se conhecer a real situação das empresas, sejam éJS mesmas dispensadas do Imposto de Renda devido em razão da reavaliação, e desde que se hajam habilitadas a participarem do projeto da conversão da dívida,
o que naturalmente deverá ser disciplinado,
inclusive qual o procedimento para esta reavaliação a fim de ser coibido qualquer possível abuso.
Atenciosamente, - Lulz Esteves Neto,
Presidente Federação das Indústrias do Estado do Ceará- FIEC"
Senhor Presidente, espero que os Ministros
Maílson da Nóbrega,João Alves e José Hugo Castelo Branco, numa ação conjunta de que participe
também o Dr. Elmo Camões, do Banco Central,
encontrem uma solução compatível com a n~ali
dade delineada, explicitamente, na mensagem remetida pelo líder Luiz Esteves Neto.
Urge, pois, uma definição do Governo, viabilizando as pretendidas Conversões da divida,
com o que se favorecerão as empresas habilitadas
para esse tipo de ·operação financeira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

O SR. LO<IRIVAL BAPilSTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
Atendendo a horuoso convite do Ministro de
Estado da Indústria e do Comércio, Dr. José Hugo
Castelo Branco, viajei na terça-feira passada, dia
15 de março, integrando a comitiva que se deslocou para Aracaju a fim de participar das solenl·
dades de inauguração do Centro Comunitário e
da abertura da 1• Feira Industrial de Sergipe.
O referido· ceptro foi denominado ''José Hugo
Castelo Branco" como homenagem especial e
expressão objetiva do reconhecimento e da gratidão de Sergipe a esse eminente Ministro de Esta·
do que tem sido, no Governo do Presidente Jos~
Samey, um autêntico e dedicado amigo do povo
sergipano, sempre disposto a defender as süas
necessidades e reivindicações básicas, destacando-se, no seu efidente e dinâmico desempenho,
os estudos preliminares, o planejamento técnico-administrativo e a recente __criação do Pólo Coroquimlco de Sergipe, magno c-onjunto de empreendimentos que contribuirão, decisivamente,
para acelerar a modernização e o desenvolvimento da economia do Estado.
Representando um investimento da ·ordem de
200 mil OTN o Centro de Interesse Comunit6rlo
compreende um pavilhão de exposições e feiras
com capacidade para 100 boxes, auditório e teatro para 400 pessoas, instalações para lojas e serviços (Telergipe, correioS, bancas de revistas,
secretaria de apoio, administração, centro de
aprendizagem artesanal, biblioteca, cozinha e restaurante para empresários, sanitários, vestuários
e wna creche, além da sede da Empresa Sergipana de Turismo- Emsetur.
Congratulo-me com o Secretário da Indústria.
Comércio e Turismo de Sergipe, Valter Barreto
Gois, pela realização da Expósiçio Industrial de
Sergipe, que logrou reunir as principais lideranças
empresariais do Estado e pela realização de uma
sugestiva amostra das prindpals realizações do
Governo de Antônio Carlos Valadares no seu primeiro ano de administração, fatos que evidenciaram a importância e a indiscutível utilidade do
Centro Comunitário, recérri inaugurado, com Mea
construída de 5 mil 315 metros quadrados, num
terreno de I 5 mil metros. quadrados, local@do
no Distrito lndusbial de Aracaju.
Integraram :também a comitiva do Ministro da
Indústria e do Comércio, o Senador Albano Franco, o Presidente do Centro Brasileiro de Apoio
à Pequena Média Empresa Cebrae e ex-De~
" putado, Dr. Paulo Lustosa, e o Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), Dr. Marcelo Monteiro Soares.
AD assumir a tribuna para formular este sumário registro, congratulo-me com o Governador Antônio cartos Valadares e com os sergipanos. pelo
advento do mencionado Centro Comunitário e
pleno êxito da 1' Feira Industrial de Sergipe, iniciativas que fortalecem o processo do desenvolvimento global do Estado.
Finalizando, requeiro a incorporação ao texto
desta breve comunicação do discurso anexo que
sobre o assunto foi proferido pelo ilustre Governador Antbnio Carlos Valadares.
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São esll!s os comentários que me pareceu
oportuno fazer nesta oportunidade. (Multo bem!
Palmas.)

DOCGMENTO A Q(JE SE REFERE O
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMEIVTO:
DISCORSO DO GOVERNADOR
ANTÓNIO CARLOS VALADARES

A história do desenvolvimento econômico de
Sergipe, reglstror6, no futuro, o instante exalo em
que c~uimOS ultrapassar as tentativas incipientes e tfmldas paro o inicio do indusbialização,
e ingressamos no patamar decisivo em que consolidamos um complexo industrial de base, sustentado no aproveitamentoeconômico do imenso
potencial de recursos do nosso sub&elo.
Para que fosse possível essa transição que estamos começando agora a viver, e que nos levará
a um ~gío de pleno desenvolvimento econômíco, foi importante, e mesmo decisiva, a atuação
do Ministro José Hugo Castelo Bronco. Esta homenagem que hoje prestamos ao iJustre e dinâmico Ministro da Indústria, Comércio e Turismo,
dando o seu nome a este centro de interesse
cOrilunitário que estamos a inaugurar, é a forma
de reconhecimento modesto dos sergipanos, ao
trllbalho, à competência, e ao espírito público,
de um dos mais eficientes integrantes da equipe
do Presidente José Samey, cujo Governo tem sido
tantas vezes injustiçado, talvez pela sua preocupaç6o em corrigir desigualdades regionais, através de medidas corajosas, como a implantação
do Pólo Cloroqulmlco da Sergipe. O Ministro José
Hugo Castelo Branco tomou-se; ao lado do Governo de Sergipe e de todos os sergipanos. um
entusiasmado defensor do pólo cloroquímico,
agora finalmente concretizado.
O meu Governo está finn"emente empenhado
em assegurar a rápida industrialização de Sergipe.
Estamos agora concll.lindo a implantação do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, cujo
cronograma de obras foi garantido -graças ao
aparte de recursos através do BNDES.
Com o novo distrito e as ações voltadas para
_o fortalecimento da agroindústrfa, a diversificação
de atividades industriais no interior do Estado,
estamos assegurando o processo de multiplicaçito das oportunidàdes que irão surgir através do
dinamismo que o pólo cloroquímlco lmprimlrá
a toda economia sergipana.
Ainda este ano estarão concluídos pela inidativa privada dois grandes empreendimentos in-dusbiais em Sergipe, a fábrica de cimento do
Grupo Joio Santos, que consolida o pólo cimenteifo sergipano, onde já opera o Grupo Votorantim, e uma empresa têxtil do Grupo Santista.
Pretendemos, a médio prazo, mudar o perfil
da economia sergipana, e, para Isto, o setor secund6rio terá de se_ transformar no carro-chefe do
desenvolvimento e das transformações necessárias, multiplicando-se a riqueza, para que, melhor
distribuída, se promova a verdadeira justiça social,
que nio pode prescindir do trabalho, muitas vezes
do sacriftcio e da participação conjunta do empresariado e do poder público.
Este centro de interesse comunitário que hoje
se inaugura, sediando a exposição industrial de
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Sergipe, Será. sobretudo, um núcleo de apoio às
atfvklades empresariais. Aqui, serão rea1izadas feiras, exposições. Aqui também serão criadas condições para o estímulo aos pequenos neg6clos,
que irão exigir a presença participante do pequeno
e dos microempresários;
Neste Centro de lhtéi'ésSé Coriiunitárío que leva
o nome do Ministro· da Indústria. Comércio e Tu-

rismo, JOsé Hugo Ca~telo Branco, funcionará
também a Empresa Sergipana de Turismo.
A Emsetur deverá transformar este magnifico
edificlo num importante ilúCJOOde apo~oe ãtrãçâo
turistica.
-Para isto, a empreSa já tem toda uma programação, que será dentro de pouco teinpo iniciada,
e que se soma às ações que- estão sendo realizadas para a melhoria da infra-esbutura turfstlca,
criando novas alternativas que venham a assegurar a posição de Sergipe, como um dos mais
destacados pólos do turismo no Nordeste.
O meu Governo Corivoca o empresariado sergi-

pano, os investidores, nacionais e estrangeiros,
para que se integrem, efetivamente, ao processo

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

ORDEM DO DIA

1
Discussão, em turno único, do -Projeto de Decreto Legislativo rP' 12, de 1985 (rt' 98!85, na
--~ara dOs Deputados), que aprova o texto do
-protocolo adicional entre o Governo c:la -República
--Federativa do Brasil e o Reino da Espanha ao
--ãCordo cultura] de 25 de junho de 1960, -asSinado
em BrasUia, em 1~ de fevereiro de 1984. (Depen~
dendo de parecer.)
2
Dis~. em- turno único, do Projeto de Decreto l.egislotivo n• 16, de 1985 (n• 94/85, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
adendo ao acordo para funcionamento do escri~
tório de área da Organização Pan~Americana da
Saúde - OPAS/Organfzação Mundial da Saúde
- OMS, no Brasil, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Repartiçao
Sanitária Pan~Americana, assinado em Brasília,
a21 de dezembro de 1984-. (Dependendo de parecer.)

de desenvolvimento que iremos garantir, sobretudo-com a confiança, com a crença nas imensas
potencialidades do nosso Estado e do nosso País.
Diante das dificuldades, desanimar, sucumbir
ao pessimismo, é a maior demonstração de fraqueza ~ incapadcbde.
3
Teremos de vencer as adversidades do presente, acreditando que a todos nós. cabe, a tarefa
Discussão, em turno único, do Projeto de Detão dificil quanto patriótica, de construir o futuro. creto LeglsJativo n" 17, de 1986 (n'? 120186, na
de assegurar um amanhã, onde os nossos fi1hos Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
convivam com menos problemas do que aqueles
protocolo adicional à Convenção Internacional
que hçje estamos a enfrentar.
para Conservação do Atum e Afins do AUântico,
NJs que espalham o pessimismo. iludem com
aprovado pela Conferência de Plenipotenciários,
8 demagogia fáCil; nlistíficam acenãndo com pro- -em 9 e 10 de julho de 1984. (Dependendo de
messas que são, na prática, irreallzáveis, nós, que parecer.)
temos responsabilidades, nós, que temos a noção
exata do que significa o sacrificlo de cOnduzir
-O SR. PRESJDErrTE (Dirceu Canl.elro)- Esatividades públicas e privadas, devemos respontá encerra~ a sessão.
der com a mensagem construtiva do trabaJho,
participando da grande e decisiva batalha pela
(Levanta-se a sessão ~s 14 horas e 1Oiniprodução, peJa geração de empregos, pela consonutos.)
Hdação da justiça social.
ATO DO PRESIDErriE
O Brasil do presente, não será mais feliz, e o
1'1' 35. DE 1988
Brasil de amanhã não será mais próspero, se não
conseguirmos hoje, demonstrar, que a força do
-O Presidente do Senado Federal, no uso_ das
trabalho e a competência, aliados a uma demoatribuições que lhe conferem os arts. 52, item
cracia da qual não se excluam a responsabilidade
38, e 97, inciso IV, do Regimento fritemo, e de
e o respeito mÚbJO, constitUem; OS 'únici>S cami~
acordo com a delegação de competência que
nhos válidos e conseqüentes, para que- Sejam allhe foi outorgada pelo N.o da Comissão Diretora
cançadas, justamente aquelas metas que alguns
pensam atingir pelos descaminhos da simples de- Jll' 2, de 1973, e tendo em vista o que_ consta
do Prpcesso n" 002937l.8&3, resolve aposentar,
magogia e da agitação irresponsável.
voluirtariamente, Manoel José de Sousa, Técnico
Sr. Ministro José Hugot:8Steio Br8nCO, receba -- Legislativo,
Classe Especial, Referência NS-25, do
o penhor reconhecido dos sergipanos, unânimes QJadrQ Permanente do Senado Federal, nos ter·
no reconhecimento do que por nosso Estado fez
mos dos arts. 101. inciso m, e 102, inciso. I, armea
V. Ex', e transmita também ao preclaro Presidente a, da Constituição da República Federativa do
Josê Samey a ~sb;tção da nossa confiança Brasil, co.rribioados com os arts. 428, inciso II,
no seu Oovemo que sempre tem ãteridido. as jus~ 429, inciso I,-430, incisos N e V, 414, § 49, e
tas reivindicações do nosso ESf.ado. (Muito bem! 438 da Resolução SF n• 58, de 1972; art. 2•, pmáPolmas.)
grafo único, da Resolução SF n9 _358, de 1983;
art. 3 9- da Resolução SF n" 13, de 1985, e art.
OSR.PRESIDENil!(Dir<:euCameiro)-Na- 2 9 da Resolução SF n9182, de 1987, com proven~
ctà mais havendo 8 tratar, vOu encerrar a presente ' tos integrais, observado_ o disposto no art. 102,
.sessão~ convocando uma extraordln~ a reali§ 2 11, da Constituição Federal.
zar~se segunda-feira, dia 21 de março, .b 1O horas
5enado Federal, 17 de março de 1988. -Se-·
e 30 minutos, com a seguinte
nadar HUIIIbelto Lucena, Presidente.

'

Março de 1988

AlO DO PRESIDEI'ITE
1'1' 3&, DE 1988
O Presidente do Senado Fe4eral, no uso das
atribuições que lfte conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV. do Regimento Interno; e de
acordo com a delegação de com_petência que
lhe foi outorgada peJo Alo da Comissão Diretora
n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo J1l' 002790/88-2, resolve aposentar,
volutariamente, José Carlos Fontes, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do
Quadro PerrÍlanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101. inciso m. e 102, inciso L
alínea "a", da Constituição da -RePúbliCa Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, iO:ciso I, 430 indsOs- IV e V, 414,
§ 4•, e 438 da ~esolução,SF n• 58, de 1972;
artigo 2', parágrafo únk:O, da Resolução SF no
358, de 1983; artigo 3• da Resolução SF n• 13,
de 1985, e :amgo-"2 9 da Resolução SF n9 182,
de 1987, com proveritos integraiS, observado o
disposto no artigo 102; §" 2•, da Constituição Fe-- dera:l.
SenadO Federal, 17 de mcll-ço de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
EXIRATO DE COrrrRATOS
E/0<1 TERl'IOS ADffiVOS
Espécie: ÇQrifrato -- Contratada: VIDRÃO - Comércfo e Serviços
Lida-ME
-Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento
-~ colocação de vidro liso de 5mm, incolor, eco
diversos setores da Casa.
Udtaçio: Convijce n• 023/88 _
Crédito pelo cpial c:on-eni a deopesa> A con!jl
do Programa de Trabalho n• 01010212205/81Ç,
Natureza d.a Despesa n• 3120- 060010.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho 09
0045219, de 29~2-Bs.Valor Contnltual: Foi estimado em Cz$ 800.000,00 (oitocentos
cri.iiados).
VJsmcia: 29-2-88 a 31•-12-ss
Data da Aul...tuR: 29-2-8& Pelo Senado Fo!deral: Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada: Jesus Edson campariaro.
-.
Amaury Gonçalves Martins -- Diretor da
SUbsecretaria de Admiriistração de Material e Patrimônio.

ma

COMISSÃO DIRETORA
3• Reunlio 0n:1nMta. R-+,.•

Em 15 d e - de 191111

As dez horas do dia quinze de março de 19118,

na Sala de Reuniões da Presid~cia, re~
• Comissão Diretorll do Senado Federai.' sob a
P=l~cia do Senhoc Senador Hurhberlo Lucena, Presidente, com a presença dçs Senhores
nadores: José lgoáclo, Primeiro-Vice-l'resfdenle;
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário; Odadr
Soares, Segundo-Secretá João Castelo. ~
to-SeCretáriO; Franoisco Rollemberg, Joio LDbo
e Aluízio Bezerra, Suplentes, e, no decorrer da
reUnião, com a presença também dos Senhores
Senadores LourMII Baptista, Segundo-Vice-Presidente e Qirc:eu Carneiro, Terceiro Secretário.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente
submete à apreciaçfio dos p~ntes os seguintes
assuntos, trazidos pelo Diretor-Geral da Casai

se..
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]9) Minuta de Ido da Comissão Diretora reajustando os valores dos subsídios dos Senadores,

a partir de 1~ de março tle 1988, no percentual
de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento),
em decorrência de vmiaçilo da URP. Após discutida. a matéria é aprovada, assinando os presentes
o respectivo Ato, que vai à publicação.
29) Minuta de Ato da Comissão Diretora reajustando os vaJores dos vencimentos, salários, salários-famílias, gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, do Cegraf e do Proda-

seÍl, a par\{r de ]9 de março de 1988. no percentual
de.J 6, 19% (dezessels virgula dezenove por cento),
em virtude da variação da URP. A matéria é aprovada, após sua discussão, assinando os presentes
o respectivo Am, que vai à publicação.
39) Prestação de Contas do Cegraf, relativa ao
terceiro trimestre de 1987. Colocada ero discussão, a matéria é aprovada pelo Plenário da Comissão Diretora
Em seguida, ao lhe ser concedida a palavra,
o Senador Odacir Soares apresenta seu parecer
no Processo n"' 000559/87-3, relativo à Prestação
de Contas do Prodasen, ·correspondente ao terceiro trimestre de 1987, propondo seja o mesmo
baixado em diligências para que a Auditoria do
Prodasen atenda às recomendações fonnuladas
pelo ConSelho Supervisor daquele órgão. Submetido a discussão, o parecer é aprovado pela Comissão Diretora.
Em prosseguimento aos trabalhos, o Senador
José lgnácio apresenta parecer favorável ao Processo n"' 001489/87-9, que trata da Prestação de
Contas do Cegraf e Funcegraf, relativa ao segundo trimestre de 1987. Após discu~da, a matéria
é aprovada.
Concedida a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, este traz a exame da COmlssão Diretora
o seguinte:
a) Ato do Presidente n9 24/88,- que altera, "ad
referendum" da Comissão Diretora, o Orçamento
do Funsen para- o exercício de 1988. Após ller
apreciada, a matéria é homologada pela Comissão Diretora.
b) Outros assuntos de interesse da administração da Casa.
Antes que as matérias constantes do item "b",
apresentadas pelo Senhor Primeiro-Secretário sejam examinadas pelo Plenário da Comissão Diretora, o Senhor Presidente, considerando p adiantado da hora, suspendeu a sessão, marcando seu
reinício para o dia seguinte, 16 de março, às dez
horas.
No dia dezesseis de março de 1988, às dez
horas, são reabertos os trabalhos, com a presença
dos Senhores Senadores que compareceram no
dia anterior e mais os Senhores Senadores Leurival Baptista, Segundo-Vice-Presidente, e Dirceu
Carneiro, Terceiro-Secretário.
O Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Carneiro, que apresenta as seguintes matérias:
1) Parecer contrário ao Pro-cesso_ n<;>
013497/87-1 no qual o servidor Orlando Oliveira
requer seu reenquadramento como TécnicO Legislativo. Submetido a discussão, o parecer é
aprov~~do.

2) Parecer ao Processo n9 018480/87-0, de in~
teresse do servidor Victor Resende de Castro Caiado. Ao ser colocada em díscussão, o Senhor Se-

nador Jo!o Castelo pede, e lhe é concedida,
vista da matéria.

3) Páre"C:er faV6rávél ao Processo n 9
000559/88--1, de interesse do ex-:_Senador Amaral
Furlan. Submetido 8 diScussâo; õ parecer é aprovado.
- 4) Parecer favorável ao Processo n 9
020041/87-0, em que o ex-S~nador Evandro
Mendes Vuuma solicita ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas. Após discutido, o parecer é aprovado.
A seguir, o Senhor Presidente, após esclarecer
que convocará, com a maior brevidade, uma reunião-extrllordinária da Comissão Diretora para tratar de outras ri1atériêis perldenles de decisãO dO
ColE:giado, declarou encerrada a presente Reunião às doze horas, pelo que eu, José Passos
Pôrto, Direto'r-Gerardo-senadO Federal e SecretárlO--d8 ComisSão Diretora~ lavrei a presente Ata
que, depois de assinada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação.
SenadoFederal,16demarço de 1988-Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu Haroldo Pereira Ferilande-s, Assistente da Comissao, lavrei a presente Ata
que, lida a aprOvada, será-- asSinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

NfEXÔ). AT"ACii. B'REaiYiXO DA Cci- .

~S~OP~MDEm~q

DES17NADA A "INVESTIGitR AS ~aS>IS
DO RAOONAME/'ITO DE ENERGIA ELÉTRICA E A POÚT1CA PARA O SE:TOi? ELÉ7RICO'; REAl.1ZAD/t EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987, A F1M DE CXMR O DEPOIME!'ITODOSENHOR~NIS1RODEESTA·

DO DAS MINAS E ENERO!It, AaREUANO
CH4 VES; Q(JE SE PGBLICA CCW A DEVIDA
A(ffORJZIIÇÁO DO SENHOR PRESIDEN·
TE

-.

Presidente:- Senador José Agripino Relator: Senador Jutahy ~aJhães
(íntegra do apanhamento taquigráfico)

QSR,.PRESIDENTE (José !lgripino)- Declaro
abertos os trabalhos da CPI de Energia Elétrica
Srs. Senadores, Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves, dando seqüência e quase complementando os traba1hos desta Comissão
COMISSÃO PARlAI'IEI'ITAR
Parlamentar de Inquérito, que roi criada, a pedido
· DE II'IQOÉRITO
do Senador Jutahy Magalhães, para apurar as
· êrliiilâ atiiiYéSda Reaoluçio n• 08, ele
causas e as possíVeis conseqüências do racionamento de energia elétrica no Brasil e, particular1987, deotlnada • lnveotlgu u CIIUAS
· do 1-aclo.-mento de energia elétrica e
mente, no Nordeste, recebemos, hoje, a honrosa
· a· jJoliiica para o Setor •btc:o.
presença do ExJn9 Sr. Ministro das Minas e Ener~
gia, que vem complementar as infonnações anteg. RECJNIÃO, REAUZADA
riormente aqui prestadas por dirigentes de diverEM 1O DE NOVEMBRO DE 1987
sas entidades ou empresas ligadas ao setor. E
-Às quinze horas do dia dez de novembro do
para conhecimento de S. ~. o Ministro, quereano de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala
J110S infonnar que por esta CPI já passaram o
de ReUfíiões da Comissão de Fmanças do Senado
Superintendente da Sudene, o presidente da EleFederal, reúne-se a CofuissãO Parlamentar de Intronorte: o presidente da Chesf; o Presidente da
quérito, criada através da Resolução n9 08, de
Eletrobrás; o Coordenador de Eletrificação do
987, destinada a investigar as causas do racionaPROINE; o Presidente da ABRACE, que é uma
mento de energia elétrlca e a política para o setor
entidade de classe que congrega os consumielétrlco, presentes os Senhores SenadoresJutahy
dores de energia; o Diretor da Divisão de Controle
Magalhães, José Agripino, Roberto Campos, Jorde Se!Viços de Eletrlcldade do DNAEE; ex-direge Bomhau_sen, Carlos Cl}iarelli e Marco Maciel.
tores económicos e financeiros d_a Chesf e da
Comparecem, ainda, os Senhores Deputados Má·
EJetrobrás; o Exm9 Sr'"MinistrO de Estado d~ _íiriga~
rio Uma. Ismael Wanderley, Djalma êessa. Dioníção, Dr. Vicente Fialho; e o Secretário de Estaçio
sio Dai Prá e Humberto Souto.
das Minas e Energia do Estado de Pernambuco.
- Abertos Os trabalhos, o Senhor Seni!ldor José
Todos eles convocados pelos Srs. Senadores inteAgripino, Presidente da Comissão, dispensa a leigrantes desta CPI, a aqui prestarem irúonnações
tura da Ata da reunião anterior que, em seguida,
atinentes aos setores ou organismos que dirigem,
é: dada como aprovada.
--prestando, quase sempre, valiosíssimas contribuiÉ registradi!l a presença dos Senhores Mário
ções ao objetivo desta CPI.
Bhering, Presidente da Eletrobrás, Miguel Nunes,
Mas, na verdade, esta CPI se completa na mePresidente da Eletl"onorte, Carlos Aleluia, Presidída em que, V. Ex', Ministro das Minas e Energia,
dente da Chesf, Diretº-re"s e AsSessores de diversos
vem aqui prestar o seu depoimento. O que esperaQrgãOs da -áreã da eletrificação.
- mos seja feito de fom1a global, abrangente, para
Inicialmente, o Senhor Presidente concede a
que os Srs. Senadores que integram esta CPI te·
palavra· ao Doutor Aureliario Chaves, Ministro de
nham condições de apresentar um relatório pro-Estado ~s Minas e Energia, que discorre_ sobre
dutivo, conseqüente.
_
__
a utilização da energia em suas diversas formas.
Entendemos que a presença de v. Ex"; neSta
Prosseguindo, na fase interpelatória. usam da
CPI; é importante como Ministro, mas também
palavra os Senhores_ Senadores Jutahy Magaé importante como ex-Presidente do <;onselho
lhães, Relator, José t\gripino e o Deputado Mário
Nacional de Energia, que V. Ex' presidiu durante
Uma.
_
o Governo pasSadO, C0n5elho este que entendeFmalmente, o Senhor Presidente agradece a
mos é um órgão de atuação normativa, não exepresença do DoutQr Aufeliano Chaves e detercutiva, e que foi instituído em boa hora, tendo
mina que as notas taquigráftcas tão logo traduem vista a crise energética do País, para buscar
zic@s e revisadas, sejam publicadas, em anexo,
caminhos no sentido da auto-suficiência do Brasa1,
à presente Ata.
"
fúndainentalmente nos combustiveis lfquidos.
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Como é hábito, Sr. Ministro, fazemos a sessão,
dMdindo-a em etapas: na primeira etapa, a expo-sição de V. Ex'; na segunda, o debate, em que
os Sr. Senadores terão oportunidade de dirigir
questões, para que as perguntas e indagações,
que têm que ser feitas, possam ter resposta conseqüente para ulterior colocação no nosso relatório.
.De modo que, posto Isso, lniciando a primeira
fase dos nossos trabalhos, concedo a pa1avra ao
Sr. Mfl:ilstro para a sua exposlçAo.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES -

Exm• Sr. Senador José Agripino, digno Presidente
desta Comissão. Exm• Sr. Senador Juthay l'lagalh6es. digno Relator-Cieral da Comissão, Exrn' Sr.
Uder do PFL. no Senado Federal, Senador Cados
, Chiarelli, Exm'" Senadores, Exm• Srs. Deputados,
Exm• Srs Presidentes e llirotores de óigõos da
· edminlstraçAo descentralluoda, vinculadas ao se'tor do Ministério das Minas e Energia, pmticu. Iarmente o setor elétrico,- Srs. jornalistas. minhas
Senhoras e meus Senhores:
Primeiramente, quero registrar, e o faço Com
·bastante alegria, a grande honra que me é conferida, de falar nesta Casa do Congresso Nadonal.
Pelo Congresso Nadonal passei duas legislaturas coosecutivl!s, partldpante que fui da Ban·
,cada do meu Estado de Minas Gerais, na C&mara
, dos Deputados, no periodo de 66170, e depois
no perfodo 70n4. Aprendi, no convfvio com o
Legislativo do meu Pais, desde • época em que
~era o cargo de Deputado Estadual no meu
1 Estado, Minas Gerais, que o exercido da vida democrática está intimamente ligado, está intin1a·
mente correlacionado, com a vida legislativa. O
Poder Legislativo nAo apenas na especificidade
das suas atribuições, mas. mais do que isso, pelo
tipo de relacionamento que proporciona, pela integreção que permite das diferentes regiões do
Pai's, pelo intercambiamento de idéias é sem dúvida alguma, uma área. onde a Naçlto se projeta
de maneira transparente, e através dessa projeção
se pode exercitar, de maneira mais eficaz, a vida
·politica do Pais..
E na especificidade das suas atribuições, que
é legislar, todos sabemos que é no Poder Legis·
1at1vo que as leis depWlUll, que as leis decantam,
que os diferentes segmentos de opiniAo pública
deste Pais. mesmo os nio institucionalfzedos, têm
um canal adequado para transmitir as suas idêias,
:formular as suas questões e dar a sua contribuição
para que a legislação brotada da Casa adequada
para issO, se afine melhor ao sentimento do País.
Por estas razões, Sr. Presidente José Agripino,
é para mim uma honra multo grande, esta que
tenho. de falar aos eminentes membros destaCo-missõo Parlamentar de Inquérito.
A energia e o homem exercem um processo
de lnteração que data da própria existôncia do
homem na face da Terra. A energia precedeu
essa existência, mas a presença do homem na
face da Terra esUlbeleceu sempre uma correlação
intima entre as fontes de energia existentes e a
sua adequada utDização pelo homem, ao longo
do tempo, em beneffdo da melhoria da qualidade
de vida do homem, na face da Terra.
. A grande fonte de energia, sabemos, é o sol

E, na, medida em que,
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atravé~

4as diferentes.

formas de energia que emanam do sol, a energia
sob ~ forma de calor ou de luz,. é que os vegetais
crescem, e se desenvolvem. E, através da vida

vegetal, toma-se possível a vida animal, poK""que
os vegetais são capazes de captar diretamente
a energia solar e transformá-la em outras formas
de energia. Através do extraordinário e misterioso
mecanismo da fotossinfese, é que é possível a
existênda de vida na face da tem1. O sol é, portan-to, a grande fonte de energia.
É o sol o responsável peJa energia dos combustíveis fósseis: o petróleo, nas suas diferentes manifestações, sob a forma de petróleo líquido, sob
a forma de petróleo gás, porque o gás Jla;tural
de petróleo é uma manifestação de energia petrolífera. porque também é um hidrocarbureto, com~
binação de Carbono e Hidrogênio, que é _a essência do petróleo; dos combustíveis sob a forma
de carvão, que é também uma variedade de combustível fóssil, e a própria energia hídrica, que
é uma decorrência da energia solar.
As outras manifestações de energia. com as
quais o homem convive, a eÍlergia sob a forma
de fissã.o nuclear, ou sob a forma de fusão nuclear;
fissão nuclear, desdobramento de núcleos pesados em núcleos mais leves com dissipação de
energia; ou fusão nuclear, ajuntamento de átomos
mais leves para formar átQmos mais pesados,
com dissipação de energia; ou a energia sob a
forma de energia geotérmica. utilizada em condi~
ções restritivas mas que não deixa de ser utilizada;
a energia sob a forma de maré motriz; ou a enerQia
solar, sob a forma de fotossíntese, a mais importante fonna de energia derivada do sol; ou a energia sob a forma de células fotovolt8icas, que é
a energia da luz solar iransformad8 em energia
elétrica; ou a energia solar sob a fonna de calor,
utilizada diretamente para produzir energia elétrica.
De qua1quer maneira,· estas são as formas de
energia com as quais o homem convive, ublizando-as, transformando-as, ora numa direção, ora

noutra.
Uma das conquistas mais importantes que o
homem obteve para a utilização de. wna forma
de energia limpa, não-poluente, de alta flexibilidade, foi, sem dúvida alguma, a utilização da ener~
gia sob a forma de energia elétrica.
·
A utilização da energia; sob a forma de energia
e1ébica, foi, talvez, a mais importante conquista
que o homem alcançou, desde a sua presença
na face da teria. A energia de Hssáo nudear ou
a de fusão nuclear também têm uma destinação,
em grande parte, para gerar a energia elébica.
Hoje, a energia elétrica está de tal maneira ligada,
vinculada à vida do h~mem, que não se concebe
a presença do homem, na face da terra, s~m
· ter ao lado o quilowatt-hora.
_-_- Nesti-SãJa, estamos com muito vidro paia clarear, muita cortina parà escurecer e, para completar, a luz para clarear. Evidentemente, há o
ar condicionado, que consome energia, e este
microfone que estou utilizando,' que consome
energia.
Há, então, hoje, umil. xifofagia entre o homem
e a_ energia, particularmente sob a forma de energia e1étrica, razão pela qual existe um relacionamento íntimo, estreito, entre demanda de energia,
sobretudo demanda de energia elétrica, e crescimento do Produto Interno Bruto. Há uma correlação estreita entre o crescimento do Produto lnreino Bruto e o crescimento de demanda energética.

Para que tenhamos uma visão de como o Brasil

se encontra, no momento, no que diz respeito
à sua dlam8.da matriz energética, vou começar
por fazer um<;~ pequena projeção de uma transparência que nos dá uma visâa razoáveJ do problema
da matriz energética brasileifa.
Vale dizer, a nfvel de 1985, o hoje nosso é o
ontem de 1985. Hoje a madeira ainda tem uma
representatividade de _18% da matriz energética
brasileira, sendo parte dela çonsumida, em fun~
do rendimento térmico, vale dizer, ê jogada fora.
porque o rendimento térmico das máquinas que
utilizam madeira é relativamente baixo, ou seja,
não dissipa essa energia. O que resta destina-se,
uma parte, para energia residencial, embora o
gás liquefeito de petróleo esteja ocupando rapidamente uma posição de quase exclusividade na
energia para a cocção alimentar. Ainda existe,
contudo, a presença da madeira, como fonte
energética domiciliar, como fonte energética resi·
dencial. O gás está ocupando, com uma veloci·
dade fantástica, esse espaço. Hoje, o Brasil é o
Pais do mundo qoe tem o maior volume, o'maior
número de bujões de gás em circulação. Nwn
curto espaço de tempo, num espaço de tempo
de 40 anos, o Brasil caminhou, celeremente, para
ocupar uma posição extremamente expressiva,
no que diz respeito à utilização do GLP - gás
liquefeito de petróleo. Outra parte da energia vai
para fins comerdais
ainda uma outra, destina-se ao setor industrial, que está gradualmente
reduzindo a utilização de energia solar, sob a forma de biomassa, particularmente sob a forma
de madeira.
i.ogo em seguida, há a energia de origem hídrica que, hoje, já está na casa dos 30%. A nível
de 1987, da matriz energética brasileira, a energia
h1drica já contribui com 30% •. Essa energia de
origem hídrica, retiradas as perdas, que são relativamente pequenas, destina-se a fms residenciais.
comerciais e, predominantemente, para fim industrial.
A presença do carvão nacional ainda é pouco
expressiva, para não dizer inexpressiva, no quadro
da mathc. ~ergética do nosso País. Sua destina.ção ê, predomincn.~~P!nte, para fins industriais,
ou sob a fonna de carvão para; ... indústria, particu.larmente para a indúsbia dmenteira, ou é o carvão
sob a forma de energético e redutor, para a indús.tra siderúrgica, ou é o carvão sob a forma-Emergê-tlca, para gerar energia elétrica. Estamos dando
wna atenção especial, agora, à utilização desse
carvão, particularmente na região Sul do Brasil.
o petróleo contínua sendo, embOra de maneirá
decrescente, aquele que tem maior participação
na matriz en~rgética do País. Felizmente, neste
particular, vou abrir um pequeno parênteses, aqui,
para dizer o que ocorreu com a Comissão Nado.nal de Energia.
Instituída no Governo Figueireélo, a Comissão
Nacional de Energia tinha a finaJidade precípua
de organizar o setor energético, no que tange,
especificamente, ao uso dos combustíveis líquidos - petróleo e álcool -para enfrentar a chamada crise do petróleo, o s_egundo grande choque
do petróleo que, no periodo 1981-1982, teve wna
presença assustadora na balança comercial do
País, quando chegamos a importar 10.5 bilhõés
de dólares de petróleo. Esses 10.5 bilhões ded61ares significam que o Brasil, àqueJa época, produzia

e.
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São Paulo_,- se Deus quiser- até o final deste
ano. É o primeiro grande gasoduto que o Brasil
está ConStruindo, e é a primeira grande iniciativa
tação. Nesse montante de I 0.5 bilhões de dólares, de dar conseqüência prática e eConómica à utiliza~
estaVam representadas em tomo de 50% das ex- çâo do GLP, em nosso País, no momento ·em
porta'ções brasileiras. Nwna época em que oBraque a pres~nça desse GLP começa a ter signifi~
sil exportou em tomo de 22 bilhões de dólares;
cado técnico e económico.
consumiu cerca de 10.5 bilhões de dólares, imi
Um outro elemento qu~ teril uma presença raportando petróleo.
zoável em nossa matriz energética é a cana~de~
Então, a Comissão Nacional de Energia, que' açúcar. Sob a forma de álcool e sob a forma
àquela época foi presidida por mim, cómo Vice- de bagaço de cana. E agorri vai começar a fluir
Presidente da República, teve um objetivo central: uma outra- possibilidade, que é a utilização do
cuidar especificamente do problema de abasteci-: metano -gerado em biodigestores que utilizam o
mento, do País, de combustíveis líquidos, particu- vinhote. Embora a relação vinhoto-áJcool tenha
larmente, evidentemente, combustíveis gasoses.
reduzido gradualmente, temos condições de opeQuando assumi aquela Comissão, este era o
rar esse vinhote em blodigestores, produzir metaperfiL Através de um esforço conjugado, envol~ no e utilizar o resfduo como fonte, de nutriente,
vendo diferentes Ministérios, e envolvendo um es- para ser devolvido à terra. Este metano, oriundo
forço expressivo da Petrobrás, à época em que
dos biodigestores vai começar a poder ser utiliza~
era Ministro o Sr. César Cais, Oquadro, num curto dó no Brasil. Nós estamos estimulando a indústria
espaço de tempo, evoluiu de maneira favorável.
nacional a produzir compressores que sejam caHoje, o quadro é bastante menos aflitivo do
pazes de é:omprimir metano até 200-abnosferas,
que era àquela época. O Brasil, hoje,já está produ~
pois teremos condições de utilizar esse metano
zindo- há poucos días passados bateu o recorde
em bujões previamente preparados, para servir
- 61 O mil barris diários de petróleo, para um na primeira etapa de combustfvel não poluente
conswno que está um pouco adma de um milhão
em veícUlos automotivos para transporte urbano
de banis/dia. O Brasil, hoje, produz cerca de 60%
coletivo.
do petróleo que consome. Há a1gumas expec~
Os Srs. vão veri.ficar qué o- Brasil é totalmente
tativas positivas, particularmente na Bacia de
atípico em matéria de perfl.l energético. Daí por~
Campos. nas bacias sedimentares do Nordeste,
que não se aplica ao Brasil a metodologia de
particu1armenmte nas águas tenitorials nordes~
trabalho que se aplica normalmente a o_utros paí~
tinas que, felizmente, não sao muito profundas,
ses do mundo, particularmente aos de economia
de melhorar, razoavelmente- não espetacular~ mais desenvoMda. Os Srs. verificam aqui que o
mente, mas razoavelmente - a contribuição do perfil energético do mundo tem, hoje, uma repre~
petróleo nacional, no quadro do balanço energésentatividade bastante razoável já na utilização do
tico nacional.
GNP; tem uma representatividade média nã utili~
O petróleo e o gás natural, associados os dois,
zação da energia hídrica e, tem uma representatêm uma representatividade expressiva.
tividade razoavelmente expressiva no que tange
No que diz respeito ao gás natural, quero apeao uso do carvão; uma pequena representativinas tecer rápidas considerações. Durante muitos dade no que diz respeito à hidroeletricidade e muitos anos, o Brasil discutiu o problema de
isso aqui é petr61~. aqui é hidroeletricldade e
gás natural. Pensávamos em importar gás natural
aqui é ~nergia nuclear. Os Srs. verifiquem que
da Bolívia, desde as Notas Reversafs de Roboré.
a presença do petróleo é dominante no balanço
Entretanto, o problema do gás brasileirO, até a
energético do mundo. No que concerne aos Estacriação da Comissão Nacional de Energia, não
dos Unidos, há uma certa similitude no perfil ener~
tinha outro destino senão queimar. Todo gás que
produzíamos era reinjetado_ para assegurar a pro- gético norte~americano vis-à·vis ao perftl energé-tico mundial. A p~sença da energia hídrica nos
dução do petróleo, sendo a sobra queimada.
Estados Unidos, hoje, é inferior à presença de
A primeira providência que tomamos, quando
energia nuclear, vaJe dizer, a quantidade de ener~
assumimos a Comissão Nacional de Energfa, foi
gia hídrica dlsponfvel para uso dos Estados Unia de fazer um estudo completo e exaustivo da dos, hoje, é inferior à quantidade de energia dispoprodução de gás assedado, no Brasil, particu~
níVel de origem nuclear.
lannente o da Bacia de Campos, tendo em vista
O quadro da _Europa Ocidental modifica~se de
a demanda energética dos grandes centros conmarieira bastante sensfvel: o petróleo continua
sumidores próximos, geograficamente, daquela
~~do predominante e, sob certos aspectos, mais
Bacia, como também a uti1ização do gás nordesexpressivo do que os Estados Uriidos. A energia
tino, numa rede, numa malha pequena, mas exhídrica tem uma presença percentual um boca~
pressiva, ao que diz respeito aos seus aspectos
~ho superior à presença percentual dos Estados
técnicos e económicos, para a utilização de peUnidos, porém não em valores absolutos, mas
Quenas manifestações de gás, que ocorrem na
·em valores relativos. E a energia nuclear tem uma
região nordestina.
·
bastante expressiva. No que diz respeito
com isso, iniciamos a construção dessa rede àpresença
França, por exemplo, 63% da _energia elétrica
de gasoduto no Nordeste, que já começa a ter
é de origem nuclear. E com uma circunstância:
expressão na economia nordestina. Construfmos,
os reatares nucleares franceses são colocados
ainda, o primeiro grande gasoduto deste País, que
ao longo dos rios; e sendo colocados ao longo
vai nos permitir ter uma visão ·segura dos parâmedos rios não podem fazer refrigeração díreta, têm
tros que informam os custos de construção de
que utilizar torre de refrigeração~ que encarece
wn gasoduto e as caracteristicas técnicas de ope~
sensive1mente o custo do kw/hora gerado.
racionalidade desse gasoduto. É o gasoduto que
- O qUãdrÕ~(io"JiipãO é -mals ciitlcO ilo que tange
sai da Bacia de Campos, passa pelo Rio de Janeiro, atravessa o Vale da Paraiba e vai chegar a
à dependência do petróleo. A União Soviético tem
em tomo de 17% do petr61oo que consumia. Dezessete por cento do petróleo que o Brasil consumia era produto nacional, o restante era impor·
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uma presença expressiva na utilização do gás,
porque as maiores reseiVas de gás conhecidas
no mundo estão na União Soviética. Parn os Srs.
terem uma idéia o Brasil tem hoje uma reserva
de gás conhecida, mensurada na ordem de 93
bilhões de m 3 • Mas é presumível que, com o gás
assócíado da Região Amazónica e o gás assodado da Bacia de Ca:mpos a1ém do gás existente
·nas -baCias nordestinas atinjamos qualquer coisa
parecida com -zoo bilhões de m 3 • A União Soviética tem, mensurados, 38 trilhões de m 3 de gás.
Este aqui é o perfil do Brasil, no qual os Srs.
verificam -dois aspectos extremamente import.antes: presença expressiva da energia de origem
lúdrlca; ainda a presença expressiva do petróleo;
a presença pouco expressiva do gás e a presença
bastante expressiva de uma coisa que se chama
biomassa: lenha, detritos agrícolas de toda natureza, e o sistema de bagaço de cana, porque o
bagaço· de cana tem maior representatividade
energética- do que o áJcool - o binómio bagaço
de canalá1cool, vale dizer, cana-de-açúcar. Então,
o Brasil tem que ser visto na pecuJiaridade do
seu perfil energético, que tem uma característica
baStante-diferente dos demais: países do mundo,
particularmente dos chamados países desenvolvidos.
_ __
-o- que é isto aqui? É uma visão, tanto. quanto
possfvel com certo grau de fidelidade, das reser~
vas hidricas do Brasil, conhecidas e passíveis de
sererri: aprOveitadas. Os Srs. estão verificando que
em matéria de reserva hídrica, o Nordeste está
no seu limite. com o aproVeitamento de Xing6,
nós temOS dois pequenos aproveitamentos a ju~
sante de Xing6, porém com uma representatl~
vidade pouco expressiva. É uma relação kwlhora
gerado versus área inundada, bastante desfavorável. Então, a região nordestina está praticamen·
te com as suas disponibilidades hidroenergéticas
já tota1mente aproveitadas. Xing6 é uma dádiva
de Deus, pois nós não temos nenhum aproveita~
mentb hfdrlco cóm as características de Xing6.
Primeiro, altura de barragem versus área irnmdada, extremamente favorável, vale dizer, perspec~
tiva de deslocamento de· populações ribeirinhas
muito pequeno~ e um custo de kw instalado e
de kw/hora gerado, altamente competitivo com
qualquer outro projeto hidroelétrico brasileiro, pelo menos até o momento. Por quê? Porque o
rio Já está regularizado a montante e a natureza
nos forneceu um canyon que, inte_ligentemente
aproveitadÕ, Vai gerar -um -kwlhora e um kw instalado de baixo custo, talvez não superior a 600
dólares o kw/ínstalado, dependendo, evidentemente, do desenvolvimento da construção da
obra.
A grande área disponível de energia elétrica
no Brasil é a chamada Bacia Amazónica. Aliás,
o Brasil tem três grandes bacias hidrográficas:
a Bacia do São FranciscO, a Bacia Amazônica
e a Bacia do Paraná. São aS três grandes bacias
hidrográficas brasileiras. Nelas, fundamentalmen~
te, se concentram as disponibilidades hidroener~
géti~ bras~eiras. Os Srs. verificam que a grande
disponibilidade hidroenergética brasileira está na
Região Amazónica, em que 53% ainda não se
encontra sequer em fase de projeto. A região Sul
tem essa característica, ainda com uma pequena
disponibilidade, mas essa disporubilidade da regiao Sul é extremamente cOmplexa, porque nós
temos que pensar duas vezes quando tivermos
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que construir uma usina hldroelétríca numa área

muito preciso. Com relação a esse negócio de
PIB aqui no Brasil, nós temos muitas estatísticas
nós construimos uma grande usina li.idroelétrica
e poucas verdades. Nós não temos segurança
numa área densamente povoada, nós corremos
-deve estar em tomo disso, pode ser um pouco
o risco de fazer uma reforma agrária de cabeça
mais, pode ser um pouco menos. E V.~. verifi~
para baixo, uma reforma agrária às avessas, por~
quem que há evolução dos investimentos em fun~
que geralmente as áreas inundadas são de alta
ção do percentual do PIB.
fertilidade. E sendo áreas de alta fertilidade, são
A demanda de _energia elétrica no Brasil cresce,
áreas preferencialmente ocupa"das, por iniciativa
não digo bastante, mas de 20 a 25% na frente
própria, por aqueles colonos que têm realmente
do PIB. Vale dizer, para cada 1% do crescimento
vocação agrícola, porque para tratar da terra é
do Produto Interno Bruto há um crescimento de
preciso ter duas coisas: amor, em primeiro lugar,
demanda energética da ordem de 1.2 a 1.25; o
e.competência em segundo lugar. Quem não tiver
que não é bomf Os países mais desenvolvidos
amor e competência, não vá mexer com terra
estão reduzindo esta relação, através de um pro~
que dá com a cabeça na parede. As duas cois.!ls
grama mais raciopal de economia de energia e
são fundamentais. Então, quando nós tratarmos
de procedimentos tecnológicos mais adequados.
de cuidar da construção de usinas hidroelétrlcas
Este é o cerne da questão. Ainda não se _conseem região densamente povoada, nós temos que
guiu inventar, embora nós, brasileiros, estejamos
ter um cuidado muito grande. Nós estamos sa~ procurando essa invenção já há muitos anos: in~
bendo - está aqui o nosso Presidente da Chesf, vestii' sem poupar, consumir sem produzir; já há
e naturalmente depois vamo"s falar sobre este as·
algtms anos estão querendo inventar isso:_ vamos
sunto - o que representou ou está ·representando ver se investimos sem poupar, vamos ver se condeslocar 36 mil pessoas, 7 mil e 200 famílias
sumimos sem produzir.
do Reservatório de ltaparica, porque se cuida de
Este problema da energia elétrlca só tem duas
tudo, menos de saber corno é que vamos relocar alternativas: ou os recursos para o setor provêm
os colonos.
do orçamento via contribuinte, ou provêm do
Quando assumimos o Ministério das Minas e
usuário via tarifa. Fora disso não dá. Mas o Brasil
Energia, não havia nada sobre essa matéria! Nada, tem mania dos índices, e quanto menos verda~
nadai Quando nós desembarcamos pela primeira
deiros os índices, mais se evocam os índices; prevez em Paulo Afonso, tínhamos lá um vigário e cisa-se baixar a inflação, não importa se esse índimais ou menos 3 mil colonos da região de Itapa· · ce seja ou não real, se tem a equação paramétrica
rica, reclamando com relação ao tratamento que -estou falando com o Engenheiro, que é o Presise lhes era dispensado. Depois de receber wna
dente da Comissão - e na equação paramétrica,
comissão desses colonos, eu pude verificar que sempre se escolhe o parâmetro para se obter
as redamações eram procedentes. E designamos o resultado. Como as equações que envolvem
uma ampla comissão com ampla participaçao fixação de índices de variação e de inflação, são
de todos os Ministérios e de todos os órgãos en- equações paramétricas, o sujeito bota isso ali, tira
volvidos no problema de relocação desses colo- iSso dali, é um negódo esotérico. É precisO comnos, e fizemos a primeira avaliação. porque não
primir alguma coisa para os índices serem favoráse sabia, sequer, quanto custava retocar esses
veis. Então, o qUe o sujeito esc01óeU para compricolonos. Estamos, hoje, com um programa de
mir? EscoJheu o setor de serviços prestados pelas
relocação desses colonos, feito cuidadosamente, estatais. Comprimiram~se tarifas de energia elétricom o respeito que merece todo brasileiro, parti- ca, tarifas telefônicas, preços derivados de petrócularmente aquele que é desalojado, que é arran- leo, preço de aço, e assim por diante. O que ocorcado da terra que ele trabalhou, que seus pais reu? Um decréscimo vertiginoso. É um tobogã,
ajudaram a construir, que ele desenvolveu, para sobe mas desce, e está sempre descendo no setor
ser jogado em outra área. É como tirar uma parte de remuneração tarifária.
da carne de cada um~ arrancar o sujeito do ton:ão
Quando assumimos o Ministério das Minas e
da terra que ele trabalhou. Mas, estamos fazendo
Energia, cuidamos de fazer uma avaliação do seisso pacientemente, com todo o respeito que me- ter e de fazer um plano de recuperação desse
rece esse colono. E gradualmente, estamos rein- setor que se chamou Plano de Recuperação Setoue eles desenvolveram. Mas isso vai custar mais rlal. Mas, no meio do caminho veio o Plano Cruzade 300 milhões de dólares, custo adicional de do e congelou, novamente, a tarifa de energia
haparica que não estava no cômputo, porque este elétrica. A legislação brasileira que estabelece coassunto de colono não era objeto da atenção devi- mo é remunerado o setor, sendo um setor de
da. Como de resto, estamos fazendo as mesmas
conc;es~ de s~ço público, não pode ter remucoisas agora com os c-olonos_ das barragens do neração elevada, porque tem mercado cativo.
rio Uruguai, particularmente ltá, e posteriormente ~. também não pode ter rernuneraçao muita
Machadinha.
baixa, senão não tem recursos para investir. E
Bom, este aqui é o quadro brasileiro. Presumi~ como o investimento tem que caminhar na frente
velmente o Brasil deve ter 213 milhões- digo da demanda, porque se faltar energia não tem
presumivelmente, porque nós temos ainda algu· de onde se importar; falta aço, importa-se aço;
ma coisa a inventariar neste Pais, com mais pra. falta leite em pó, importa-se leite em pó; falta
fuildidade- 213 milhões de Kw disponfveis para Cl!lme. importa-se carne. E se faltar energia elétria construÇão, dos quais nós aproveitamos até hoje ca? Raciona-se a energia elétrica. O sujEiito fica
cerca de 25% -não chega a 25%.
Com direito de pular, de espernear e de buscar
Essa aqUi é a evolução dos investimentos no. bode expiatório, como é do gosto de nós, brasisetor de energia elétrlca. Isto aqui é a evolução
leiros. Quem é o culpado? Todos nós somos solido PIB em bilhões de dólares: nós estamos hoje dariamente culpados, inclusive esta Casa do Concom um PIB que deve estar em tomo de 300 gresso, por onde passam os orçamentos da Repúbilhões de dólares- isso aqui não ê um n(meio blica É um dado de realidade.

densamente povoada. Todas aS vezes em que
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_Estamos, hoje, nesse quadro. Conseguimos
parcialmente uma pequena recuperação, vale dizer, recuperação representada por _uma variação
do coeficiente angular desta reta, que não chegou
a ter uma representação expressiva. O setor, hoje,
está remunerado há pouco mais de 4%, globalmente~ Quando digo setor, quero dizer empresas
jurisdicionadas à Eletrobrás, vale dizer subsidiá~
rias da Eletrobrás - as quatro grandes subsidiárias - as empresas coligcidas do setor, que
sãq as concessionárias d.e âmbito estadual. O Dr.
Getúlio Lamartine, que é Diretor-Geral do
DNAEE, pode confirmar esta minha informação:
estamos, hoje, com pouco mais de 4,5% de reinuneração do setor, com as tarifas atuais. Também
essa curva não induz novidade nenhuma. O que
ocorre? De que maneira cobre-se um déficit orçamentário? Ouse emite papel moeda, ou se emite
título da dívida pública ou se busca empréstimo
externo. Quando _os empréstimos externos estavam fáceis, porque havia petrodólar para ser reciclado, havia urna oferta de petrodólares em fun~
ção do choque do petróleo, então ia-se buscar
esse petrodólar lá fora. Era mais cómodo, e isto
não é pecado. É pecado de nós, brasileiros, como
um todo, é pecado nosso, porque é comum o
sujeito saber quem é o administrador culpado,
isso é vício nosso. É claro que o homem se guia
pela lei do menor esforço, e esta lei é um processo
até de progresso. Porém, quando se começa a
transformar a busca da lei do menor esforço numa espécie de preguiça mental, aí as coisas se
complicam. Quandó os petrodólares estavam fá·
ceis de serem buscados, nós os fomos buscando.
Buscar petrodólar é o_ seguinte~ estamos sempre
com a idéia de que pedimos emprestado~ depois
não- pagamos. E todo dinheiro ernpfestado, seja
no âmbito_ público ou no âmbito privado, tem
dois perfodos: o da alegria quando se recebe o
dinheiro empreStado, e o da tristeza quando_ vai
ter que se pagar. Na hora de receber o dinheiro
emprestado é uma coisa agradável, porque vamos ter dinheiro para investir e, inve~r. afu:tal
de contas, é bandeirola na hora das inaugurações,
palmas, etc.; E, na hora de pagar?
V.~ estão verificando o crescimento do servi~
ço- da dívida atingir um pique em 1984. Esse
pique da dívida em 1984,
linha de ci.ulieada
daquela montanha correspondeu ao ftmdo do vale de recursos internos para investir. O setor não
gera recursos para investir. Por quê? Porque a
tarifa está comprimida; está lá pai'a baixo. É muito
bom o_ sujeito meter um índice de inflação lá para
ba!xo, bater pé. !\_inflação este mês foi de 9A%.
A custa de quê? Se o Bi'asil resOlvesse parar, também não vai mais investir no setor de energia
elétrlca.
Mas, acontece que não pode parar, porque parar é raCionamento. O_ que aconteceu? Esta depressão violenta dos recursos próprios para investir correspondeu a um pique de endividamento
externo. Dizer que o Ministro anterior foi culpado
disto? Não. Ele estava metido no vórtice de uma
política nacional onde todos eram responsavelmente solidários, inclusive quem aprovou os orçamentos. O fndice de cOnsumo crescendo, o índice
de recursos decrescendo, endividamento também crescendo - é uma equação singela e não
há como sair dela.
O que fizemos? COTsas bonitas para serem
.enunciadas, difíceis para serem cwnpridas, por-

esta
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atendimento do mercado energético Drasileiro, no
horizonte de curto prazo e recuperar as condições
de atendimento ao merçado. Além do mais, temos que compatibilizar- os Senhores_ vão verificar aí ~ sistema de ges:ação, transmissão e distri~
bufção de energia elétrica, para que não sejamos
surpreendidos ~ como fui surpreendido no início
da minha presença no Ministério ~ com wna linha
de transmissão de 300 quii6metros; ltaipu e Maiporã, para o qual não havia recursos e que com.:
prometeu terrivelmente o abastecimento de enerde Desenvolvimento previa com o Plano Cruzado?
7% de crescimento do quê? Do PIB. Demandª . gia elétrl!::a _da Região Sul do Brasil, no momento
em _que enfrentamos um período de baOOsssima
de energia elétrica não inferior a 82%,8.4% sobre
plitvipm_dria no rio lguaçu, reduzindo a I 0% a
uma base de 40 mi1 megawatts 3_ milhões e ~O()
disponibilidade de potência instalada no rio lguamil, 3 milhões e 500 mil_megawatts, quilowatts;
çu. De 3 milhões de quilowatts instalados no Rio 3 mi1 e 500 megaWattS-anos a.os nossos custos,
Iguaçu, num determinado perlodo, só pudemós
de geração, de transmissão, subtransmissão, meutilizar 300 mil quilowatts. A ausência dessa linha
lhoria da rede de distribuição não custa menos
de transmissão de 300 quilômetros nos impôs
do que 4 a 5 bilhões de dólares. Tirar de onde
esse dinheiro? Da tarira ou do orçãmento? Emum radonaníento de energia na Região Sul do
préstimo externo? Sabeinos, atulal de contas. qual
País. Tem que havei" wria perfeita acoplagem entre gei'Clção, transmissão, sub~transmissão, e disa conseqüência da atitude que tomamos. Quem
toma uma dedsão tem que arcar com o ânus
azer Isto. Verifiquem aqui como é que _estamos
da decisão que tomou. Estamos lutando brava~
equadonando o problema de recursos para o semente para ver se ~:onseguimos um empréstimo_ ter de geração, de transmissão, de distribuição,
modesto no Banco Mundial. O Presidente da Eleinstalações gerais, etc. Estainos procurando ajus-tar uma coiSl.l à outra.
trobrás está aí, e até hoje estamos engasgados
Por exemplo, agora estamos concentrando os
com .500 milhões de dólares, que é empréstimo
que vai ser alocado ao Tesouro Nacion~ e que
nossos esforços no grande sistema de traansiçáo
este então repassa em cruzados ao setor elétrico.- Norte Nordeste, que é o sistema Tucurui PresiPorque felizmente o setor elébico hoje, precisa
dente Outra: uma linha de transmissão de 800
km de extensão, 500KW, em plena selva _amazôde poucos dólares sob a fonna de dólares para
importar equipamentos. Estamos utiliZandO ai~
nica, que vai pemútir aumentar a capaddade de
guns equip8rtlentos importados, não porque a
transferência da energia da Região Norte para
a Região Nordeste, de mais de 500mw,vale dizer _
indústiia nacional não produza, é por causa do
sistema de counter trade. EXportamos para vá~
uma vez e meia as térmicas disponíveis, e incluinrios pafses, particUlarmente, os países do Lested_o as _que estão por ser adquiridas à da Região
Europeu, exPorf:arrios principalrilente minério de Nordeste, agregadas à linha de transmissão de
ferro, produtos acabados, produtos semi~indus~
ltaparica/Sobradinho, -vamos ter 600mw a mais
triaJ.izados, principalmente os· de origem da
de disponibilidade e potência a serem transferido,
lljJ'Oindústria e eles não têm com o que pagar. envolvendo, portanto, uma capacidade de transfeEles não têm moeda sonante, a moeda deles não
rência de potência de 400mW para 1 milhao de
~ conversível, então têm que pagar exportando
kw.
algum equipamento para o Brasil. Mas não que
Isto aqui é a evolução do mercado. V. Exf" verifinós necessitemos dessa importação de equipa~
quem o seguinte: o Norte do Brasil àquele salto
mentes. Temos feito alguns negócios dessa natu- tem peculiaridades próprias porque se chama
reza, tendo em vista a visão global do setor brasi~ principalmente, indústria de alio consumo--de
leiro e não específica do setor de e.nergia elétrica. energia, particUarmente a índústriêi de alumínio
e ferrcrliga. Mas aqui no Nordeste não! O NorNós, hoje, podemos mobilizar o Parque lndus~
deste é um negócio bastante racional, é um crestrial Brasileiro para satisfazer na quase totalidade,
as necessidades de investir no setor de energia cimento exponencial de demanda de energia elétrica, tendo em vista a implantação de uma gama
elébica, particularmente, no setor de hidroeletri~
cidade; de termoeletrlcidade não, mas de hidroe- diversificada de consumidores, o que é importante para o perfil da economia nordestina.
letrlcldade, sim.
V. Ex" verifiquem que este crescimento é leveEstabelêcer linhas de ação à recuperação do
mente exponencial, mas é um crescimento expo-equiiibrio financeiro do setor elétrlco.lsto se re_su~
nencial, quer dizer, não é como o-da região Cen·
me num t1nico fator que se chama ''tarifa de ener- tro;.Oeste, que- é um crescimento linear, uma
gia elétrica".
eqUação de uma reta; aqui é uma equação seguCoiripatibllízar, na medida do possível, as dispo- ramente de uma curva de segwtdo grau.
Aqui está -o Sistema Norte/Nordeste: tem uma
nibilidades financeiras do setor elétrico, com as
necessidades do sistema elétri.co, através da cOn- intermediação importante que é o sistema do rio
cepção de um progra~a minimo das iilstalaçcies Pamaiba. Mas o Nordeste, hoje, tem uma acop1ade suprimento. Isso é fandament.al. TemO-s algu- gem de um afluente importante na margem direimas regiões do Brasil, particularmente Rondônia, ta do rio Amazonas, que é o SJstemaAraguaia/To;
wn que têm que receber, de nossa parte, uma cantins, com o Sistema do São Frandsco. O São
Francisco realmente é a espinha dorsal do sfste..
atenção peculiar, por se tratar de um Estado em
desbravamento, cuja demanda de energia elébica ma energ~co da Região Nordeste. Nós teremos
tem crescido em função do fluxo migratório de sempre este binômfo Norte/Nordeste se balan~
uma maneira assustadora. Orientar a locação de ceando. A partir da implantação de XimS6. onde
recursos, de modo a maximizar a capa.ddade de seguramente nós vamos ter 1O máquinas de 500que nesse meio entrou o Plano Cruzado com o
aplauso da Nação, aplauso geral de todos, palmas
e mais palmas! Ninguém sabia quais eram as
conseqüêndasl famos ter inflação zero, íamos investir sem poupar, íamos consumir sem produzir!
famos ... O que fizemos com o Programa de Recuperação Setorial? Tentamos ade"quar o programa
de investimento do setor elétrico aos objetivos
sociais do I Plano Nacional de Desenvolvimento.
Basta dizer o seguinte: o que o Programa Nadonal
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mw·-Cé\da uma, as 6 primeiras são máquinas de
base, as 4 restantes são máquinas de ponta, mas
quando tiver funcionando Xing6, é provável que
haja um fluxode energia Nordeste/Norte, de 89
a 91, é provável que flua energia do Nordeste
para o Norte, em função de Xingó e, a partir de
92, _flua em definitivo energia do Norte para a
Região Nordeste. Aí vamos começar com_os gran~
des aproveitamentos do Sistema Amazónico, que
vão necessariamente·ter umà destinação NoJ:Cieste _e Região sW:feste. Esses dois binômios Nordeste e l_(egião Sudeste são _os binômios de recep~
çã~ de.~nergia_disponível da Região Amazônica.
Esse aqui é um sistema do rio São Francisco.
V. ~ estão vendo aqui um fato extremamente
importante: é que as duas barragens de regulari-:
zação sOO a de 'Três Maria e a~de &>bradinho.
Esta_última é o grande lago de regularização, com
28 bilhóes de rri' - aqui está _em hcml, mas essa
é: uma unidãde poUco usaâa -, c.om um volume
residual, um volume morto de 5 bilhões e 400
bilhões_de rrr3 Itaparica, não, tem um bruto volwne
residual, volume morto, porque a barragem de
Itaparica é fundamentalmente para assegurardesnível, g~ altura de queda, e não barragem de
regularização. O volume disponivel aqui é relativamente pequeno, ao passo que Sobradinho tem
um grande volume disporúvel, bem como Três
Marias.
Aqui vem o Sistema de Paulo Afonso: há a
pequena Barragem de Moxotó, depois é Paulo
Afonso. Depois vemXingó e dois outros aproveitamentos de menor monta, a jusante de Xingó.
_Esta aqui é a visão do _Sistema de Transmissão
da R~ião Norte/Nordeste. Esta é a linha que nós
estamoS duplicando: temos uma linha singela de
Tilcuruf até Presidente Outra e vamos duplicá~Ia.
sq_cpm a_duplicação dessa linha, nós ampliamos
a capacidade de transmitir energia da Regiáo Nor-te para Região Nordeste, de mais 500 mw.
Com a çonstriiçãO desse segundo Sistema de
TranSmissão de Sobradinho até Itaparica, nós
agregamos mais 100 mw de potência clis_ponível,
perfazendo o total de 600 mw.
Então, o que é importante para a Região Nordeste? É claro que essa questão de utilização do
sistema têrmioo foi uma providência que eu tomei
logo que assumi o Mini~o 4as Minas e Energia.
O importante em todo o sistema hídrico é ter
uro_a complementação térmica, para otimizar a
sua utilização. É claro que o sistema hidrico brasileiro tem aspectos bastante positivos. QtiaJ é o
aspecto positivo que tem o sistema hídrico brasileiro? Que você interliga bacias. Quando~ interliga bacias, você tem.o problema das grandes
linhas de transmissão, que tem pt:Çblemas técni~
cos operacionais. Porém, você interliga bacias su~
jeitas_a pluriometrias deferentes. Então às vezes
está f~do água nwna determinada bacia hidrográfica, mas ,está chovendo mais numa outra
bacia hidrógráfica. Esta interJjgação de sistema
otimiza melhor a operação do sistema.
Então, o que é fundamental, sem perder de
vista a importância das térmicas? São- as linhas
de transmissão. Elas não podem atrasar! Esta
está prevJsia para um horizonte de março de 1988:
idem, esta outra de Sobradinho até Itaparica.
Dr. Aleluia, qual é a previsão nossa de término
da fihha de Sohradinho.
O SR. CARLOS ALELUIÀ - É de junho de
1988.
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OIAVES- Dr.

Miguel e a nossa linha. de transmiss!o, o cronograma é de morço de I 988.

. O SR. MIGQE~ -Está prevista poro fevereiro.
OSR.MINlSTROi\LIRELIANOCHAVES-Pois

é, nós vãmos dar uma. elasticidade aí. E as instalações das máquinas de Jtaparica.
Em ltaporica, na realidade, são I O máquinas,
sendo 6 na primeira etapa e as outras 4 m~as
de ponta, rodas de 250 megawaU.. Mas, """""
aproveitar as 6 prüneiras máquinas, sio 900 me-

gawatts, mais ou menos de geraçao médla: São
1.500 megowatts de instalaç&> total, mas desses
500 mws leva-se em cçnta um fator de cai'gê!l
de 0,5 0,55 val-se ter uma potência médla dispo-

nível da ordem de 900 mws.
Esse é wn aspecto bastante importante, e quero aqui abrir wn parêntese para fazer uma observação com relação 80 nosso pessoal tknico. quer
seja da Chesf ou da Eletronorte. Esses homens
competentes ficam debru!r8dOS em cima de uma
prancheta suando o rosto e calejando as m6os,

ou lambuzando-se de óleo nas substações ou nas
casas de máquina. Quer dfzer, nio se sabe qual
é o esforço que esse pessoal estll fazendo em
dedicação e competência.
Isto aqui é o seguinte: sem mexer praticamente
na estrur:tJra do setor, apenas otfmlzando opera·

cionMnente o sistema, pzuticuJamente o sistema
de transmiss!o, o que é que se c:onsegulu llgl'eglll'
a mais de energia transferida da l!eglllo Norte
para a Região Nordeste? ~ouve-se aqui o esforço
do pessoal técnico da Eletronorte e o pessoal
da Chesf. Foi algo multo importante, pois conseguimos melhorar sensivelmente. É daro que havia uma certa disponibilidade, se nao houvesse
disponibilidade nós nllo consegulrfamos Mnpllar
a capacidade de transfer!nda, mas otimizou..se
o sistema, melhorou-se a capaddade operadotusl
de uma linha <!e trcmsmissão, criando condiçi)es
para que ela transmitisse menos pot!nda reativa
e mais potência efetiva, para o mesmo ntímero
de KW gerado nas máquinas, maior nómero d.e
quilowatts disponlvel.
Precisamos esclarecer que ne<:essitmnos de
máquina. térmi<:a. Ninguém se· Ruda, pois não h6
possibilidade de se gerar energia com nfveis de
confiabilidade e de olimfzaç!o sem que as usinas
hidroelétricas tenham agregadas a .sf as usinas
termoelétricas, para melhorar o seu sistema operacional. Mas, ntáquirut. térmica ~ Uma encrenca
enorme. Primeiro,..a máquina térmicé uma predadora de energia. A turbina a gás tem menor rendlmento do que as turbinas a vapor e as turbinas
a vapor geralmente têm um rendimento baixo.

Geralmente todo o sistema, a não ser

m~Uina

do ciclo combinado, em quê se agrega uma turbina a gás c:om uma a vapor, resultando num melhor rendimento global, cada máquina Isolada nlio
vai a mais de 30,35% de rendimento contra, 92%,
95% de rendimento dos máquinas hidráulicas.
Não há o que c:omparar.
As máquinas térmicos, olém de ....,m predadoras de energia; são extremamente pródlgas em
defeitos, surgem defeftoo no bico injetor, no mon·
cal, no ~egulador, ~. aparecem defeltos em
todas as partes.
Quola potência disponlvel das máquinas térmicas do Nordeste? Quatrocentos megawa.ttt.
Quando assumi o Ministério das Minas e Ene1Qia
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lO bilhões de cruzados/mês, dos quais 6 bilhões
de cruzados para o Slatema Norte e Nordeste,
4 bilhões de cruzados para o resto do Imsll. Entá9. a prioridade ~ total, lnquestionli>d para a região Norte Nordeste e quando dlgo Norte Norde lOOrn.ws .. Surgem os defeitos, e há necessidade de se importar. Para se importar hoje no deste, quero foi..- Nordeste, porque é recurso poro
Brasil, há enorme dificuldade, pois q6 "n" sujeitos transferir energia dispoiúvel na região Norte poro
a reglao Nordeste. Colocamos Isso em letra de
para dar: palpites. Inclusive, o sujeitO não sabe
nem o que é turbina, opina sobre similar nacional forma; são I O bilhões de cruzados/mês.
llleglll'n que há várias indústrias fabricando manEssas são as unidades de Tucurufi! isso a entra- ca], ammjam mancai em qualquer lugar, esque-da em funcionamento em openoçllo da usina hlddos que o mancai de uma turbina, que gira droeJ~ca de Itaparica. Pretendemos entrar com
3.600 rotações por minuto, uma turbina de_.5Q as primeiras máquinas hldroelétricas deltaporica,
megawatts não é o mesmo mancal de um motor em junho de 1988. O pessoal técrtic:o da Chesf
de 200 cavalos, não tem as mesmas ceracteris- que é competente e dedicado fazendo um
Ucas.
grande esforço piii'O ver se conseiJue antecipar,
- Eiiiào, é um problema sério. Quantos mega- mas é pouco pr"0\'6ve~ mesmo porque o enchiwatts n6s temos funcionando no· Nordeste hoje? mento do reservatório de ltaparica, pelas suas peTemos 400 dlsponfveis. Mais 40 hoje, então 120. culioridades, exige multa ponderaçllo, multo equl·
Agora, sabemos muito bem a dificuldade que se librio e a Eletrobrás está admlnislr>tndo culcfado.
tem para importar, quando quebra wna peça. ln- samente, porque ~ um reservatório que tem um
clusive, estou acompanhando de perto esse pro- volwne morto múfto grande e é preciso ter cuic:lacesso, o próprio M1nistro tem que acompanhar do, senllo aubtrai-se energia num determinado
de perto, porque essa é uma linha de estrada
espaço de tempo poro obter volume morto. Há
de ferro que tem multas porodes.
nec-essidade de c:ufdado numa f~ em que a
Quanto a Tucuruí, o sistema Nordeste está prec~cia energética da regiiio Nordeste ~ mlito
so neste quadro que aqui está. Em primeiro lugar,
grande.
a dupHcaçAo da linha de transmissão Tucurllf-PreIsto aqui é uma tendéndo; é multo dilldl fazer
sidente Outra, mas a duplicação dessa linha de
transmlsséo Tucuruf-Presldente Dutra está inti· futurologia no Brasil, e to<ki futur6logo no Brasil
mamente acoplada ao seqüeru:iamento da insta- ~ condidato à decepçlio. Quando dizem: Vlli acontecer ioso dequi a dois onos, ocontece]~ente
laçllo das máquinas de Tucuruí. Em Tucurui nós
o contrário do que a pessoa est6 pievendo. Mos,
temos 12 mAquinas de 330 megawatts cada uma;
corno nllo é posslvel planejar sem an1seor pr.-.1nós queremos chegar até o fmal do ano com
sões, por mais bem fundMnentadas que sejlll'n,
9 máquinas fundonondo, não é Isso, Sr. Miguel?
Então são 8 este ano e mais duas no ano que num Pafs como o Brasil, estamos arriscados a.
ter decepções no exercício da futurologia.
vem.
Acontece. que fomos vl'timas de um acidente
~é o seguinte: os Srs. está<> verificando que
a partir de 1995, a grande fonte de energia aerâ
16 em Tlicunú, tipo do acidente que não devia
a reglllo Norte e a regillo Sul por causo de ltalpu.
acontecer, mas infelizmente aconteceu. A máqui·
O que ocorre? Em 1995, oom a entrada ein )(ing6,
na estava sob garantia. Houve um problema em
é provável que joguemos um pouco de energia
que escapou uma presilha que fixava uma bobina
disponfvel na região Nordeste para a regillo Norte,
no estator. Essa presilha entrou no entre ferro
deu um curto circuito violento. Essa máquina saiu . em funçllo do cronogrMna das obras do Norte•.
fora, o circuito está entrando agora dentro de pouÉ provável, certeza ninguém tem, pode-se dar
o contrário. Agora, não se dará nunca o c<>ntr6rio
cos dias, deve entrar agora dentro de poucos dias.
disso aqui, isso não! Estamos provendo poro o
Agora, são 330 rilegawotts, os Srs. avafJOm o
ano de 2010, segurMnente 12 a 13 mD mw de
que ~ Isso, urrta máquina desaas vale rodas as
energia que \'Ir~ da região Norte para a reglllo
térmicas que se prel<nde compt"lll' poro o Nordeste nesseprimeiroest6gfo. Enl!o, com o defeito SUdeste e Centro-Oeste e, seguramente, 6 mO
rnw da reglllo Norte para a Nordeste. isso é o
que deu nessa máquina n6s ficamos privados
que está previsto.
de en1rar em oferta de energia 330 megawatts.
,._a, nós nllo podemos retardar nem o cronoO que vai ocorrer então? Em 2010, 47% da
grama de instalaçllo das máquinas de Tucurul
energia disponfvel no NOI'deste, presumlvelmente,
e muit<>_ menos a construçllo desaa linha de pro- virá. da região Norte, ou melhor, ofertada.
, duçllo. A'gora, constituir 800kw de linha de tronsisso é a tentativa de uma Yislio org8nica das
mlssllo em plena selva lll'n!I1ÔIÚC8 nesse periodo
coisas.
.
-"""os pegar agora urn periodo.de chuva IntenO Presidente Samey reativou-11 Comlssllo Nasa -vamos ter um esforço grande, mas vamos
vencer. O nossp pessoot técnico é competente dono! de Energia que corno foi concebidà no
Figueiredo, era um órg&> ·destinado a
e ê dedicado, vamos -.cor, se n11o faltotem recursos. Para isso nós estamos em cima, todo m~s aclministrar. o problema espedfico dos combuso peqOal da Chesf e da Eletronorte remete para l!velsllquidos e gasosos, mais particularmente o
o Mlnlst&lo das Minas e Energia um cronograma problema dos oornbustfveis Uquidos. A crise de
abastecimento de energia no Pais de origem pellsk:o das obras, que vem via Eiétrobr6s, o cronogramallsk:o das obras e o cronogrlll'nO de desem- :1!,~ v~o-;-m, ao chlll'nado choque do pebolso de recursos, para que h'!la uma acoplagem
peri"elta entre o cronogrMla llsico e o desembolso
Esse periodo se Clll'acteriZou pÓr
estimulo
derecuBOS.
a três coisas fundamentais: a primeira !ola dlvmlNóo estamos com o oogu1nte p~ de de- ftcaçllo das fontes de abastecimento de petróleo
noBrasD.
oombcloo de reanos plnl o Sistema Eletrobrós.
essas máqufnt~s estavam paradas e tomei provi·
dêpdas no sentido de fazê-las funcionar. Qual
é a potêricia n:ominal? Quatrocentos megawatts.
Q.aanto ~ qw: elas estio gerando agora? Menos

ao.emo

um

.Março de 1988

gasolina. Empréstimo compulsório. Isso foi empréstimo- compulsório. Quando foi instituído o
empréstimo compulsório, eu tive na Fiesp, em
São Paulo, e um empresário paulista perguntou~
me, naturalmente, gaiatamente: Diga~me uma
coisa, Sr. Ministro: como é que eu escrituro o
empréstimo compulsório? Escrituro no ativo ou
no passivo? "Eu lhe respondi que se ele fosse ,
eufórico, como estavam os brasileiros no periodo
do Plano Cruzado, escrituraria no ativo; se tivesse
bom senso, escrituraria no passivo, porque Isso ·
não é empréstimo compulsório, é tributo, no duro.
com~ Venezuela. Passamos a comprar um pouco
Não sabemos sequer a maneira como vai se dede petróleo do Equador, da Colômbia, da Rússia,
da Otina e assim por diante. Diversificamos as volver. É tributo, porque é preciso de um eufefontes de abastecimento e desconcentramos, mismo para se fazer as coisas. sendo empréstimo
compulsório, entra nos índices de inflação. Esse
~m. na. própfla regi6o do Golfo a importação
de petróleo. Continuamos importando petróleo é o quadro que existe na realidade.
Hoje, a gasolina paga tributo variado, que vai
em escala relativamente apreciada da região mais
importante de produçõo de petróleo do mundo do empréstimo compulsório, que é 28% - o
álcool também paga empréstimo compulsório,
que é o Oriente mas, diversificamos.
mas predom.inamente a gasolina -há toda essa
Em segundo lugar, havia uma discrepância engama de bibutos, que faz com que a gas6Jina
tre demanda e oferta de energético. Para a gasosalte entre os derivados de petróleo por um preço
lina. tfnhamos um sucedâneo que era o álcool; sul
generls, que faz com que a gasolina brasileira
sucedaneo sob dois aspectos fundamentBis: o álseja uma das mais caras do mundo e o óleo
cool hidratado para ser utilizado, exclusivamente diesel dos mais baratos do mundo. São os dois
como tal, em veículos automotivos movidos a
extremos.
*ool e o álcool anidro para ser misturado à gasoO que estamos procurando ver é se damos
lina em substltulçio ao tetraetil de chumbo para
uma certa organiddade nessas coisas, porque no
awnentar a octmagem da gasolina. Então, a preBrasil nao Se pode ter muitas pretensões. Pode-se
sença do álcool, sob a forma de álcool hidratado
e de álcool anidro baixava o consumo de gasolina. ter muitas idéias e poucas possibilidades de tomá~
las realidade. Estamos procurando dar uma certa
Em contrapartida, a nossa política de preços organjddade
no setor, na atual Comissão Naciode derivados do petróleo, a preços administrados, nal de Energia, que agora tem uma missão mais
fazia com que houvesse uma crescente demanda abrangente. Em primeiro ,lugar, estamos criando
de diesel, para o qual não havia substituto, vis-à· os chamados grupos set:oriais, que devem fazer
vil a uma decrescente demanda de gasolina para uma análise retrospectiva no quadro energético
a qual h<Ma substituto.
brasileiro com relação a essas três áreas fundaCom o agravamento, aqui no Brasil, gostamos mentais: as referências básicas. o módulo organide fazer o seguinte: se o burro é bom de carga, zacional e o módulo financeiro - e o módulo
carga em cima dele até quebrar a coluna vertebr~. financeiro é fundamental. Depois, uma metodolua é em qualquer lugar. Aquele sujeito é um logia de análise. Precisamos ter uma metodologia
bom funcionário público, serviço em cima dele; uniforme para fazer as análises, porque senão não
tudo wi para cima do sujeito que é bom.
chegaremos a lugar nenhum. Se~ tem o. mesmo
O que ocorreu? A gasolina, que é sem d(Mda
fato visto sob muitos ângulos, adotando parâme~
alguma o principal derivado de petróleo, os cha- tros diferentes para mensurar esses fatos, vai-se
mados combustíveis leves são mais nobres deri- esbarrar numa coisa que se chama confusão insu~
vados, tanto que o petróleo que tem alto API,
perável. Então, é preciso dar uma certa organimais de 40 grauS .N'I, que é o que mede a viscosicidade nessa parte de metodologia de análise.
dade do petróleo, alto grau API, significa baixa
Depois, uma tentativa de análise prospectiva.
llfscosidade, esse tipo de petróleo é o mais caro Faz..se umà análise retrospectiva e depois uma
no comércio internacional, porque gera maior tentativa de análise prospectiva- tudo tentativas
quantidade de leves; os que geram maior quanti- -em que estabelecemos alguns cenários. tendo
dade de pesados sio mais baratos.
em vista identificaçio de objetivos, os condicionaO que ocorre com a gasolina?
mentos e a própria elaboração desse cenário. TuO preço da gasolina, FOB, destilaria, é mesmo -do is$) sintetizado caminha na direção de. um
grupo setorial, que vai trabalhar com uma asses- "
de !iQ% do preço da gasolina ao produtor. Hoje
a gasolina está custando 35 cruzados o litro e soria técnica adequada, para fazer uma fonnu~
desses 35 a Petrobrás deve estar recebendo 9 lação de alternativa~ porque onde não há alternacruzados, o resto é imposto. O que que a gasolina tiva não há solução. Quem só tem um caminho
para um problema é sinal que não tem caminho
paga? imposto único Sobre Combustiveis Uqui·
nenhum; uma seleção dessas alternativas e, a par~
dos e Gasosos, paga o PIS; Pasep; PIN, a taxa
de Previd~ncia. A Previd~ncia Social está depen- tir daí os chamados subsídios para uma política
durada no preço da gasolina, em parte. Paga de energia. Essa polftlca de energia, com esses
....,..ueo da plataforma e paga empréstimo com- dados, convenientemente trabalhados, vão desapWório, que hoje é 28% ou 27% do preço global. guar na Com_~_ Nacional de Energia, fonnula
O comprador ai fora não paga imposto para a política, tendo em vista critérios, diretrizes e reconós compra a nossa gasolina por menos da mendações. Tudo isso vai~se encaixar no con~
~ do preço que paga o conswnidor nacio- junto de elaboração de planos setoriais, que vai
nal. Por quê? Porque o consumidor nacional nio envolver os chamados organismos reguiatórios,
paga ~ .. de gasolina, paga imposto sobre a entre eles, estõo embutidos naturalm.....,, o l105SO

Ck.Jando asswninos a Presidência (ia Comissão
Nacional de Energia no perfodo do 'Governo Figueiredo, a maior parte do petróleo importado
pelo Brasil provinha da região confragada do
Oriente; chegamos a importar mais de 400 mil
barris diários de petróleo s6 do Iraque. A primeira
providência que se tomou foi diversificar as fontes
de abastecimento e com isso começamos a buscar petróleo na África. Ampliamos o nosso comércio Çe petróleo com a Nigéria, com Angola, .e
com os poists da América do Sul, particularmente
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O.partamento Nacional de Águas e Energias, o
planejamento das entidades ofertantes, e vamos
embutir, também, a área de cons.um_ldores. Sim,
porque se há oferta de energia alguém tem que
consumi~la. Então, esse consumidor tem que estcu embutido no cenário.
Esse plano energético deságua numa consolidação dos planos setoriais, que, por sua vez, devem ter avaliações através de acompanhamentos,
de premissas, de programas e de resultados. Isso
é um feed-back, é um retomo, que vai reall~
meniar esses dados para efeito de aviventação
de ruinO; nenliurii-Pianejamento, é definitivo. Fazse o planejamento, no decorrer da execução, faz~
se as aviventações de rumo e retomam esses
dados para realimentar os planejamentos subseqüentes. Tudo isso é uma tentativa interligada
como processo de metodologia de avaliaçio, é
fundamental. Se não estabelecermos uma metodologia de avaliação poderemos jogar por terra
todas essas premissas que foram estabelecidas.
Essa é uma teritátiva para ver se damos certa
organlcldade ao programa energético e ele tenha
uma certa continuidade e não funcione escoteif&.
mente. Que ao longo do tempo, cada Ministro
imprima, naturalmente, um rumo próprio na sua
maneira de administrar, na sua maneira de ser,
no Ministério que ocupa mas é preciso que hlia
uma certa organicidade, uma certa diretriz, porque o Brasil, com as dimensões que tem, nio
pode ser mais administrado escoteiramente. Como nenhuma obra no setor elétrico é obra de
um Governo e sim de governos- não há nenhuma hidrelétrica de porte expressivo no Brasil COOS*
trufda em menos de seis anos. Pode-se programar
e construir em menos mas, seguramente, ro.io
será. Então, um perfoOO âe Governo é absorvido
por uma determinada obra, completa-se uma, iniciam-se outras, e é um processo contínuo. Para
que haja esse processo contínuo, essa corrlda
de revezamento, precisa-se saber, pelo menos,
como é que o corredor passa o bastão para o
outro. De repente, está-se correndo com o bastão
ria rilão esquerda e o outro quer pegar com a
mão direita, o que não dá certo; e compromete
a corrida de revezamento. E as corridas de revezamento do desenvolvimento nacional, por diversas
vezes, foram embananadas no melo do caminho.
por falta de uma ocoplogem perfeita entre a aç6o
de um Governo e a do subseqüente. Todo Governo, não importa que seja desse ou daquele partido, tem compromissos com o interesse pLablico.
E tendo esses compromissos tem que haver um
mínimo de continuidade, que deve estabelec;er
o entrelaçamento de um sistema administrativo
com o outro.
Oeio que terei oportunidade de responder b
indagações que, evidentemente, vão enriquecer
a minha exposição. O homem se revela mais perguntando do que respondendo. Como estou fa~
Janelo num auditório de alto nível, é muito presull\fvel que eu aprenda mais ouvindo as indagações
ou formulando a explanação inicial ou respon~
dendo a essas indagações.
Muito obrigado aos senhores, particularmente
pela atenção que dispensaram.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Sr. Ministro Aureliano Chaves, Srs. Senadores, desejo,
inicialmente, cumprimentar S. Ex' o Sr. Ministro

pela

excel~cia

do seu depoimento, e mais do
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que um depoimento, na verda.de se configurou
como·· uma panorâmica da sibJaçio energética
do Piús, com as suas dificuldades e perspectivas
para o futuro.
Como dizia no irúdo, ao longo desta CPI, multas
pessoas foram ouvidas e muitos depoimentos fo...
rmn prestados. ria sua maioria, com opiniõscon·
vergentes, mas, circunstanciai{Ilente, tamb&n
com opiniões divergentes.
Tenho a impressão de que, no segundo mo-mento dos trobolhos desta tarde, o Relator e os
Srs. Senadores vão ter oportunidade de passar
a limpo as infonnações que aqui foram prestadas,
porque se encontra entre nós aquele que responde, no n!Yel mais alto, pela poHtica energética do
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De modo que, posto isso, e renovando os nos·
sos_agradedmentos pela sua presença~ pela sua
exposição, concedo a paJavra ao Relator da Comissão, Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. Pre-

sidente, Sr. Ministro, Srs. SenadOres, SiS. Deputados, Srs. Diretores, em primeiro lugar quero parabenizar o Ministro Aureliano Cháves pela exce-lência do seu depoimento, que deu uma demonstração dos problemas da árep energética do País.
Desejo também pedir, ante<:ipadamente, desculpas aos meus Colegas pela extensão das perguntas que terei de fazer ao Sr. Ministro. Mas, após
várias sessões de trabalho onde apenas o Presidente e eu estivemoS presentes para fazer as indagações àqueles que aqui estiveram, não podeia
perder a oportunidade de ter_ os esclarecünentos
devidos, para podennos fazer o nosso relatório
após os trabalhos desta CPI.
Algumas questões foram levantadas devido, como já disse o Presidente, aos depoimentos anteriores e às dúvidas que levantaram, entre os depoimentos, com questionamentos diferentes, com
apres_entação de razões diferentes. Para .evitar divagar sobre essas questões, procurei colocar no
papel as indagações.
Mas antes, Sr. Ministro, apenas um ligeiro comentário. V. Ex', Como ex-Parlamentar, e dos mais
brilhantes, como Deputado Federal, como Deputado Estadual; e ainda hoje repercute a passagem
de V. Ex" por este CongresSo, V. Ex' talvez estivesse
lembrando do seu tempo, quando fala no poder
de legislar dos Congressistas. Infelizmente as leis,
hoje, no Brasil, decorrem muito mais do Executivo
do que do Poder Legislativo, quase que na proporção de 95 para 5%, através dos decretos-leis. Infelizmente, não nos pennitem fazer as leis como
devêssemos. TalveZ ãgora, com a Constituinte,
voltemos a ter esse poder.
V. Ex' falou nas nossas responsabilidades nas
questões das votações dos orçamentos. No seu
tempo, V. Exf poderia apresentar muitas emendas
aos orçamentos, discuti-los, aprová-los ou não.
No nosso não podemos mudar nenhuma vírgula
num orçamento, e além de não podennos mudar
sabemos que eles são fictidos porque o que aqui
chega para a nossa mera aprovação não é cumprido, nem executado, porque a cada três meses
ocorrem as modificações necessárias para o Executivo. Por isso é que disc:ordo um pouco de V.
Ex', quando fala que não devemos procurar os
responsáveis pelos problemas atuais no setor
energético, especificamente no Nordeste. Responsável foi toda a sociedade que aplaudia. e

todo o Congri!SSO que aprovOu os orçamentos
da época, como responsáveis foram todos os administradores daquele período. Discordo de V.
Ex', po~ se genera1izannos as responsabilidades, iremos exatamente por transformar as responsabilidades tão genericamente, mantendo o
iegime da ünpWlidade, e jamais saberemos quais
são os verdadeiros responsáveis pelas atitudeS
que tomaram, em prejuízo do Pafs.
Nessa questão, temos buscado realmente responsáveis e não encontramos, até agora, aquele
elemento responsável, exatam:ente, talvez por colocarmos nessa linha, quando responsáveis são
todos os que participaram das adminJstrações,
que transfonnaram o setor energético nesse caos
que, hoje, realmente, tivemos que estar atravessarido, apesar de todo o trabalho, de todo o inte-resse da área administrativa e da área técnica
do setor. Até hoje, os problemas levantados. como
o endividamento intensivo da área, continuam como problemas até agora.
_8r.JAinistro, a primeira indagação é a seguinte:·
tenho em máos_o gráfico dos investimentos das
empresas controladas pela Eletrobrás nos últimos
anos. Vê--se, por exemplo, que a origem das desacelerações de investimentos da CHESF ocorreu
em 1978, declinando brutalmente em 1983. Entre
1985 e 1986 chegou-se a programar um desinVestimento. de menos 9,7 na CJiESF, enquanto
àEietrosul destinou-se um crescünento de investimento da ordem de 89,5%. Quais as razões desse desinvestimento da energia no Nordeste? Não
terão essas decisões ocasionado a atual crise de
energia na ~egião e o conseqúente racionamento?
Quais foram os responsáveis por essas decisões?

O SR. MINISTRO AOREUANO CHAVEs- AÍl·
resposta à indagação específica do
Senador Jutahy Maga1hães, quero fazer um breve
retrospecto.
O setor de energia elétrlca no Brasil atingiu
o clímax da sua desordem no inicio do Governo
d_o Presidente Castelo Branco; quanto mais fico
--distcmte _da memória do Presi®nte Castelo Branco, niais a- reVerenciO. a_ setor-e.Iétrico braSileiro
começou a ter o seu saneamento adequado pelas
medidas corajosas que foram adotadas no início
do Governo Castelo Branco. Com isso, V. Ex'"
poderão verlficâr, quando fizerem o histórico deste assunto, que o setor começou a remunerar~se
adequadamente e, com essa remuneração adequada do setor, a saúde financeira do setor energético brasüeiro começou a se manifestar de maneira intensa. Naquela época, 70% dos investimerrtos do s_etor de_ energia elétrica, globalmente,
quer seja da área federal, através da Eletrobrás,
quer das concessionârias estaduais que são coligadas da Eletrobrás, àquela época, 70% dos investimentos do setor provinha,n de recursos operacionais das empresas, 30% eram recursos extemos. ora, com ta) perfil de saúde financeira,
as empresas do setoríam ao exterior buscar recursos e os traziam em situação extremamente favorável. Não s6 no que concerne à remWleração
desse dinheiro, como também no que dlz respeito
aos prazos de pagamento. Com juros relativamente baixos, com prazo de pagamento dilatado,
o Setor de _energia elétrlca desenvolveu-se de uma
maneira razoável, sem maioces atropelos.
A partir de um certo ponto, presumo que tenha
oldo
I 975 e I 977, o de energia elétriea C<>-
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meçou a ter peculiaridades próprias. E quais eram
essas peculiaridades? É que sendo um s.etor em
que havi<!'confiabUldade externa. as empresas de
energia elêtrica, de uma maneira geral, inclusive
as estaduais, tinham uma tal conliabilidade pela
sua administr!)ção profissional e pela remuneração que era conferida, atravé.s de._ um _sistema
de tarifa adequado, que não havia dificuldade em
se cpntraír empréstimos.
De duas maneiras, com o correr do te_mpo,
os governos passaram a utilizar o setor de energia
elétrica. Primeiro para reduzir os índices de_ inflação, comprimiram-se as tari{às. Então, houve
aquele tobogã qu-e já mostrei; uma compressão
violenta do sistema tarifário, baixando-se a remuneração do setor. Na medida em que _essa remuneração foi baixando e, conseqüentemente, o se. tor foi sendo utilizado para melhorar o perfil da
balança de pagamenio do País, piedsávamos internar dólares. e, para Isso, o setor mais adequado
geralmente era o setor elébico, onde não havia
dificuldade para obter empréstimo externo. Assim, vários empréstimos externos foram obtidos,
para, através de suppllers credita, para comprar
equipinnentos. E se comprou vários e_quipamentos de maneira antecipada._ Não é que esse equipamento tenha vindo todo ele para o Brasil, f~rma·
ram-se _os contratos e parte desse _equipamento
era ainda em projetas, na fase de protótipoS, por~
que o equipamento de energia elétrica, uma turbi·
na, particularmente, é uma máquina hidráulica,
uma máquina que exige, ao sair do projeto, para
a realização indusbial,_ a produção de protótipos,
conveme-nieffiente ensaiados e depois
ajustados definitivamente ao perfil da máquina.
Então, compraram-se vários equipamentos antecipadamente. Ora, ao se comprar esseS- equipamentos de maneira antecipada, nem sempre se
alococaram recursos em cruzados, no tempo certo, para que essas obras tivessem o andamento
nonnal. Lembro-me que eu estava no exercício
na Presidência da República, em substituição ao
Presidente J_oão Baptista Figueiredo, quando fui
procurado pela Bancada do Nordeste. Se não me
falha a memória, V. Ex! estava presente, não sei,
cheftada pelo saudoso Senador Nilo Coêlho, e
estava presente o atual Presi~ente da República,
Senador na época, Dr. José Samey.
A reclamação ·daquela época qual era? Era que
as obras de ltaparica estavam atrasadas e havia
contrato já -fiiTllado, não é que o equipamento
já estivesse em Itaparica, mas já havia contrato
firmado para aquisição das máquinas de ltaparica,
particularmente a parte hidráu1ica, a parte mecânica e não havia uma liberação- de recursos em
cruzados adequada para que a cronologia nas
obras civis se processassem vis-à-vis, à chegada
dos equipamentos no setor eletromecânico. Tomamos providências que foram realizadas em
curto espaço de tempo, mas quando assumi o
Ministério das Minas e Energia' o problema do
reservatório de ltaparica estava ainda sem solução. Vale dizer, não havia previsão de recurso para
relocar os colonos de ftaparlca. Então estávamos
correndo o risco de adiantarem-se _as obras de
Itaparica e nãO termos condições de fechar o reservatório, porque há 7 mil e 200 famílias residentes no reservatório, e não_ se tinha um programa
objetivo de relocação, o que está ocorrendo agORII.
Mas o orçamento de ltaparlca foi acrescido. de
mais ou menos 300 bilhões de dólares, que é
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o montante que devemos gastar, se não for mais,
para relocar as 7 mil e 200 familias do reseJVat6rio
de ltaparica. A previsão, Dr. Aleluia, é entre 250
e 300 milhões de dólares, para retocar os colonos
de ltaparica.
Muito bem, então isso não estava na previsão
orçamentária. Então, o que existe.
reaJidade,
é um processo muito brasileiro, é que na impossi~

de hectares? Seguramente, 500 mil hectares na
região do São Francisco. Ora, se vou inigar, se
vou..tirar água do São Frmidsco, parte dessa água
retoma, mas a outra parte é consumida pelas
plantas. Não temos segurança e dado estatístico.
Aqui no BraSil é a coisa mais perigosa que existe,
mesmo os que são cuidadosamente elaborados
tecnicamente. Mas, seguramente, ~a irrigar 500
mil hectares no São Francisco ou 600 mil hectabHidade de se consertar o que está errac:1o. atrapalha-se o que está certo. O Governo Castelo Branco res no São Francisco, vamos ter uma redução
de água não menos de 18%, quer dizer, água
teve o mérito de botar ordem no setor elétrico
brasileiro. Com o correr do tempo, quer dizer, destinada a gerar energia elétrica. E, seguramenaquilo _que foi consertado no governo, Castelo te, vamos ter uma demanda agregada de energia
Branco, foi, pouco a pouco, se deteriorando; papa elétrlca para irrigar em tomo de 4%. Para se ter
o pivô central, se consome uma barbaridade de
chegar à situação atual. Qual a situação atual?
energia e uma barbaridade de água. Se faço uma
Hoje, temos wn serviço da dívida que consome
cerca de 70 a 80% da receita operadonal do irrigação pelo processo de gravidede, bombeasistema. E hoje os recursos próprios do setor sao mento, depois gravidade por canais, por infiltra~
ção, é outro tipo de consumo, se é gotejamento,
absolutamente insuficientes para atender ao mínimo de investimentos ne<:essários. Para isso, quan- é outro tipo de consumo, se é aspersão, é outro
tipo de consumo, é questão de se saber qual
do assunii o Ministério das Minas e Energia, fize..
mos 'o programa de recuperação setorial. Não o tipo. Faria, por exemplo, de 8 mil metros cúbicos
hectarlano, num pivô central Para três mil metros
tive a preocupação de saber quem era o respon~
sável, mas tive a preocupação de saber que so1u~ cúbicos hectari2111os. Pode variar de 1,5 quilowatts
ção vamos dar. O programa de recuperação seto- por hectares, pora 2 quilowotts por hectore. Esse
rial foi um programa bem elaborado, ajustado é um dado que não temos seguro, depende. do
à realidade brasileira, previa gradualistfcamente tipo de irrigação que se faz, também do desnível;
um aumento da remuneração do setor elétrico se se vai irrigar nunía região mais alta, vai~se ter
para atingir o fina] de 1990 com uma remune- que fazer mais bombeamento, quer dizer, Vai-se
ração em tomo de 10%, que é o inínimo Previsto ter mais consumo de energia. Seguramente, vaiem lei, e íamos aliviando a parte de endividamento se ter mais um e meio a dois quilowatts por hectaexterno, vis-à-vis, a recurso em cruzado, porque re. Se é um milhão de hectares é de um milhão
não precisamos de recurso em dólar para investir e meio a dois milhões e até dois milhões e meio
no setor de hidroeletriddade, precisamos no setor 1 de quilowatts a mais que se vai carregar. Então,
de termoeletricidade, porque o Brasil ainda não temos que estudar o São Francisco de uma ma~
tem um parque industrial adequadd para produzir ' neira muito cuidadosa. Se faço uma barra!;,em
usinas térmicas de porte médio para grande, mui· para conter enchente...a maneira é uma, se faço
to menos turbinas a vapor ou a gás, não temos; uma barragem para gerar energia elétrica a matemos um pãljjue bom de produção de motores 1 neira de operar é outra; uma barragem para conter
diesel, mas nlto de turbinas, ele virá com o tempo. , enchente deve estar sempre vazia; uma barragem
Então qual é o quadro atual? Hoje, menos de parã gerar energia elétrica tem que estar sempre
30% dos recursos investidos no setor de. energia cheia. Agora concilia as duas coisas af. Eu vejo
gente falar, que ignorânda neste País jogar búzios.
elétrica, de maneira global, quer seja da SubsiO tenno é este. Nunca vi coisa igual. Fala-se com
diária da El.etrobrás, quer seja das coligadas da
a maior tranqUilidade sobre os assuntos mais
Eletrobr~. provêm dos recursos tarifários, o restante é empréstimo externo,· torriado em moeda complexos que existem. Com a maior tranqüi~
forte, ((uer seja dólar, quer seja marco, principal~ lidade. Vamos fazer o negócio, vamos irrigar,
•. etc. QuaJ é. o estudo que foi feito? Com que
mente dólares, marcos e um pouco de franco.
profundidade foram feitos estes estudos? EstaNós temos que reverter essa expectativa, o destino
mos tentando ver se acertamos. Porque o que
do Brasil é racionar energia elétrlca. Vamos ficar
o sujeito faz aqui no Brasil é tentativa. E quando
com c:tireito de buscar os bodes expiatórios, mas,
o sujeito faz a tentativa vamos aplaudir a tentativa.
~amente, não vamos resolver o problema.
~orém, o quadro .atual eu p-:efiro ~ dizer quem
Se nao flzennos isso a partir de 1992 o quadro
- o ano que vem já é um ano diffci1, 89 será é o responsável. É um negócio bastante com~
plexo. Primeiro, que um projeto de energia elétrica
mais dificü. Não é só para a região Nordeste não,
tlão passa s6 pelo Ministro das Minas e Energia.
é para o Brasil todo. É claro que a Região Nordeste
Depois nós arranjamos uma coisa que se chama
tem uma peculiaridade de ter se agravado agora,
SEST- Secretaria Especial do Controle dos Esporque depende de um único rio, que é o Rio
tatais. O sujeito projeta. de uma maneira. pensa
São Francisco e agora, felizmente, vai depender
de uma maneira, o negócio é espremido de outra
- porque. é um rio seco, é um rio de múltiplos
maneira e o resultado é outro completamente
propósitos. Precisamos ter um cuidado danado
diferente.
com o São Francisco, ele é uma dádiva de Deus,
precisamos ter cuidado, mas agora queremos que
O sujeito embaralhou o sêmen dentro do bt4ão
ele seja navegável, é bom que ele seja navegável, de nftrogênfo e depois você não sobe quol é o
é a sua história, a história da navegação; quere~ pai. Você sabe que ~m sêmen ali dentro e que
mos que ele produza energia elétrlca; é bom que você vai fertilizar uma vaca. Qual é o pai. Não
produza, é a espinha dorsal da energia elétrfca sei! Está embaralhado dentro do bll]l!o de nitrogêda Região Nordeste, mas queremos que o São nio. Eu não sei qual é, tantas as variáveis que
Francisco ajude a inigar também.
informam a questão. Agora, eu sei o seguinte:
Temos um programa um milhão de hectare~ precisa cons_ertar! O pessoal do Nordeste está,
para irrigar. Quanto representa esse um milhão
pulando agora, vai JXJiar muito mais. No futuro,.
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se não tivermos esse negócio, religiosamente
cumprido, vai pular muito mais no futuro. O Brasil
vai pular muito mais no futuro nessa questão de
energia elétrica. Porque se nós não tivermos um
investimento aí, nós estamos com um programa
hoje de conservação de energia qUe vai começar
a dar a1gum resultado. No Brasil-o sujeito quan~
to mais pobre, mais perdulário - é wn desper~
diçador intrínseco. Nós agora estamos começan~
do através de um programa feito pela Eletrobrás
que também é um programa que está muitO-aca~
nhado. As coisas boas gera1mente são acanhadas.
O Mário Becker ~ fazendo um programa na
Eletrobrás de conservação de energia, que é um
primor de programa. No que diz respeito a sua
c;;ompetênda profissional. Vamos ver se nós reduzimos o ·consumo de energia sem perturbar o
desenvolvimento. É o que a Alemanha e a França
estão fazendo agora de maneira admirável. Alemanha e a França estão programando para os
próximos cinco anos um crescimento do Produto
_lnterr:ta Bruto da ordem de 3,5% para um -crescimento Zero de demanda de energia. Só economia.
Só economia! Evitar desperdído e utilizar nos próximos ptocessos modernos de desenvoMmento
tecnológfco. FIZemos isso na Comissão Nadonal
de Energia. Também. isso não veio a público. Porque essas coisas importantes não vêm a público.
Quando assumimos a Comissã9 Nacional de
Energia, o Brasil consumia l 02 quao/caloriã. Ou
mega/caloria por tonelada de aço produzido. Corrt
alguns procedimentos que recomeneúlmos no se-tor siderúrgico, o Brasil está consumindo, hoje,
5.5 e tende para menos mega/caloria por tonelada
de aço produzido. M.elhoramos os procedimentos
tennodinâmfcos do setor siderúrgico que é um
predador de energia: esquenta, esfria, esquenta,
esfria, recirculando o gás de coqueria. Não recir~
culava gás de coqueria! Não recirculaval Se pega~
va o gás de coqueria e se jogava fora e se colocava
óleo combustível para aclonar uma turbina a gás
que movimentava a ventoinha de um alto forTJC5:
E o que se fazia com o gás da coqueria? Jogava~se
fora? Nós estamos vendo se fazemos isto agora
no setor de energia elétrica. Estamos começando
com um bom programa de refrigeradores que
são predadores de energia, esses refrigeradores
que têm a1, de geladeiras. Vamos mexer com os
motores elétricos agora e vamos caminhar, gradualmente.
_. Meu caro e nobre Senador Jutahy Magalhães
há, realmente, um processo de respoÕSabilidade
1JQlidária. Isto não quer dizer que alguém não tenha a mais e outrostenham a menos. Mas há
todo um processo de reSponsabilidade solidária.
Eu não seria leviano de dizer: fui culpado desse
negócio que ocorreu no período do meu anteces~
sor, porque foi o meu antecessor. De maneira
nenhumal Não faria isto nunca. Primeiro, porque
se o fJ.Zesse estaria cometendo uma injustiça. Porque é um sistema. O sujeito. está inserido no sistema. É o antecessor do Mário Bering que foi culpa~
, do[ Nós agora estamos na aquisição das térmicas
do. Nordeste. Toclo o. muhdo está me acoriselhand_o a_ comprar ténnica do Nordeste "a toque
de caixa". Compra as térmicas do NordeSte! Est6
bemf Vam~ yer o que ocorreu no passado neste
País. Eu não VOU Col"!'prartérmica apresSado
"a troco de reza"."'Não_há força humana me fazer
o que não quero fazer. Não há! Acabou~se. No
passado quando se adquiriu a Usinà Nuclear de
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No que concerne aos contratos firmados entre

o Governo, a AJumar e a Albrás, quero dizer o
seguinte: eu não teria assinado esse contrato; tenho ponto de vista firmado, porém controlo assi-

nado é para cumprir. Este Pais é um -paíS sério.
Contrato assumido pelos meus antecessores eu
os cumpro integralmente. Porque também é muito fácil a gente indagar sobre quais foram os elementos que Informaram uma decisão há quatro
ou cinco anos podem não ser os mesmos elementos que ocorrem no presente. É muito diftcil
você julgar uma decisão tomada no passado em
função dos condicionantes que haviam no passado.
Digo que niio teria assinado por uma razão

muito simples: porque o contrato, nos termos em
que está, pode seiVfr ao Brasil globalmente, mas
desse!ve ao setor de energia elétrica. Por quê?
Porque condiciona a venda de 1 kWihora para
um setor que, embora sendo de alto consumo
de energia, tem algum aspecto positivo, que é
uma demanda mais ou menos uniforme, a venda
por um preço que nio remunera, especificamente
um investimento. Ent6o, serve ao Brasn, desserve
à Eietrobrás e desserve à Eietronorte, paticularmente.
Este é o meu ponto de vista.
Agora, contrato feito é para ser cumprido.
Além do mi1is, estamos, agora, com um exemplo recente: não há contrato com a Autolatina.
Qual

foi a decisão do Tribunal ...._..vfo a Auto-

latina?
Se procedêssemos assim, primeiro que era inconeto - este País tem que ser um país sério,
porque senão não se faz contrato com este Pai's
mais. Nilo vou fazer contrato com este Governo,
porque o Governo seguinte não cumpre o contrato. Acabou. Então, cumpro integralmente, não
discuto.
Agora, extensão de contrato estamos discutindo, e estamos discutindo duramente.
Primeiro. nio podemos tratar difereciadamente
os consumidores. Determinei ao meu setor jurídico que fizesse um exame e continuei fazendo
um exame substancioso para saber, especificamente, se posso dar um tratamento diferenciado
quando ocorrer um quadro de calamidade energética, que se caracteriza como mais ou menos

se caracterizou o Nordeste, se a legislação vigente
me permite dar um tratamento diferenciado para

as diferentes classes de consumidores.

No que concerne, por exemplo, AAlurnar, mandei aplicar à ela os mesmos índices de racionamento que mandei aplicar às demais indútrias.
Ela contra..argumentou que fói Rllra a regiio Norte em função de abundanda de energia elétrica,
'senão não teria ido para a regfão Norte, nem teria
vindo para o Brasil. Foi trafda, vindo para cá, com
aquele tipo de contrato e que, portanto, não poderia aplicar a ela os índices de racionamento, de
vez que a sua área de instalação nio era sujeita
a déficit de energia: ao contrário, havia oferta
ablmdante de energia. Mas mzmdei aplicar a ela,
numa decisão unillllt!rol, minha, o fndfce de 15%
de racionamento. O lr!lt.m!ento diferenciando ainda não mondei aplicar, porque niio tenho dispc>si!No que me permita, do ponto de vista jurldico,
a proceder assim. Se tivesse, aplicaria. Quanto
a. desligar, não. NAo vou desligar a.Aiumar, porque
estaria procedendo incorretmnente. Mesmo que
tivesse um proc'edimento ili.correto, ela teM o re-
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curso judicial, que anularia qualquer tipo de procedimento porque em face de um contr!Uo explicito, claro, que foi firmado no Governo passado.

É que nós brasileiros temos um hábito tenivel:
Quando queremos trazer capital para cá começamos a oferecer mundos e fundos, as melhores
vantagens possíveis; de repente, no melo do caminho, o sujeito desconfia que fez um mal negócio.
"Estou desconfiado que fiz um mal negócio". Então, o que o sujeito faz? Não cumpre. Isso não
é correto, não é sério.
Além, do mais, se em função de um arbítrio,
~-~_S_!legó_clo fosse praticado, teríamos um situa·
ção pior do que esta que estamos enfrentando
com relação a Autolatina, porque com ela creio
que não há contrato, no máximo um protocolo.
No nosso caso, existe um contrato expresso, de
caráter intemaclonaJ.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Tem

havido wna controvérsia em tomo- da possibilidade real de trans(erir a energia destinada a Alumar para o Nordeste. V. Ex' vai ver que falamos
m~ el'!1 Alumar, que foi uma questão, aqui,
sempre abordada nas diversas reuniões desta CPI,
e temos sempre recebido de nossos colegas solicitações no sentido de que façamos indagações
a respeito dessa questão. O atual Presidente da
Chesf declara que nem toda energia conswnida
pela Alumar poderia ser redireclonada para o Nordeste, mas o Secretário de Minas e Energia de
Pernambuco,- Xavier Drumond, em depoimento
a esta Comissão, consubstanciado no estudo da
própria Chesf, declara o contrário: desde que o
limite de potência entre Tucwuí e Presidente Outra seja fixado em 980 megawatts; o que em nada
prejudicaria o consumo do Maranhão. O que teria
levado o GCOI,--grupo -Vinculado a sua pasta a e~elecer a condição de 1.140 megawatts de
trânsito entre Tucuruí e Presidente Dutra- superior, portanto, ao limite para aproveitamento integral para o Nordeste da energia destinada à região
da Alumar. Qual a opinião de V. Ex' sobre as
possibilidades deste aproveitamento e sua conveniência?

Qual o custo em dólares/cruzados - V. Ex'
não vai ter esses dados, é uma pergunta, quase,
de bolso de colete- de oportunidade de desligar
a Alumar e acender o Nodeste?
V. Ex' já informou que nunca desligaria a Alu·
mar.
OSR. MINISTRO AUREUANO CHAVES - A
pergunta está prejudicada
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Mas

é em razão de termos tido, aqui, dois depoimentos
conflitantes a respeito da parte técnica, não da
parte legal.
OSR.MINISTROAQREUANO CHAVES- Vou

tentar fazer o esclarecimento e, para isso, vou
pedir a ajuda do meu pessoal da Eletronorte e
Chesf.
O problema legal, já tive oportunidade de explicar. 'Não há condições legais nem há corre.ção
do ponto de vista do Governo de proceder a um
corte total de energia da Alumar. Se o fizesse,
ela teria p recurso legal que, seguramente, anularia o ato do_ Governo. Mas vamos admitir que
isso ocorresse, para efeito de raciocínio. AAiumar
está consumindo, no momento, uns 440 megawatts, sem racionamento. Quer dizer, chegamos
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a aplicar 15% de racionamento e agora está, mais
ou menos, 9%, que é o indice geral para todo
o Nordeste. Reduzimos de 15% para 10%, e-estãmos aplicando genericamente.
Tenho a impressão de que, do ponto de vista
técnico, a metade dessa energia poderia ser transferida, 200 meQawatts, se apertar um POUco mais.
R~sta-~er o_seguinte: posso trabalhar no limite?
O sujeito que està COm ágUa no tl.ariz "nãO- eStá
afogando, mas está com grande expectativa de
afogar. Se sobrecarrego demais um sistema, além
dos limites técnicos aceitáveis, estou fazendo com
que esse sistema se candidate a interrupções,: e
um sistema com a responsabilidade daquela região Norte/Nordeste, se entrar em colapso pbr
operação técnica, primeiro, compromete a idoneidade profiSSional. Se eu mandasse os meus enge.
nheiros fazerem isso, se eu estivesse no lugar
deles, diria que não aceito ordens de ministro
em assunto que não dizem respeito. Eu não acéi~
taria; se fosse téáiii:o, ftão aceitaria.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex'
me pennite apenas um esclarecimento?
A questão é exatamente esta: se os dados técnicos,:- o Secretário de Minas e Energia de Pernambuco - os dados de V. EX' estão cOrretos,
por isso ele disse que estão baseados em próprio
relatório da Chesf.
O SR. MINISTRO AQREUANO CHAVES- isso

s6 quem pode responder é a Chesf. Não posso
responder, mesmo porque fui engenheiro de frente de seviço e tinha seviço e tinha uma verdadeira
ojeriza quando pessoas de escritório começavam
a dar palpite em asswttos de frente de trabalho-:Quem está na frente de trabalho é que responde.
que a Chesf me diz respeito dessa questáo
de transferência de energia para o Nordeste?

o

a

O SR. CARLOS ALELUIA-Sr. Ministro, a colocação feita pelo Presidente José Carlos Azevedo
no seu depoimento, aqui - nós fazemos uma
operação da Chesf - confirmo que está totalmente correta. Para se conseguir o despasso máximo da usina de Tucurui em relação ao Nordeste,
que é de 1.1 10 Mgw, só poderíamos trazer metade
da Alumar. Se para simplesmente partir para um
processo de desligar a Alumar com uma decisão
de natureza política, teríamos que inverter, jogar
energia fora em TuCUI'UÍ, baixar o despasso para
940 Mgw. E, nes-se caSo, por -jogo de reativos
e condfç§es de estabilidade dinâmica do sistema.
V. Ex' conseguiria trazer o resto da Alumar, s6
que V. EX' jogaria 1 1O Mgw fora por cima do
vertedouro de Tucuruí para ganhar mais 70 no
Nordeste. Então, é uma mágicit. besta, porque
no conjunto se perderia.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - A má·

giCa besta cútpr6prlã-OleSÇporque isSo daí está
baseado no relatório dela. E se V. Ex' desejar
posteriormente nós o mostraremos.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES -

Gostaria de tê-lo. FaJou especificamente quem
está na frente de serviço. Quer dizer, sou professor
da cadeira de energia elétrica, nesta matéria sei
onde está o meu nariz muito bem. .Mas mesmo
saBendo onde é que está o meu nariz, não arrisco
especificamente afirmar nada sem que ô sujeito
que está na frente de serviço diga, porque é muito
dificil. Corremos o risco de cometer gafe. Então,
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baseio-me na informaçio do Diretor de Operações da Chesf. O Diretor de Operações do Chesf
é quem deve falar. Agora, gostaria de receber
esse relatório, porque preciso saber em que condições foram feitos esses relatórios. QuaiS. foram
as premissas que informaram as conclusões. O
sujeito, às vezes, lança. mão das conclusões sem
levar em conta as premissas. Oostl.lria de ter em
mãos esse relMório.
O SR. RELATOR (Jutohy Mogalhães)-0 relatório chegará às mãos de V. Ex' Allós, a própria
Chesf pode se encarregar de mancW.-Io porque
o Secretário de Minas e Energia de Pernambuco
aqui apresentou o relatório, porque foi fefta a ind~

gação, se isso constava de algum relatório. E ele

demonstrou que constava.
O SR. l>IINISTRO AQREUANO CHAVES - O
Secretário de Energia de Pernambuco é um sujeito competente. Eu o conheço.

.. O SR.~T~(JIJiah_y ~ai~)-::-Erl!A9.

a indagação aqui está sendo feita exatamente para
dirimir essa dúvida entre duas dedarações diferentes.
O SR. MINISTRO AQREUANO CHAVES - O
que serve de informação para mim é o que depôs
o Diretor de Operações da Chesf.
O SR. RELATOR (Jutohy Magalhães)- Há a
declaração do Dr. Aleluia de quando esteve aqui,
e há a declaraçloo do Secretário de Minas e Energia. Então, tinhamos que dirimir esta dúvida para
termos a certeza dos dados e das informações

técnicas.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhões) -Mas
as informações técnicas v6J.idas sio as da Chesf.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhães)- foram·
prestadas pelo representante aqui da Chesf, que

deve ser encarregado dessa área. e de certo constarão do depoimento de V. Ex" E mostra aqui
as vantagens que o Executivo tem sobre o Legislativo. O Executivo sempre que vem aqui para
depoimentos em CPI tem sorte de contar com
assessores competentes, enquanto que ficamos
aqui' Sozinhos discutindo a questão mesmo não
sendo professores e nem tendo o conhecimento
técnico da área.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES -

Não, mas acho que o importante em tudo isso
é a vontade de esclarecer.
O SR. RELATOR (Jutohy Magalhães) - EstiJC
mos em busca de esdarecimento. Isso demostra
a necessidade que teriamos - não consegui vender isto à Constituinte - de criar wn corpo de
auditagem própria do Legislativo para fazermos
essas averiguações. Agora mesmo, nesta CPL tive
oportunidade de solicitar ao Tribunal de Corltas
da União ajuda para nos trazer as informações
a respeito da dívida externa no setor de energia,
e infelizmente não conseguimos até hoje receber
as respostas às nossas indagações. Temos aJgumas respostas mandadas peJa Eletrobrás, porque
solitamos também à Eletrobrás. Mas, como a Ele-:trobrás tinha demorado nas respostas, solidtamos, através de um telefonema dado -não provocado por nós, mas provocado peJo próprio Presidente do Tribunal de Contas da Uniloo, que disse
que estava à nossa dlsposição para fazer as averi-
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guações e deve estar fazendo, porque temos aí
já alg.!Jillas respo~ prestadas pelo _Dr. Camilo
Penna. Então, Sabemos. que TribUriaJ. âe ContaS
está agindo, mas infelizmente até o momento ainda não pôde trazer a nós todas as respostas que
solicitamos. Infelizmente isso demonstra apenas
que tfnhãmos razão quando queriamos ter a própria auditOria do Coflgresso para fazer esses Je:.
vantamento através da CPI, há em outros con.:.
gresssos em países mafs desenvolvidos, e que
tem mais interesse pela força do Congresso.
A outra indagação seria: todos estão de acordo
que dois dos grandes problemas do Nordeste são
o emprego e a escassez de energia! Por que,- então, se dá prioridade no desenvoMmento indusbial altamente energético, como o processamento de alum_ínio e bauxita na região, quando se
sabe que a relação energia-emprego nessas indústrias é das mais altas do mundo, chegando
a 70% a 80% do custo _fmal dos seus produtos,
qwmdo esta média em outros setores_é da ordem
de_3,5%? /\ ,6Jumar ~mpregar, por e-xemplo, 2
mil e _300 pessOas para o conslilno de 450 ma
Mgw? Não seria mais _lógico a região Nordeste
destinar essa energia para outras indústrias menos vorazes e QUe segundO médiaS de empéegOs
dispOriíVeis indicam a possibilidade de criar 45
mil empregos? Por que o Governo Federal incentivou e continua incentivando o desenvolvimento
da indústria eletrointensiva no Nordeste que geraram poucos empregos para um grande consumo
de energia?
OSR. MINISTRO AUREUANO CHAVES- Em
primeiro lugar, quero dizer: "estimulava". No meu
periodo no_Ministério das Minas e Energia, não!
FW o Ministro que teve iniciativa de constituir essa
comisSão, 'a primeira comissão que se constitui
no País para se faZer um exame exaustivo da indústria de.a1to consumo de energia no País, particul~ente alumínio, que é energia empacotada,
e_ a indústria de ferro-liga, de um modo geral,
que é altamente consumidora de energia.
EsSas empresas- que atuám no campO de alto
consumo de energia, como o setor alumínio, como o setor ferro-liga, evidentemente vai se instalar
onde há energia disponível. Agora, a avaliação
do balanço econômico do empreendimento é um
assunto global do Governo _como um todo. No
que diz respeito especificamente ao setor de energia elétrica é assunto do Ministério das Minas
e Energia. e particulannente do binômio Eletrobrás - INAI. Isto é uma opção do País. Durante
muito e multo tempo-podem consultar os Anais
da Câmara dos Deputados e do Senado--- se
fazia ~uito discurso agui dizendo: o Brasil ê importador de alumínio. E um absurdo um País que
tem tanta bauxfta, importar alumínio, essa era
a tese que se desenvolveu durante muito _e muito
tempo. O Brasil não s6 importa alumínio como
importa artefato de aiuinínio. E o-Sujeito desfilava
gostosamente a estatística para dizer: olha qual
é o consumo do Brasil em alumínio! Um consumo
baixissimo Vis-à-vis aos países mais desenvoMdos. Num determinado instante o Brasil resolveu
deixar de ser importador de alumínio, para ser
exPOrtador. Para ístO o Brãsil mOntou uma política
global de atrair capitais para implantar empresa
de alumínio no Brasil. Seja um jolnt venture
com os japoneses para Albrás, seja o grupo multi.nacional da Alcoa e da Shell a utiJizar as disponibllfdades de energia que havia na Bacia Amazônica.
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Num determinado Instante -

essa é a coisa -

pr9rluz~se energi~_~e T1Jcunú e, _evi_9entemente,

rião havia mercado para a energia disponível
ConStruiu-se Tucunll e-depois foi buscar o mercado_._ Então, naquele instante esses grupos internacionais, que sabem perfetiamente que energia barata e abundante, em seus países de origem, n&o
há mais, estimularam-se a vir para o B"rasil fabricar
alumínio ou para pro-dução de alumina, que nada
mais é que a bauxita desidratada- matéria-prima
para produção de alumínio. Então, Veio" ó grupo
joint ventme com a Companhia Vale do Rio
Doce e colistnú a Albrás e o grupo Afumar, que
aumentou sensivelmente a produção de alumínio
no Brasil, a ponto de hoje ser exportador de alumínio. Agora, isso é uma opção de política brasileira,
que não se deu n~~e período_ de G()vemo. A
iinplantação dã--Aiuffiar ·e- da Albrás se deu no
período do Governo anterior. Mas foi uma visão
global do País. O Brasil-deixoU de ser- importador
de alumínio para ser exportador de alumínio, ago--

ra, todo mundo <:ostá ca.."1sado dê sab& _qu~-q-Ja.""'r

dO Se estiitluloU-a -viiiàã -desMS-ráfilicãS para cá,
sabia-se de duas coisas: primeiro que -alumínio
é energia empacotada; em seguhdõ lugar, para
se estirilular a construção de uma fábrica de alumínio, precisa-se oferecer: energia elêtrica em
abundância, de prefeiênd:Z. hidroelétrica e a custos baixos._ Tudo isso foi oferecido.- Agora, estamos chorando o quê? Chorando a decisão que
tomamos anteriormente? De agora em diante,
acho que um caso como esse merecia - eu
tenho o relatório lá, posso- fornecê-lo ao Cõngresso Nacional, acho que vale a pena o Cong'i"esso Nacional ver esse relatório que está lá às
oi"déns de V. EX".- e fazer um estudo profundo
e baixar urna lei ·proibindo a instalação de fábrica
de alta intensidade de consumo de energia no
Brasil. Isto é consequência do outro lado, mü
se pode fazer uma avaliação. Quais são as conse-_
quências posífiVaS e as negatiVas? O qUe é possfvel fazer, o que não é possNeJ? Examine e tome
a decisão. Poss.o mandar para cá todos os estudos
que foram feitos aprofundadamente. Repito: se
tivesse que assinar esses contratos não assinaria.
Por quê? EU estou córTt uma visao do setor elétrico;não estou com a visão global do Pafs, a minha
visão é no setor elêbico. E em função do setor
elêtrico, o _contrato não interessa ao setor elétrlco,
nos termos em que que foiJeito, vale dizer, para
fornecer enerQia pelei pi-b;o que eStá estabelecido
contratualmente. Porém, a vfsão glo~ do País
ê outra coisa. Não censuro o Governo passado
ss-:ã"'decisãO. Ele poàe ter- dã.dOs anteriores que
justificava Primeiro: OBràsil preCisa ampliar-a sua
pauta de exportação. Porque também, é urila utopia! O Brasil precisa importar para crescer, e s6
importa quem exporta. O Brasil precisa importar
não menos de 16 a 17 bilhões de dólareslano
para assegurar o crescimento de seu Produto lntemo Bruto entre 4%- -e 6%: Para foiportar 16 bilhões de dólares/ano é preciso exportar. E -não
se exporta aquilo que quer exportar, há um elenco
de produtos internacionais onde é mais fácil buscar mercado. Pode ser que naquela época a visão_
eccinOlnicã do Goveino, de então, tivesse -ch-egãdo a conclusão de que era uma oportunidade
que o Brasil tinha de entrar no mercado internadanai do alumínio, exportando-o, em função do
quadro do perfil do mercado intelnadonal, para
isso, sacrificou-se o setor de energia elétrica. Sa-

e
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aificou-se, ê verdade. O sujeito diz: não vamos
fabricar alumínio no Brasil, mas não interessa fabricar alwnrruo. Qual é o preço do alumínio, hoje,
no mercado de matériais de construção? Extremamente importante. E valilb!i8dmltir que o Brasil não estivesse produzindo alumfrnlo, hoje, para
exportar, que tivesse que importQr todo o alímín.io
de que ele carece para o seu desenvolvimento
interno, quanto representaria isso na pauta de
imoprtações? Tudo isso temos que avaliar com
segurança. O sujeito me pergunta: será que os
quilowatts/hora consumidos na Alumar e na AI-

brás se fosse conswnido num outro tipo de atlvidade não geraria mais emprego? Resposta: Sim.
/'1\as isso não quer dizer que o Brasil não devia
mexer com indústria siderúrgica. Porque a relação
d61m versus geração de emprego na indústria

siderúrgica é terrivelmente favorável. Sabe o lugar
onde a indústria é mais favorável? Na indústria
de fundo de quintal, que a Itália, boje - justiça
se faça - tem uma fantástica indústria de fundo
de quintal, extremamente artesanal, que é uma
espécie de complemento da economia italiana,
que em grande parte é chamada de eçonomia
invisível da Itália. Mas resta saber se wn país s6
vive de indústria de fundo de quintal. Esta. sím.
tem uma relação extremamente favorável; inversão de capital versus geração de emprego. Se
você pensar em inversão de capital versus geração de emprego, o Brasil não teria indóstria sider(u'gica. Porque a relação capital Versus geração
de emprego é terrivelmente desfavorável. Na medkla em que se vai saindo da indústria de base
,>ara determinado tipo de indústria artesanal, Semiartesanal ou determinado tipo de indústria de
ponta. você melhora esse relacioilamento. Então,
é uma questão de politica. Se você me pergunta:
seria melhor para o Pafs? Não sei. Preswnivelmente ele poderia ser. No que concerne à oferta
de emprego, seguramente seria, no que diz respeito à economia global do País, uma interrogaç:Ao. Precisa de um estudo mais profundo.
O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- Tem-

se falado muito no uso das estatais, num passado
recente, para a captação de divisas que permitisse
a administração da dívida externa. Em conse~ncia, amontoa-se equipamentos importadós
em descontinuidade com as obras de geração
de energia, ç:om graves riscos de deterioração
e perda, e eleva-se, comprometedoramente, o peso do pagamento dos juros da divida externa nas
concessionárias. V. Ex' concorda que houve falta
de gerenciamento nesse processo? CaSo positivo,
que providências tomou no sentido de conhecer
a magnitude dos desacertos? O Ministério dirigido
por V. Ex' tem uma idéia di!- qliantfdade e valor
dos equipamentos não aproveitados e sujeitos à
deterioração aqui ou no exterior? QUanto dispendeu o Brasil nessa aventura?
A Eletrobrás também já foi utilizada como captadora de recursos para fins de fechamento de
balanços de pagamentos? Caso afli1Tlativo, quais
· os custos financeiros advindes dessa captação?
Por que a Eletrobrás foi utilizada p~ esse fim?
Quem está amortizando essa dívida? Com a moratória externa, como estão sendo pagos os juros
o principal? Qual o montante atual da dMda
externa das estatais vinculadas ao Ministério das
Minas e Energia? Quais as compras Vinculadas

e

a esses empréstimos e que finalidade cumpriram?
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O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES -

Acho que parte dessas perguntas constam da indagação formulada por V. Ex';-quando d21 estada
aqui do Presidente da Eletrobrás. A Eletrobrás
encaminhou a V. Ex', no dia 16 de setembro de
1987, uma carta em que responde vários desses
ftens.

OsR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Como
V. Ex' disse que o relatório-chefe tem também
essas condicionantes, então, eu pediria a V. Exi'
para dar uma informação de hoje, com a inflação
otual.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES- Não
tenho a memória Preciosa que tem V. Ex' para
fazer as coisas assim, nilo é possfvel.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Não

tenho memória, por Isso mesmo é que coloco
as coisas no papel. Mas V. EX" tem um assessoramenta aí, de pessoas que convivem no dia-a-dia
dessas questões.
O SR. MINISTRO AUR.ELIANO CHAVES -Isso
a!, s6 uma resposta por escrito.
O SR. RELATOR (Jutahy MOgalhàes) -Então,
solicitaria a V. Ex' que a providenciasse.
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- Já

temos aqui parte dessa resposta que foi formulada
por V. Ex', quando da estada aqui do Presidente
da Eletrobrás. E há uma carta dirigida a V. Ex'
no dia 16 de setembro de 1987. Eu indago se
V. Ex' tem em mãos essa carta?
O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) - Em
mãos aqui, não, mas já vi essa carta, já estudei
essas cartas e já está fazendo parte do relatório

provisório que estou preparando para ver se concluo o relatório antes do final do mês, a pedido
do Presidente.
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES-

Agora, esses dados, no momento, eu não os tenho. De memória eu não os tenho.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Mas,
apenas, num caráter genérico, V. EX" tem conhecimento...
OSR.MINISTROAUREUANO CHAVES-Não

aconselharia a nenhum auxiliar meu a exercitar
a sua memória nesse assunto. Ele pode cometer
equívocos.

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex'
apenas, em caráter genérico, confirma. Porque
já foi declarado aqui. por depoimentos, às vezes
confradit6rios, mas V. Ext confirma depoimentos
de que foi feito empréstimo para o setor de energia e que não foram devidamente apUcados em
beneficio do setor, para fechar balança de pagameQtos?
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES-

Não. Acontece que isso tem que ser colocado
nos seus devidos lugares. Eu não tenho conheci·
mento de que tenha havido desvio. _
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Não
é wna questão de desvio, não estou falando de
desvio.
O SR. MINISTRO AI.IRELIANO CHAVES. ~

Agora, tem havido antecipação, sim. Alguns equipamentos foram adquiridos sob a fonna contratual, tmdo em vista, especificamente, o problema
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do balanço de pagamentos. E por Que? Porque
o setor elétrico tinha alta confiabilidade externa
e quando ele precisava fechar o balanço de pagamentos, em termos aflitivos, muitas vezes, recorria-se ao setor elé_trico. Agora, recorria-se ao setor
elétrlco de que maneira? Entravam-se os dólares
para cobrir a aquisição desses equipamentos nos
países de origem: quando se tratava de bancos
franceses, equipamentos franceses, quando se
tratava de bancos americanos, equipamentos
americanos, quando se tratava de banco japonês,
equipamento japonês, e tivemos em alguns casos
equipamentos até soviéticos.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Então,

eu vou utilizar de uma declaração, na televisão,
de um colega de V. Ex', de um Ministro, como
V. Ex' do atual Governo. O que sabe V. Ex' sobre
a compra de 8 geradores para a Usina de Três
Irmãos? Os 8 geradores comprados, quando foram utilizados?
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES-Três
Irmãos não é área da Eletrobrás, é área da CESP.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Então,

não é ligado llO Ministério das Minas e Energia?
. O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES-

Não.

J::

o sistema elétrico. Não tem jurisdição.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Não

digo nem jurisdição, mas não tem conhecimento
dessa questão?
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES-

Tem conhecimento mas não pode intervir.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Eu não
estou pedindo ação de interferência agora, estou
pedindo um esclarecimento, se V. Ex!' como responsável pela área, de forma global, não é que
tenha, ingerência soQr~ a Cesp. Mas se V. Ex•,
com-o responsável pela área geral, não se preocupou em tomar conhecimento desse fato, se é
correta a informação_ do colega de V. Ex• de que
houVe isso. V. Ex"_não pode tomar nenhuma ação
punitiva, não pode procurar o responsável, mas
V. Ex' pode ter conhecimento da questão. Então,
a minha indagação é se V. Ex' tem conhecimento
dessa questão, se sabe que houve este fato no
setor de energia, não é da área do Ministério das •
Minas e Energia, mas no setor de energia, se
houve realmente...
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES -

Bom, deixa eu dar a resposta a V. Ex!' da seguinte
maneira: em primeiro lugar, as empresas_ coligadas à Eletrobrás não têm nada a ver especificamente com a Eletrobrás a qão ser quando contraem empréstimos, para suplementar os seus
recursos próprios. A Cesp, a Cemi"g, Copel, essas
empresas são coligadas à Eletrobrás. E são s6
empresas jurisdicionadas diretamente aos seus
respectivos governos estaduais. Quando se trata
de equipamentos adquiridos para usinas hidroelétrlcas ou termoelétricas çla área dessas coligadas,
que não envolva empréstimos por parte da EletrObrás, essas empresas coligadas não têm nenhuma satisfação a dar ao Ministério das Minas e
Energíéi e, muito menOs à Eletrobrás. Só têm sa-i:ísfa~ção a- dar. quando aEletrobrás complementa
recursos e, czn muitos casos complementa. Mas,
complernentmdo recursos trabalha para as usinas no sistema Cesp, para várias usinas no slste-

a

662

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio I)

Sexta-feira 18

ma Cemig, para várias usinas no sistema Copel

o

SR. REI:ATOR (Jutahy Magalhães) -AI é

e, assim por diante. Então, nos concerne, especificamente, essa usina de Três Irmãos-- eu acho

que está a questão. Mas vamos pensar noutra

que é um dos itens da indagação de V. Ex' a Eletrobrás tomou a providência çie solicitar à

Outra controvérsia. V. EJr já adiantou, mais ou
ménos, na resposta à primeira indagação, mas
é uma controvérsia levantada, aqui na CPI, por
depoimentos conftitantes. A utilização da água do
rfo São Francisco:- o Dr. Drummond afirma a esta
Comissão que a- execução do Proine-Irrigação,
eleva o risco do déficit do Nordeste para 30%,
superior, portanto, ao número de 12%, do Plano
Eletrobrás 2.010, que aparentemente não leva em
consideração C? Proine. ~á o Ministro da Irrigação,
Dr. Vicente Fialho, também presente a esta CP!,
afirmou que 40% do Programa de Irrigação do
----Non:leªe utilizará as águas do rio São Francisco
numa razão de 11 O m 3 por segundo. Para ele
o-custo-de oportunidade da água para 400.000
hectares no vaie do São Francisco é a redução
de 30% do potencial de geração de cascata hidroelébica do vale do rio, percentual muito peque~
no, além do que, a energia não gerada pode ser
substituída, em futuro mais remoto, por energia
_proveniente da Amazônia.
Com quem está a razão, Sr. Ministro?

Cesp informações que só podem ser prestadas
à Cesp para transmiti-las a V. Ex' ~s é_ assunto
Cesp, jurisdição do Governo de São PauJo.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhães) -AI nós

teríamos uma dúvida, mas não vamos levantar
essa questão aqui, porque é um negócio muito
controvertido e demorariamos muito discutindo

essa questão. Mas eu acho que, na CPI, quando

V. Ex' tem cõi1hecimento de um fato, na CPI,
V. EX' deveria prestar esclarecimentos sobre esse1

fato.
O SR. MINISTRO AURE:L!ANO CHAVES -

Não, absolutamente. Esse assunto não está jUJis..
dicionado ao Ministério das Minas e Energia.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- AI é
que nós iríamos discutir até onde chega a ingerência da CPI do Senado.

O SR. MINISTRO AUREL!ANO CHAVES -

Não, não, o Ministério das Minas e Energia, o
depoente aqui, tem a obrigação ...
O SR. RELATOR (Jutahy Mogolhães) :._Não

é o momento para nós falannos sobre isso.

coisa.

O SR. MINISTRO AUREL!ANO CHAVES- Meu

oeminente Senador, está V. Ex' extremamente manlquefsta~ Sim l?~ não. O Problema não é este!
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalháes) -

O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- Espere um pouquinho, vamos colocar esse negócio

nolugar.
_
O Ministro das Minas e-Energia, como qualquer
outro Ministro que aqui compare_cer, tem a obriga-

ção de prestar esdarecimentos de áreas sob a
sua jurisdição. Em área de jurisdição alhei,a, não.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Não

é de área de jurisdição alheia, o problema é ligado
à política de energia elétrica...
-- - ~ - . -0 SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES - Ligado à pol~tica de energia elétrlca?
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- ... e

que V. .Ext está declarando que conhece o problema.
O SR. MINISTRO AUREL!ANO CHAVES N&o. Tomei conhecimento mas não é um assunto
jwisdicionado ao Ministério.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Não.

ls!o não tem maior importância, porque não é
o momento de discutir essa questão.
O SR. MIN!STROAUREUANO CHAVES-J\I.S,
tem. Porque, amanhã, pode haver uma confusão

de que eu deixei de prestar informações em áreas
que estão sob a minha jurisdição. E essa área
nio está sob minha jurisdição.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex'
naturalmente está pensando que muita gente vai
querer pegar V. Ex' pelo pé. Ninguém está pensando nisso.
O SR. MINISTRO AUREL!ANO CHAVES -

Não, Senador. Eu queria dizer o seguinte: eu, se
não percebesse da parte de V. EJc!' o critério e
a boa fé eu, simplesmente, me recusari~ _a ~_spon
der. I:: porque eu respeito .V. Ex', sefque os seus
critérios são corretos, e estou respondendo.

Não.

Se V. Ex' não quiser dizer com quem está a razão,
dirá qu.e os dois a têm. A1 V. Ex!' será bem mineiro.
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- O

quadro tem ·conotação um pouco mais genérica.
Em primeiro lugar, preciso saber qual é o tipo
de irrigação que vou uti1izar. Isto porque se Você
se·ütiliza de uma irrigação por pivô central, você
vai gastar o quê? Não sou engenheiro hidráulico,
e talvez possa até _cometer algumas heresias no
que concerne aos dados, mas, ao que sei, pelo
conhecimento que tenho no setor, é que, se você
faz uma irrigação por pivô central, você gasta uma
média de 8.000 m 3 por hectare-ano e consOme
~ determinado tipo de energia. Por pivô central
deve-se consumir um pouco mais do que a média
das, outras, onde se gasta, 2. quilowatts, 2 quilowatts e melo por hectare-ano, por hectare. O ano,
aí, envolvia energia, ou seja, os 2 quilowatts pelo
número de_ horas que funcionaria no ano.
se vcxê usar, por exemplo, o gotejamento, esses 8.000 _devem baixar para 2500 a 3.000, e
o .Consumo de energia modifica-se também.
Assim, o primeiro ponto que preciso saber é:
qual o perfil previsto para a inigação no Nordeste,
particu1armente, no vale do São Francisco? _
Há um projeto para irrigar 1 milhão de hectares.
Não sei se o 1 milhão de hectares vai-se concentrar no vale do São Francisco,__ Presumivelmente,
nãO. 1\õ que -eStõUihfOr'riládo são 500 mil h~ctares
na região do São Francisco. Não sei se o Dr.
pode nos confmnar isso. Quantos mil hectares
estão previstos para a região do São Francisco?
-Ou então, se for irrigação por pivô centraJ, .será
uma colsa, se for irrigação por gotejamento, será
outra. Não sei quantos por cento é por aspersão;
quantos. por cento é por pivô central e quantos
por tento é por go~amento.
É presumível que, para irrigar 600 mil hectares
- tudo isso é presumível - o número exato
ninguém tem. Acho engraçado o seguinte: estou
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nõtimdO o pesSOãfjOgar coin números exatos
é:ofu Uma facilidade extraordinária. Meus colegas
engenhe_~, fazendo isso?
O SR.

RELATOR

(Jutahy Magalhães) -

Pelo

contrário; não U,o exatos, porque são divergentes.
São conflitantes.
O SR. MINISTRO AUREL!ANO CHAVES Acho engraçadíssimo. Jogam com números trinta por cento, trinta e cinco por cento - esse~

números não são exatosl É presumível - quero
deixar isto claro- que você vai gastar, vai retirar
do São Francisco, para irrigar os 600 fnil hectares,
entre I 8 e 20% de água, não é? Então, o que
acontece? Tenho uma redução de oferta de energfã; fepresentadapõf-18 a20% de ágUã. a menos
e um aumento de demanda: de energi_a representado por 4% a mais. Se somarmos essas grandezãs desiguais, o que não daria uma soma, vamos dizer, algébrica, mas talvez uma soma vetoria!, mas se fosse uma soma algébrica ou uma
soma aritmética, isto representaria ~2%. É um
número ·que está diferençado de 8%, do dado
peJo SecretáriO-de Minas e Energia de Pernambuco. De qualquer m.ineira, é um número expres-

sivo. ·-Tudo é_ questão de opção. A natureza não dá
nada de graça para ninguém: Este é: o- nosso
mal, o dos brasileiros: vou irrigãr. Vai_ irrig~r à
cUsta de alguma coisa! Ora
A riáO ser que
São Pedro mandasse mais 18% de chuva a mais
do que a que tem caído na região do São Francisco: Fora disto, se você estiver irrlgando, estará
subtraindo_ energia e consumindo mais energia.
É uma opção. Por quê? Porque também aqueJa
região do São Francisco não pode deixar de ser

estar

irrigada.

-

Pergunto a algum nordestino que aqui está e V. fX" é um nordestino de boa~cepa - V. Ex!'
aconselharia que não se fizesse irrigação algwna
no vale do São Fraricisco?
O SR. RELATOR (Jutahy Mio!golhães) -

Pelo

contrário; sou totãlmente a favor da irrigação.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES - En-

tão, vamos ter que compatibilizar.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhães)- Exala-

mente; compatibilizar.

--

- O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES- Va-

mos ter que compatibilizar a oferta de energia
com a Urigação, porque precisam ser irrigadas,
são terras fertifiSSimas as terras das margens do
São FranCísco; lá só falta a água, o que o São
Francisco está dando. Não dá com muita facili~
dade, porque é um rio seco, mãS as suas margens
são de terras fertilíssünas, vale à pena irrigar; é
questão de compatibilizar.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhães) ..:_A ques-

tão central da indagação é o risco de déficit. até
o ano 201 O. O número exato da Eletrobrás 201 O,
~~~_o_t'Jordes);~,_é_~~-1?%. ----O SR. M!NISTRO AURELIANO CHAVES~ Isso

é um exercício.
O SR. RELATOR (Jutahy Mogalhães) -

futurologia, -~stá certo.

Ê uma

-

O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES -

Se

o senhor me perguntar se o número está certo,
digo~ não sei; ~i que o estudo foi bem feito. Se

Março de 1988
se chegou a um número certo, não sei. E duvido
que algum engenheiro ou algum economista, que
tenha consciência das suas responsabilidades,
afirme com segurança.
O SR RElATOR (Jutahy Magalhães) - Vejamos se V. Ext pode dar uma informação sobre

o nómero exato.
Considera V. Ex' que o riSco pata o Nordeste
é maior do que para as demais regiões?
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES-

Com esse plano de einergência que estamos levando à frente, não.
Se não houver qualquer tropeço neste plano
de emergência, se as obras de Xingó nao retardarem, se a transferência de energia prevista na região Norte para o Nordeste obedecer aos cronogramas, direi que não. Ao contrário, o Nordeste

talvez se situe em condições equivalentes ou até

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção R)
Energia -nu"clear tem perigo? Tem. Qual é a
central nuclear. com seguranç~ absoluta, com
1<?9% de segurança? Não existe. Ainda está para
existir. Qual é a obra humana que tem 100%
de segurança? Nenhuma obra humana tem l 00%
de segurança. Pode-se aftrmar com absoluta segurança que Sobradinho não vai romper um dia?
Não corre o risco de romper? Corre. Três Marias
corre;Xingó vai correr no futuro; Itaipu corre; qualquer obra humana tem o risco. O setor nuclear
tem o risco condimentado. O risco do setor nuclear é condimentado, porque ao risco real agrega-se o estado psicológico e esse estado pslcoló_gico aumenta sensivelmente o chamaCio risco

real.
As centrais nucleares, hoje, são construídas
com todo cuidado, mas todo cuidado das centrais
nucl~ar~s não evitou ChemobYfl com conseqúêndas danosas, e nem evitou lliree MUe Island

sem conseqüêri.cias danosas,#mas com graves
conseqüências psicológicas.
condicionante: se.
O Brasil não vai se livrar de usar energia nuclear.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- É uma
Nós temos é que aproveitar esse espaço de tempo
informação importante.
para ampliar os cuidados, desenvolver principalSabemos, a propósito, através de palestra pro- mente a tecnologia de segurança dQS reatares
ferida pelo Presidente da Eletronorte, a 23 de hucleares, ampliar a tecnologia de segurança, deagosto de 1985, em T eresina, e publicada pela senvolver com mais intensidade a parte de fiscaliChesf, solicitações 27 e 28, sobre alternativa de
urção tecnológica, o setor de segurança nuclear
geração de energia nuclear para a Chesf e Nore o_ setor de radiometria, parte de mensuração,
deste, qual o impacto dessas alternativas sobre de radiação, essa parte tem que ser multo bem
o potencial energético da região e sobre o melo-- ·acompanhada. De forma que, a energia nuclear
ambiente?
pode ser, no futuro, que__ espero que seja cada
O SR MINISTRO AURELIANO CHAVES- Es- -vez _mais distante, uma alternativa parà-se gerar
se formulador que te ajudou a fonnular essas ·energia no Nordeste, como GÍmbém nas delnâfs
regiões do Pais.
perguntas, esse?
_Arttes 4isso, teremos que utilizar, mais intensaO
RElATOR (Jutahy Magalhães) - Foi
mente, nossas disponibilidades hfdroenergétlcas,
a minha Assessoria; na Assessoria do Senado eles as disponibilidades de energia geradas, via carvão,
são competentes; são competentes e têm tamhas regiões onde há disponibilidade de carvão
bém responsabilidade. Vou aproveitar, aqui, para
para liberar parte dessa energia de origem hfdrica,
fazer um comerdal daqueles que vieram da Bahia,
para alimentar outras regiões onde não há dispode São PauJo e de Pernambuco, e que, no início
hibilidade de_combustivefs f6s.seis e aproveitar oudos nossos trabalhos, ajudaram-me. Vieram tam- tras formas de energia, por ~n'iplo, a energia
bém funcionários das companhias estaduais, para
solar. A região nordestina se.~ presta à utilizaÇão
tentar ajudar-me porque V. Ex" há de convir que
de energia solar. Energia solar não é nen.huma
não sou professor, como V. Ex' o é e -tenha que
panacéia, também. Pode ser utilizada a -ênergia
pedir ajuda
solar sob a forma de fotossintes:;e, que já está
OSR.MINISTROAUREUANOCHAVES-Est!. seild9 utilizada eh} larga escala, biomassa, sob
a forina de células fotovoltak:as, que pode ter
V. Ex' formulando mlJito bem as indagações, o
uma representação bastante razoável para algum
quemea1_eg~amui~·- _
_ _________ _
Em prirrielro lUgar, ninguém tem dúvida de que sistema de irrigação. Algum sistema de irrigação
a energia nucle~r será usada no mundo todo, isolado, setorizado pode encontrar, na energia solar de fotovoltaica, uma utilização bastante razoáem maior ou menor escala, mas será utilizada.
Em alguns países, como tive _oportunidade de vel. E a energia solar sob a forma de produção
citar, como a França, em que 63% da -energia de vapor.
Ternos a1guns empreendimentos. Temos em
utilizada já é de origem nuclear. O quadro brasiAnbervilliers, nos Pirineus orientaiS;. um jogo de
leiro é diferente. Por quê? Porque temOs ainda
espelhos planos, produzindo en~rgia elétrica de
resíduo expressivo de disponibilidade hidroeneruma uSina- termoelétri_ca _à vapor de uma certa
gétlca que faz com que possamos decalar no
tempo o aproveitamento de energia nuclear. De- expressão. O deserto de Ãrarat, na _União Soviética,_ t_em o sistema de espelhos parabólicos que
calar no tempo, mas não evitar.
conteh_tram energia, comandados por células
Todas as vezes que o homem desenvolve tecque
vão gir.Eindo o espelho para acompanhar o
nologias modernas nada acontece de graça. Nada
giro da Terra em tomo do Sol, e alguns aproveitaacontece de graça. Qualquer tecnologia modema
que se desenvolva envolve risco de toda a natu- mentos de energia solar têm alguma expressão.
O Nordeste é _um local onde podemos desenreza. Quando desenvolvemos intensamente a automação pora dopois partinnos para o roboti<a- volver mais intensamente essa parte de energia
solar, sob a forma de célula foto voltaica. Outra
çio, o que modificamos? Todo o perfil de uma
forma alternativa é a energia eólica, que pode
sociedade. Modificamos o tipo de emprego que
ter uma razoável representação no Nordeste. Es- ·
ofertamos, fazemos aumentar o tum overna área
tamos estimulando, há algum tempo, o desenvoJde emprego, etc, etc. Então, não há nada de graça.
melhores do que o restante do Pais. Se. Há esta

SR.
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vimento de cataVentos com o melhor rendimento,
porque como ê uma energia variável, tem que
ter um ajustamento adequado para acionar gera~
dores elétricos. Mas é uma forma de energia que
pode ser utilizada.
Essa parte de maré-motriz -é um pouco - a
meu ver, no Brãsil - utópico. Não quer dizer
que não se posSa utilizar, mas o custo do quilowatt
gerado por maré-motriz, a meu ver é extrema~
mente elevado dentro da tecnologia contempo~
rãnea.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Mfnistro Aur-eliano Cha"Ves, também, utilizando conver-

sas aqui com a Assessoria-, é uma questão de
aspecto financeiro, porque V. Ex" falou, com relação à questão da Osina Três Irmãos, que a Eletrobrás nada terla, com ...
O SR. MINISTROAUREJJANO CHAVES-R.S-

ponsabilidade direta, não. F"manciamento, eu não
se! quanto a Eletrobrás financiou, e se financiou.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Quanto

às companhias estaduais, elas reclamam muito
e,1essa liberdade de planejamento; quando há participação de todas as companhias no Conselho
de Planejamento"'fias obras de cada companhia,
tem apenas um q: é que a Eletrobrás pode utilizar,
sozinha, o poder de veto. Não há tanta liberdade
para se poder criar esses planejamentos nas companhias estaduais. Agora, uma pergunta apenas:
mais da metade da receita da Eletronorte provém
da reserva federãfde garantia do Fundo de CorriM
pensação, cobrado, inclusive, das empresas de
énergía elétrica do Nordeste, o que é motivado.
entre outros ~S. pelo subsídio dado à tarifa de
alumínio para o Norte do País.
_
Como V. Ext Vê essa situação que representa
uma descapitalização nas empresas de energia
do Nordeste, e que estudo está sendo desenvol~
vide para cdnigir essa situação?
O SR. MINISTRO AURElJANO CHAVES -É
preciso saber como surgiu a RGG e a RGE: ambas
surgiram da idéia de unificação tarifária no Brasil.
como existe hOjg o fundo de unificação de preço
para o setor dé -combustlveis lfquidos, vale dizer,
o preço- cobrado pelo óleo dieseJ, no Terrltório
do Amapá ou no Estado do Acre é o mesmo
preço de diesel cobrado na boCa da refinaria; é
a mesma coisa. Qual é a visão que se tem dessa
chamada tarifa unificada ou preço unificado? Ê
a de prot~er os Estados mais pobres, porque
estes têm um perfil de consumo desfavorável,
pois é utti consumo altamente pulverizac;lo, com
linhas extensas de distribuição, que encarece o
quilowatt/hora gerado e distribuído. Com esse enM
carecimento necessariamente não se teria condiM
ções -dE:.Dferecer quilowatt/hora para as populaM
ções de baixíssima renda. Para isso, tem-se duas
coisas: em primeiro lugar, tarifa unificada e. depois, tarifa diferenciada.
Quando assumimos o Ministério das Minas e
Energia, ampliamos a diferenciação tarifária, não
ao ponto do que desejávamos, porque também
cuidado social sem o econômico é utopia, resolve
a curto prazo, mas perturba terrivelmente a médio
e longo pr~o. Em que consiste a tarifa única,
a chamada tarifa fiSCal? Tem-se preço de geraÇão
de .quOowatt/hora _diferenciado no Brasil inteíro.
O que se fez? Buscou-se _uma tarifa média, através
da qu~ as empresas que geram energia a um,
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preço mais barato do que a tarifa média, recolhem
RGG ao Dinai e este_compiêmenta- o orçamento
das empresas onde a tarifa de custo é mais eleva·
da, para que elas possam oferecer o quilowatlhora
pelo mesmo preço da tarifa fiscal.
O que ocorre? Nas regiões Norte e Norde~e.
com exceção de alguns Estados, como por exemplo, Pernambuco, que já tem uma tarifa m~s ou

meno& equili~rada, como a Coelba, na Bahia, que
tem, também, uma tarifa mais ou menos equilibrada." Cofu a exceção desses Estados, a maioria
dos outras têm um custo tarifário mais elevado
do que a tarifa fiscal, e para venderem energia

da tarifa fiscal, eles têm que rec:eber RGG, ReseJVa
Global de Garantia.

O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- Sobre este assunto, eu já tive oportunidade de falar.
Eu disse especificamente que se tivesse que assi~
nar aquele contrato, eu assinaria.
O SR. RELATOR (Jutahy MagOJhiies) - Não,
Sr. Ministro, não é essa a questão. É saDer se
está havendo descapitalização das empresas elé-trlcas dos Estados, das diversas companhias esta~
duais, estamos querendo saber se está ou não
está havendo essa descapitalizaç~. porque o sub~dfo é a razão dessa..,~apitalizaçc1o.
O SR. MINISTRO AUREllANO CHAVES - É
preciso car~cterizar q que vem a ser subsídio.

Acontece que com a deteriorização tarifária,' as

·o SR. RELATOR (Jutahy MagalhãeS)- Sub-

empresas do Sul que pagam RGR, Reserva Globar
de Reversão, resolveram retardar no recolhimento
do RGR: a Cesf, a Cemig; a Capei, etc. Todas

sfdío é aquill:) que está estabelecido no contrato
c:ie {qmedmento__de energia, a preço mais baixo
do que aquele de preço marcado.

retardaram. Com isso, o fluxo de caixa para as
empresas que recebem o RGR, foi interceptado,
com graves prejuízos para essas empresas.

O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVESNão, no contrato não está escrito, apenas diz qual
é a prática, quer dizer, o contrato estabelece a
prática de cálculo do custo de quilowatt/hora gerado e do custo de quilowattJhora vendido para as
empresas que operam no setorde alta intensidade
de energia, praticamente do setor de a!wninio.
Há uma equação paramétrica, desenvolvendo vários fatores, inclusive a variação de preços do alu~
mfnio no mercado intemadonal. Em fwi.ção dessa equação paramébica é que se calcula o preço
do quilowatt/hora em milésimo de dólar a ser
fornecido para as empresas que tiveram contrato
para fornecimento de energia no Brasil, vale dizer,
as empresas que operam no setor de alumínio.
Vou pedir ao Dr. Getúfio Lamartine que diga,
no momento, qual é o pÍ'eço que está sendo pago
pela alumar, de acordo com as variações, agora,
do preço do aJumínio no mercado internacional.

As empresas do S_UI reclamam que estão pagando por serem eficientes. Vale dizer, porque
nós estamos gerando energia com preço mais
barato, e quanto mais barato nós geramos essa
energia, mais RGR e RGG nóS pãgamoS. Redamam disso! Por sua vez, as empresas do Norte
e do Nordeste - praticamente as do Nordeste
-em grande parte geram energia por tarifa mais
elevada, não é que sejam incompetentes suas
direções mas porque opeffil do inercado é extremamente desfavorável. Você pega, por exemplo
a Cepisa, no Piauí. Ela tem um perfil de mercado
extremamente desfavorável, porque 50/60% dos
consumidores, pelo menos em TeréSina, consomem me~os de 30 quílowatlslhora Então, para

se levar energia a esse consumidor, por mais eco-
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nômica que seja a sua linha de transmissão, tem
O SR. GETÚUO LAMARTINE -A alumar paga
que se levar um contador de energia, o poste,
a fiação, etc. Assim o custo de investimento torna~ exatamente 1O% a menos do que as outras indústrias da mesma classe no Brasil. Isso, atualmente,
se elevado para uma força de carg:~ relativamente
significa cerca de 23 milésimos de dólar por quilo-baixa. Então, o perfil de consumo é desfavorável.
watt/hora.
E nós não temos outro jeito. Se nóS-deixarmos
cada uma dessas empresas viverem por conta
O SR RElATOR (Jutahy Magalhães) - E as
própria, as empresas do Sul vão ter recursos para
outras indúStrias da mesma classe sáo subsidia~
investir, mas do No~deste, com exceção de algu~
das em quanto no resto do Brasil?
mas, não têm condição nem para investir, nem
O SR. MINISTRO AUREllANO CHAVES- Ele
para subexistir, não paQam aos seus funcionários.
vaLdar o número exato para V. Ext
Nós estamos procurando um exame conjunto
O que está pagando a Alumar hoje, é 23 miléside um novo perfil institucional, de tal maneira
mos de _dólar o quilowatt/hora. As indústrias de
que possamos assegurar a sobrevivência e o demesma classe, estão pagando quanto?
senvolvimento das empresas que servem às re~
giões de baixa renda e criar uma expeçtativa nova
O SR. GETÚUO I..AMARTJNE - Bem, se nós
nessas outras regiões. Estãinos-estudando isso, --nos. referirmos ao custo marginal do setor indusestamos com um grupo de trabalho cuidando
trial, à tarif" mais elevada na qual está a Alumar,
desse negócio intensamente, envolvendo repre- tem um subsídio de 24% com relaçllo a esse
sentantes de todas as empresas do Dnaee, da custo, quer dizer, a tarifa está -24% mais baixa
EJetronorte e das empresas subsidiárias a ela coli- do que o custo verificado. Isso, independente do
gadas. Vamos ver se até o final deste ano nós subsídio d" empresa. Se nós considerarinOs a
.i' temos um novo modelo institucional a ser sub- Tarifa A-2, esse subsídio é da ordem de 20%;
metido à apreciação do Congresso Nacional. Va- se nós considerarmos a Tarifa A-3, apenas indusmos mandar esse negócio na forma de projeto trial, é da ordem de 20%, e a Tarifa A--4 ! da
ordem superior a 30% ao custo marginal.
de lei.
OSR. PRESIDENTE (.fose Agnpiitõ}..:.o cerne
_65R. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Nisso
da questão, Sr. Ministro, é saber se V. Ext conSi- aí, então, está o subsídio. Entio, a nossa pergunta
dera, segundo informações que nós recebemos, é exatamente esta: saber se as empresas do Norde que a descapitalização das empresas estaduais deste estão sendo descapitaJizada pai' causa do
é devido ao subsídio, que é concedido à energia subsídio. A informação que nos chegou foi esta.
Mas se isso está errado, a pergunta é esta, justade alumínio.

mente isto. Nho estou afirmando, estou perguntando. É ~à informação que oos chegou.
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES -O
que acontece é o seguinte: o Diretor-Geral do
DNAEE teve oportunidade de esclarecer como

está a tarifa para o setor de aluminlo, vis-à-vis
aos seus similares, em classe de alta tensão. Evidentemente, está se vendo que há uma diferença
a favor da tarifa do setor aluminio e, Isto, evidentemente, caracteriza subsídio. Agon~, o que é que
isso representa? Descapitalização para o setor.
Qual é -o setor? A Eletronorte, que (omece essa

tarifa, predominantemente.
~ OSR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -A informação que nós temos aqui é que mais da metade
da receita da Eletronorte provém da reserva fede-ral de garantias- fundo de compensação, cobrado inclusive das empresas de energia elébica do
Nordeste. Esta informaçOO é correta ou está errada?

O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES Qual é a emPresa de energia elétr:lca do Nordeste
que está pagando RGG?

O SR. GETÚLIO LAMAAllNE- Bem, é lançado para a Celps, a Coelba e a Energipe, que têm
uma remuneraçi\0 superior à remuneração média.
O SR. MJNIS'rRO AUREUANO CHAVES- Então, são só essas empresas do Nordeste que estão
pagando a RGG. Quer dizer, -Coelba está pagando?...

a

O SR. GETÚUO I..AMARTJNE - A COELBA
está pagando. Entretanto, o Nordeste I'ecebe mais

do que paga.
O SR. MINISTRO AUREUANO CHAVES- Evidente, recebe bem mais.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Com

a duplicação da Refinaria Landulfo Alves, haverá
possibilidade de se instalar uma usina ténnica
de novecentos mil quilowatts junto à mesma,
aproveitando o resíduo asfáltico. Essa usina poderá gerar seis bilhões de quilowatts hora de energia
por ano, que representa 20% da necessidade
anual de energia elética do m_erc:.~;tdQ suprido pela
Chesf. Que planos tem o Ministério das Minas
e Energia para realizar, em conjunto com a Petrobrás, esse empreendimento?
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- Em
primeiro lugar, nWlca se falou em resíduo asfáltic_o
aqui no Brasü. Quem se lembrou de resíduo asfáltico aqui no Brasil fui eu, como Ministro das Minas
e Energia. É o primeiro conhecimento que quero

dar.
O .';iR. RElATOR (Jutahy Magalhões) -Parabéns!
O SR. MINISTRO AUREllANO CHAVES -O
resíduo asfáltico aqui no Brasil era tabu. A primeira
providência que tomamos foi determinar à Eletrob@s e ~ Petrobrá_s., que examinassem conjuntam-ente a perspectiva de utillzaçi!o de residuo asfáltico.
Agora, a questão de utilização de resfduo asfáltico· é, economicamente, muito favorável, mas h6

problema, de natureza técnica que tem que ser
examinado cuidadosamente.
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Em 'Primeiro lugar, para se utilizar resíduo asfáltico, de preferência, deve ter uma usina ténnica
muito próxima da refmaria de petróleo, porque

Não

ACoeJba cohtratou, na úJtima semana, um pequeno aproveitamento de 10 M.Gw na Osina de Alto
S_emens.
_
- Então, é uma região realmente muito carente
de energia...

O SR. RElATOR (Jutahy Magoihões) -

O SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES -

Não, infelizmente não.

clusive o pcóprlo oleoduto.

ter.
Sabe-se, segundo relatório da própria Chesf,
que o aproveitamento de pequenas usinas na
margem esquerda do rio São Francisco e nas
sub-badas do Carinhanha e a Corrente Rio Grande, na Vale doJequitinhonha, sobretudo em ltapebí, salvo na divisa, poderia acrescentar até- 35%
do potencial já instalado em geração de energia
em todo o Nordeste. Por que até hoje, a Chesf
não
preocupou- com o aproveitamento dessas
alternativas? Existe algum esb.ldo em andamento,
com alguma previsão de aproveitamento dessas
bacias? Não poderiam essas obras se constituirem em aJtemativas de prazo mais curto, p81'a
evitar a reedição do racionamento nos pr6Jâmos
anos?
V. Ex' mostrou c}ue estavam vOltadas para Xing6
as possibilidades do Nordeste, com exceçâo de
mais duas.

Se for utilizado sob a fonna de caminhões, é

asfáltico, resíduo de vácuo, para gerar energia
por um preço mais barato, porque esse resíduo
asfáltico não tem, no momento, outra destinação
que não seJa especificamente gerar energia elétrica.
O problema da Eletrobrás, se é possível construir uma usina de novecentos mil quilowatts na
Refinaria Landulfo Alves, é provável que sim. Não
sei, no momento, quais são as disponibilidades
de resíduo asfáltico. No futuro, haverá disponibilidade expressiva de resíduo asfáltico na Refi-

naria L.andulfo Alves, inclusive com a sua amplfação, porque precisa ser ampliada. Mas tudo isso
está preso a um esquema que se chama remuneraçio no setor de energia elétrica. Se não tivermos
a remuneração do setor de energia elétrica evoluindo segundo a programação do Plano de Recuperação Setorial. necessariamente vão nos faltar
os recursos de que carecemos para levar avante
programas como este.
Estamos com uma visão, hoje, de complemerltaç(to térmica. Enteildemos que o Brasil precisa,
variando de local para local, de uma complemen·
taçio térmica que não seja inferior a 2_0_% da
sua potência global instaJada. O Brasil deveria
ter,· hoje, qualquer coisa parecida com oito milhões de quilowatts de energia térmica disponfv_el,
e nós não temos. Acho- que esse montante deve
ser ampliado até uns 25%.
Então, vamos ter que fazer uma: programação
de usinas térmicas, no Sul do PaiS, movidas à
carvão. Nas regiões Norte/Nordeste, mas particuJmmente na região Nordeste, vamos ter usinas
movidas naturalmente à resíduo de vácuo, que
é uma perspectiva, turbinas à gás e turbinas de
dclo combinado- turbinas de gás e vapor-para
melhorar a ped'ormance do sistema térmico.
A região Nordeste deveria ter instalado, dentro
desses 20% previstos, dois milhões de quilowatts
de origem térmica.
Então, esse número que foi dado por V. Ex'
Mo está fora de propósito, está dentro de prop6oik>.

· O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- O deslocamento de recursos e incentivos fiscais para
oProterra tem, corno objetivO, gerar recursos para
a infra-estrutura regfonal Como o MirústériO das
Minas e Energia participa da -diStiil:iüição desses
recursos, e por que não tem havido destinação
delés para o desenvoMmento energético" da área?

o· SR. MINIS1RO AURELWIO CHAVES- O
Proterra?

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-Deverfa

se

O SR. MINIS1RO AUREUANO

CHAvES- De

grandes centrais sim, pequenas não.•4

O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- Então,
há esse potencial de mais 35%, de acordo com

o relatório da Chesf. A Chesf informa muito, tem
vários relat6rios. Se a própria Chesf, declara que
tem possibilidade de aumentar a sua capacidade
de geraÇão em -35%' existe algum estudo para
aproveitamento disso a curto ou a médio praw?
O

SR MINIS1RQAURELWIO CHAVES_:_ A

curto prazo não, porque, a curto prazo, estamos
concentrados em ...
O SR. REU\TOR (Jutahy Magalhães)- Xíngó

e Itaparica.
O SR. MINIS1RO AURE!JANO CHAVES-Exa-

to. Xingó e Itaparica.
seis anos de atraso.
O-SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES -

-Agora, a médio prazo sim, mesmo porque quando
se constrói
grand~ ml:lfo de pedia. nio se
começa construindo com pedrinhas pequenas.
Colocam-se as pedras grandes, as médias e, de-pois, as pequenas. Depois que um grande sistema
hídrico ~stá com seus groEmdes aproveitamentos
já completados, acho que é natural que se faça
uma varredura pata veriffcar, atia~s ·ae um perite
fino, quais são as usinas de pOrte médio e de
pequeno porte qUe pOdem preencher alguns vazios que os grandes sistemas deixam as grandes
linhas de transmissão, os abastecimentos intermedíários.
E, nesse particular, temos alguinas disponibilidades em alguns afluentes do São Francisco,
principalmente os da margem esquerda, que podem ter alguma representatividade. Não sei quantos aproveitamentos energéticos já foram estudados pela Chesf até agora na margem esquerda

-um

FranciSCo.· --

do São

O SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES-

. O SR. MIGUEL -

O

SR MINIS1RO AUREL.IJ\NO CHAVES- Es-

sa é uma fegiáo QUe pode ser suprida pelo critério
de usinas.
O SR MIGUEL- ... e muito bem treinada.

Em todo. o Nordeste, temos possibilidade de
acres.centar perto de 900 M.Gw de pequenas centrais. Mas o grande problema é que_ trabalhamos
pela cok>caçào em série das usinas pelo custo
mais baixo. E o Uft cost solutfon.
O SR. MINIS1RO AUREL.IJ\NO CHAVES- Cer-

to.
O SR. MIG<JEL - Entáo, nesse programa de
programação de usinas, algunas como a Alto Semens, por exemplo, têm dificuldade de competir,
porque vão produzir energia acima de quarenta
mdésimos de dólares. Para resolver um grande
problema, é mais uma usina para resolver um
problema regional no momento. Depois terá que
ser usada com todo o conjunto, inclusive o do

Oeste.

·

O SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES -

Es-

sa é a visão correta.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Ainda-

gação realmente foi feita porque aqui mesmo nesses depoimentos que já conseguimos- o Presidente pode me corrigir se estiver errado - existem várias afirmativas de que há perigo de um
racionamento ·pfor de energia para o Nordeste
~pós ~99~~.-~~~.,~~~-a ~0!!~1~~ de ~gó.
O

SR. MINISTRO AURELIANO CHAVEs ·~

80f!1, J)C?d~ ocorrer, mas não quer dizer...,_
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Há

uma previsão, Se9undo infOrmações de pessoas
·do setor da área, que estão convivendo com o

-problema.
O SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES -Isso

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Já tem

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães))- Sim.

Não.
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tem nada com o Ministério das Minas e Energia?

esse resíduo asfáltico se solidifica com muita rapidez- é melo pastoso- e, solidificando--se, iÕutlim completamente os veículos de transporte, inuma complicação muito grande, porque esse caminhão tem que sofrer um preaquedmento, tem
que ser levado preaquecido. Ag01111, estamos examinando isso cuidadosamente e_ estamos pensando na utilização mais expressiva desse resíduo
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Estamos propondo a indu-

são, no Plano 2.01 O, do apro'leitamento de Sacos.

não é hipótese desprezível. Agora •. temos que fazer
wn ·esforço e, nesse esforço, essa varredura a
que fez referên~:ia o Presidente da Chesf tem que'
-ser feita;Com inais 900 MGw que deve, ser agregados ao sistema, a um custo de Kw/h mais eJeva·
do, porém não desprezível.
O que é 'fundamental em tudo isso é ampliar
o intercâmbio energético entre o Norte e o Nordeste. A _grande (ante de energia do Nordeste
vai ser .o' sistema amazónico, não tenha dúvida
nenhuma. Sem o sistema amazónico, o sistema
energético do Nordeste fica extremamente capenga.

E, naquela previsão feita para o Plano 2.010
há wn pouco de exercício, de futurologia em que
47% da energia consumida no Nordeste já será
de origem amazónica._ Então, esse é um dado
de rea1idade, ou pelo menos de presumída realidade.
O SR. RElATOR (JutahyMagalhães)-Sr.Mi-

nistro, para satisfação dos heróis que ficaram até
agora escutando essas perguntas, eu vejo que
_os meus co1egas quase todos foram embora. mas
isso não é novidade, porque aqui nós estanios
acostumados a fazer esse questionamento com
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o Presidente e o Relator presentes aqui nesta saJa.
Portanto, não há problemas. Se tivéssemos maior
cobertura pela televisão, nós teflãmos aquí a sala
mais cheia.

Mas essa é a última indagação, _acredito_ eu.
QuaJ a opinião de V. ~ sobre a eliininação
no segundo Substitutivo do Relator da Comissão
de Sistematização do imposto sobre energia elébica, rle competência da União? Não creia V. EX'
que sé esse imposto permanecer na competência
dos ~dos via ICM, como o previsto no arl 177
inciso ·n, em seu § ~ do referido 2V substitutivo,

eles teriam condições de formuJar e implantar
projetas específicos de auto--suficiência energé-tica, com grandes renexos sobre o desenvoMmento tecnológico agroindustria1 ou industrial, já

que a geração de recursos para investimento nas
concessionárias ou resolve-se reConstituindo a

sua rentabilidade ou sumariMnente não se resolve. V. Ex' concorda também com a extinção do
atual preceito constitudonaJ que fiXa essa rentabilidade marginal em 1O%?
O SR MINISTROAl.lREUANO CHAVES-Nós
temos que ter multo cuidado quando pretendemos descentralizar. O Brasil precisa ser descentralizado no que· diz respeito à execução. Mas não
pode se estender essa descentralização no que
diz respeito às normas e, às vezes, aos recursos.
Se deixannos por conta de cada Estado a responsabilidade de tributar o setor de energia elétrica
o que é que vai ocorrer? Os Estados mafs pobres
se inviabilizarão, porque eles não têm capacidade
de tributar mais o setor de energia _elétrlca. E
os Estados mais desenvolvidos naturalmente obterão recursos com maior facilidade para atender
os seus programas energéticos. Então, preciSamos ter wn cuidado muito grande nessa questão.
No Brasil, para garantir-se a federação é preciso
que_o Governo Federal tenha como um determinado nível de presença para reduzir os desequilíbrios regionais, que ainda são acentuados no
Brasil. Ora, se deixássemos por conta de cada
Estado tributar o setor de energia elétrica, verificaríamos que os Estados mais desenvolvidos iriam
obter vantagens lnegávéis, com essa possibilidade
de tributar.
Primeiro. poi-que eles teriam urria faca afi.áda
para cortar bastante filé mignon. E os demais
Estados, evidentemente, iriam padecer da inexistência de condições adequadas para tributar wn
setor que necessariamente ainda não adquiriu desenvolvimento suficiente para submeter-se a determinado tipo de tributação. Creio que para man~
termos o equilíbrio da federação é preciso que
não se tire da UnJão a sua condição de atuar,
descentralizando, quer dizer, deferindo às empresas estaduais, em grande parte, a responsabilidade de atividades que são possíveis de serem
executadas por elas. Mas, necessariamente, os·
recursos sendo gerados com uma destinação,
que é a União. Hoje, o imposto único sobre energia elétrica é recolhidO diretãmente ao Tesouro,
sendo que uma parte é utilizada no setor de energia elétrica. mas a outra parte tem outras destinações. Nós temos ainda um residuo de empréstimo
compulsóóo, e este é--rec:Olhído dfi-etamente pela
EJetrobrás e o.recurso específico da tarifa de energia elétrica. Quer dizer, esta é que é a grande
fonte de recursos para o setor. A par disso, as
empresas que têm condições de mercado mais
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deSfavoráveis recebem a RGG - Reserva G10ba1
de Garántla -que é transferida daquelas empresas, predOminantemente das empresas das regiões Sul e Sudeste e, ocasionaJmente, de aJgumas empresas do Nordeste, como foi dtado aqui,
o- caso da Cõell>a e O caso da Energip e o caso
da CEP, Companhia Energética de Pernambuco.
O quadro é esse.
Então, diria que subtrair da União e deferir totalmente aos Estados a responsabilidade de bibutar
9~~tqr
energia elébíca é algo muito perigoso,
principalmente num país que tem um grande sistema inte-rligado, a energia Hui de wn sistema
para outro. De onde é que vem essa energia aqui?
Pode_ vir de Fumas, pode vir de Três Marias, pode
vir de uma porção de outros lugares; virá, dentro
de algum tempo, da região Norte do País. Então,
a energia está interligada e foi para isso que se
criou a EJetrobrás. Se não fosse para garantir um
grande sistema interligado, com as vantagens
operacionais de ligar bada de prestação pluviométrica diferente e homogeneizar melhor, a coofiabilidade do sistema, não haveria razão para criar
a- E1etrobrás: cada Estado que resolvesse seus
problemas de acordo com suas disponibilidades
de recursos e com seus horizontes tecnológicos
próprios. A Eletrobrás foi criada para que os que
podem mais, possam ajudar os que podem menos. Ê para isso que existe _a federação, porqu~
se a federação não existir para reduzir desequilíbrios, ela não tem o menor sentido, é para isso
que existe a federação, não fora para isso, a federação, simplesmente não deveria existir. A federação ~ste para os que podem mais, possam ajudar os que podem menos, isso é que dá sentido
de brasilidade; se cada um para si acaba sendo
Deus para nenhum. Dizer-se cada um para si e
Deus para todos, não! Cada um para si e Deus
para nenhum, isso é que ocorre sempre. Minha
opinião é esta. Não acho que os Estados devám
ter a responsabilidadê de tributar o setor de ener
gia elétrica, inclusive tributar com exclusividade.

ºe
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O SR RElATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. Presidente, Sr. Ministro, preciso fazer um esclarecimento final já que estamos no último depoimento
desta Comissão.
Como Relator, sempre procurei saber a opiniãO
dos depoentes, as informações que poderiam nos
prestar para uma análise global da Comissão. Como Relator, não tenho dado opiniões próprias,
minha _opinião serã dada quando confeccionar
o relatório, aí siril, -darei minha opinião pessoal
para o exame dos nossos companheiros de Comissão: para ver se aprovarão ou nio o relat6rio.
logicamente, a opinlilo pessoal acompanhada do
que aqui se passou; por isso, muitas vezes, faço
certas indagações, visando dirimir dúvidas que
surgiram no decorrer dos nossos trabalhos, não
transmitindo opiniões ainda pessoais e vejo que
fui cansativo. hoje, com uma série de indagações.
OSR. MINISTROAUREUANO CHAVES -Mas

foi esclarecedor.
O SR RElATOR (Jutohy Magalhães) -Mas
V. EX' '"'udou-me porque prestou uma série de
informações além do que eu indagava, dando-me
a possibilidade de me esclarecer melhor para formar meu relatório. Por Isso, agradeço as informa.
ções que V. Ex' trouxe para esta Caso; dlscordarel
de algumas delas no relatório, mas acho que V.

Ext falou com a franqueza com <Iue sempre aje,
deu sua opinii!to, transmitiu aqui o que pensa a
respeito da política energética, transinitiu suas criticas veementes, muitas vezes, a respeito da política da atua1 administração, e V. Ex' vê que, muitas
vezes, quando' generaJitam-se essas responsabi·
lidades, geralmente vamos responsabilizar aqueles que mio aceitavam o que estava ocorrendo.
V. Ex' trouxe para o conhecimento do Senado
uma gama de informações que serão muito úteis
para, no futuro, exarilinannos esta questão. Acredito que teóamos que ter, não uma responsabilidade cóminal, mas uma responsabilidade ade
ministrativa do mal que ocorreu no setor de ener~
gia, a partir, pelo menos de 1976. N6s teriamos
que ter um -levantamentO do que foi gasto, mal
gasto, não digo que gasto com desonestidade
não, foi mal gasto pelos administradores responsáveis pela politica do momento; n6s terfarilos
que ter conhecimento, como Nação, do dinheiro,
que tem custado muito a todos n6s, que estamos
pagi!Dldo caro esse endividamento, sabemos que
graças a uma parte desse endividamento o País
pôde se desenvolver, mas sabemos, também, que
estamos pagando muito caro por esse endividamento mal feito.EntãO, o6s deveriamos responsab~izar aqueles administradores que gastaram mal
o dinheiro público. Daí a necessidade de termos
diante de n6s, aqueles que foram respons6veis
pelo desperdício do nosso dinheiro. Ent6o nio
é tentativa de colocar ninguém no paredão, mas
é de saber quem administrou mal este Pais, cada
um assumir as suas próprias responsabilidades.
E continuaremos com essa finalidade até o último
dia do nosso relatóóo, e tentando apontar aqueles
que são ós responsáveis.
O SR. PRESIDENTE (José Agriplno) - Concedo a palavra ao Deputado Mário uma.
O SR MÁRIO LIMA -

Sr. Presidente, ilustre
Senadores, Srs.
Diretores da El~trobrá; Otesf e EJetronorte.
Estou amplamente recompensado por ter dei~
xado hoje, à tarde, os meus trabalhos na Comfs..
.são de Sistematização, da qual sou membro, para
ouvir o relato deste ilustre Ministro.
Algumas indagações que pretendia fazer, E-mo
farei porque o ilustre Senador, representante do
meu Estado, fez uma série de perguntas detalhadas que já me satisfizeram. Mas eu ni!to poderia
deixar de fazer três perguntas ao i1ustre Ministro
Aureliano Chaves. Tenho acompanhado de perto,
desde que V. Ex' assumiu o comando do Ministério das Minas e Energia. Twe a felicidade de
ser distinguido, por convite, para acompanhar V.
Ex', inclusive à região da Chesf, que após a gestão
de V. Ex' toda a região reconhece que as coisas
mudaram e, mudaram felizmente, para melhor.
Assisti em 1955, à lendáóa inauguraçAo da pri·
meira máquina de Paulo Afonso, os primeiros 60
megawatts em que se dizia que a energia ia fazer
a redenção no Nordeste. Lamentavelmente, as
coisas não ocorreram como se planejou. Mas.
deixou-me feliz:, como filho daquela regiAo, ver
V. EX' visit3r a região em 1985, juntamente com
os dignos e competentes técnfcos da Chesf, os
atuals diretores, para examinar aquela problemática da Usina de Moxotó. E gostaria de ressaltar
o empenho que V. Ex' teve com o problema de
Xing6. V. Ex', como os otuais dlretores da Chesf
Ministro Aweliano Chaves, Srs.
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nio ~ culpa do atraso dessa obra, o Mraso
de ltaparico.
Mas o que eu queria perguntar a V. Ex" é o
aeguinte: V. Ex' conjuga duas preocupações, que
nio são muito freqUentes no homem público,

do téalico dedicado, responsáveL. com o administrador político, que se preocupa com o lugar humano das questões.

O relatório da Chesf diz que para reassentar
36 mil pessoas, que vão ficar na área da represa
de ltaparica, o ilustre Presidente da_Chesf, respondendo a uma indagação de V. Ext; Informou que
a estimativa é de s.e gastar mais de 300 milhões
de dólares. Estou vendo aqui no relatório da

Otesf, umas fotografias da Nova Rodelas e da
Nova Petrolândia e constato rea1mente que a mudança foi muitas vezes para melhor. Mas, os Dire-

tores da Chesf sabem que nó reassentamento
de Moxot6, os critérios não foram tão humanos
como os de agora; em alguns casos eles foram
anti-sociais e até cruéis. Aquilo que V. Ex'. disse
na sua exposição, e que me marcou profunda-

mente, que quando se tira o homem da súa terra,
~ como se arrancasse uma parte do seu corpo.
E gostaria de dizer que ainda tem muito nordestino com o corpo dilacerado pelo reassentamento
de Moxcrt6. Eu pergwrtaria- sei que V. Ex'. não
vai ter condições de me responder de imediato
-quantas pessoas foram reassentadas na barra~
gem de Moxotó e quanto a campanhia despendeu
em dólares? Esse reassentamento foi feito no iní~
do da década de 70. Outra pergunta que eu faria
a V. Ex', -que também não sei se V. Ex'. teria condições de me responder de imediato, mas posteriormente esses dados me poderão ser encaminha~
dos.
O SR. MINIS1RO AURELIANO CHAVES -De

pronto não os tenho. Mas a Chesf tem no seu
documentário dados que poderão ser fornecidos

.v. Ex'.

O SR. MÁRIO UMA - Com relação ó segünda
pergunta, estou vendo aqui no ralat6rlo da Chesf
o plano decenal de obras de geração, em que
constam algwnas usinas, como Iiaparica, Boa Es.
perança, Pedra do Cavalo e ltapevi, essas duas
óltimas na Bahia. Está prevista aqü:i a data de
operação, entre a primeira e a quarta unidade,
que vão dar à Usina de Pedra do Cavalo, cerca
600 mil quilowatts em dezembro de 1991 e abril
de 1992; e Itapevi, que também terá cerca de
600 mil quilowatts, em novembro de 1996. A pergunta que faço a V. Ex' é se haveria condições
técnicas e econômicas de se antecipar essas
obras? A de ltapevi está prevista para daqui a
nove anos, e Pedra do Cavalo, que já tem a barragem pronta, para daqui a 4, 5 anos. Se encontrariam uma solução, se tecnicamente e economicamente são passiveis? Como V. EX" sempre tem
dito- e dizem que quando a coisa ê verdadeira,
a pessoa repete quase que automaticamente e já ouvi V. Ex" dizê-lo em diversas oportunidades,
que na sua gestão, quando planeja uma obra,
planeja também o aparte de recursos, não faz
obras demagógicas. E algo que a meu ver V.
EX' tem feito com muita firmeza, patriotismo e
seriedade; sem se preocupar em anunciar obras
para ganhar aplausos. Realmente quando V. Ex"
anuncia algo, é pra valer.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
A última pergunta. é a seguinte: foi perguntado
a V. Ex' sobre o problema de petróleo e V. Ex'
só não acertou nos centavos, porque também
não vai se-se exigir que um Ministro chegue a
esse extremo, mas disse _exatamente qual a margem da Petrobrás. Hoje o litro de gasolina chega
ao consumidor por 35 cruzados e 40 centavos
após o aumento da sexta-fe[ra, e V. Ex' disse que
a parte ·referente a Petrobrás não Chêgaria ã 9
cruzados. Para que fique nos Anais da CPI, gostaria de dizer que a matéria-prima custa exatamente
7 cruzados e 78 centavos; a margem de refino
67 centavos, quer dizer, está exatamente como
V. Ex' anunciou ar. Eu gostaria também que ficasse nos Anais da CPI: a margem de distribuição,
hoje, é de 68 centavos, é mais do que a margem
de refino, e a margem de revenda; traduzindo,
o que o posto de gasolina ganha é 2 cruzados
e 14 centavos. Queria perguntar a V. Ex' o seguin·
te: Sabemos - e a Petrobrás tem divulgado que a distribuição do álcool dava à Petrobrás,
no preço anterior, um prejuízo de cerca de 2 cruza.
dos e 50 ceõ.tavos por litro~ Penguntaria a V. Ex"
como está esse problema. Houve reuniões, recentemente. entre o Presidente da Pelrobrás e V. Ext?
Eu, como tOOos os funcionários da Petrobrás, te-mos convicção e certeza que a empresa tem, no
MiniStro de Minas e Energia, um constante e permanente defensor, um administrador zeloso, assim perguntaria a V. Ex' em que pé está o problem a
Achamos que o Proálcool é útil ao País, mas
está .carecendo de_ ajustes para impedir o que
está acontecendo no setor elétrico; onde concordo inteiramente com V. Ex" O que fez a Eletrobrás,
que foi uma grande criação do saudoso Presidente João Goulart. foi isso: se ela cobra tarifas
aquém da realidade, tem que se descapitalizar,
não" se-po-de estar culpando a Eletrobrás pela si·
tuação dific:il; culpado sou eu como parlamentar
e todos nós, todos temos a1guma culpa nisso,
Péla indiferença e pelo deslriteresse. Vê V. Ext
que uma CPI como esta é de uma importância
muito grande; o Congresso tem que dar a esta
CPI que o ilustre Senador José Agripino preside,
a atenção qUe ela merece. Estamos trãtanâõ de
uma coisa muito importante; a causa de todo
o progresso de uma Nação é a energia, por isso,
fiOO à vontade para fazer esse depoimento, já que
riãó pertenço-ao partido de V. Ex", sou do PMDB
e V. Ext do PFL mas. acho -que esse problema
está acima dos partidos. V. Ex' tem tido uma gestão~-__.:.- claro, deve ter falhas, deve ter equívocos
- no global, que deixo a todos felizes por saber
que esse setor tão inipbrtante está nas mãos de
um homem que cuida da coisa pública com muita
seriedade, com muito patriotismo e com muita
firmeza, sem preocupação de fazer média política;
não é essa a preocupação do MinJstro·das Minas
e Eriergfa.- s: Ext enfrenta, às vezes, para alguns
com rispidez- eu tenho acompanhado por uma
que~o de obrigação~ sou ligado a esse setor
e tudo que
áfea do Ministério das Minas
e Energia eu quero ler, me informar.

ocorrenà

Acho que esta CPI vai prestar um serviço muito
grande à Nação, e o ilustre Relator - sou até
suspeito para falar bem de S. Ex' porque é meu
companheiro de bancada, um homem muito sériO- Coffi-(.fSeU trabalho, através dos iesultadoS
aqui colhidos poderá indicar os caminhos para
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que possamos corrigir o que ai!l_da pode ser corrigido.
COmo homem do Nordeste, como homem de
Paulo Afonso, quero dar um depoimento aqui,
público, a região está muito otimista e esperan·
çosa, confia muito na atual diretoria da Chesf.
no seu presidente e seus diretores e, particular·
mente, no mirnstro que comanda a pasta.
Sei' que V. Ex' nã"O terá coi1dições dé responder
de imediato às duas perguntas anteriores mas,
esta última, gostaria que V. Ext o fJZesse, se possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES -

Agradeço à intervenção do nobre Deputado Mário
Wrna, a quem estou ligado por laços de amizade,
embora pertencendo a agremiações diferentes.
No que tange especificamente ao problema de
Moxotó, como se trata de um assunto que foi
desenvoJvido em administrações anteriores, não
tenho, em mãos, os elementos que me permitam
dar uma resposta, mas a Chesf pode fornecer
todos os _dados referentes à usina do Moxot6,
particularmente no que_ diz respeito à reassentamento de colonos que moravam naquela área
do reservatório.
O SR. MÁRIO UMA - S6 teria interesse no
número de colonos reassentados e o dispêndio
em dólares.
O SR. MINISTRO AURELIANO CAAVES~:.:.

Quando utilizamos o dólar é apenas como fonte
de referências, esSes- dispêndios são todos em
cruzados. em moeda nacional. No que diz respeito, especificamente, ao problema do álcool, temos
um quadro importante. O preço do álcool ao produtor é assunto do Ministério da Indústria e do
Comércio, então o reajustamento do preço do
álcool ao produtor se processa, através de entendimento feito entre o Ministério da Indústria e do
Comércio e Ministério da Fazenda. O preço do
álcool ao-consumidor é outra coisa, está acoplado
entre os chamados combustíveis líquidos e como
é a Petrobrás que compra o álcool do produtor
e o transfere ao consumidor através das empresas
distribuidoras, o preço do_ álcool ao consumidor
é ass1.mto tratado lsoJadamente. O que ocorreu?
Ho_uve um congelamento dos preços dos derivados de petróleo ao consumidor, mas a esse congelamento dos preços dos derivados do petróleo
ao consumidor, não correspondeu idêntico con~
gelamento do preço do álcool ao produtor, houve
reajuste do preço do álcool ao produtor que não
foi repassado ao consumidor eia Petrobrás arcou
com a diferença; como de resto a PetrobráS também estâ arcando com uma cOisa que se chama
diferença entre' o dólar de realização e o dólar
.de câmbio. A Petrobrás compra petróleo - felizmente está comprando menos agora, porque a
produção nacional está crescendo de maneira razoável, mas ela compra petróleo...
O,SR. MÁRIO UMA- Sr. Ministro, permita-me
fazer uma bfe'le intervenção para registrar que
é em tomo de 17% a menos, a diferença para
a Petrobrás; essa defasagem cambial.

O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES- Exatainente. Então o qUe ocorré? HQje, maiS-ou ffienOs para cada barril de petróleo que a Petrobrás
compra, e está ·comprando cerca de 400 mil bar-
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ris, tem um prejuízo da ordem de 200 e poucos
cruzados por barril e isso, evidentemente, depres-

sfona o caixa da Petrobrás que está com dois
furos no seu caixa: a diferença entre o dólar de
realização e-o valor cambial do dólar e a diferença

entre o preço do álcool ao produtor e o preço
do álcool ao consumidor; essas duas coisas temos que começar a conigir mas, para Isso, temos
que ~ustar o preço do álcool ao consu~ldor ao
preço do álcool ao produtor. Este assunto estamos debatendo com a Petrobrás e com o Ministério da Fazenda, acontece que o preço do álcool

ao produtor não entra nos fnd.lces. de inflação
e o preço do álcool ao consumidor entra nos
fndices de inftação, o que toma mais fácll reajus-

tm'-se o preço do álcool ao produtor e não fazer
igual transferência ao consumJdor._É;_~ndênda
nossa comprimir onde é mais fácil; precisa-se
manter índice não muito assustadores de inflação,
então onde se comprime?
Onde pode comprimir geralmente durante
muito tempo comprimiu-se em cima do produtor
ruraJ, violentamente em cima dos preços dos produtos rurais, principaJmente os chamados produtos de primeira necessidade, então o pobre do
agricultor que produz produtos de primeira ~eces
sldade paga o tributo da compressilo dos fndices
. de inflação e durante um determinado espaço
de tempo a compressão do setor tarifário processou.:se gradualisticamente mas como um parafuso micrométrico, apertando aos poucos e isso
afetou, sensivelmente, primeiro à saúde da Eletrobrás com a compressão das tarifas de energia
elétrica e está afetando agora à saúde da Petrobrás
com a compressão dos preços dos derivados do
petr6Jeo e a defasagem entre o preço do álcool
ao conswnidor e pi"eço do álcool ao produtor
e a defasagem de dólar de realização e dólar de
câmbio. Teremos que corrigir isso sob pena de
levarmos a Petrobrás a uma. situação ruim, e o
Brasil a uma situação péssima, não s6 p'*> que
ela representa na economia nacional, como também o que ela representa na confiabilidade nacional e a sua projeçâo internacional.
Estamos examinando isso com o Ministro Bresser e com a Eletrobrás para resolver isso a curto
prazo, porque não pod~~~r_ ~-l~ngc;>_ ~em a mé~io
prazo,- tinha que ter Sido ontem e esta semana
estamos mantendo encontro com os Ministros
da área Econômica, particulaimente com o Ministro da Fazeilda, para acertannos isso.
O SR. fv\ÁRIO LIMA - Sr. Presidente, quero
agradecer a oportunidade que tive de questionar
o ilustre Ministro, agradecer também a sua resposta e fico aguardando da Chesf as informações
que pedi e sei que s6 as terei oportunamente.
O SR. MINISTRO AURELJANO OIAVES - A

Direção da Chesf já tem uma recomendação minha, para passar a V. Ex' essas informações, imediatamente, tão logo as tenha por inteiro.

o SR. MÁRJO LIMA - Muito obrigado. Quero
enfatizar, mais uma vez, ressaltar e destacar a
sua exposição que a mim pessoalmente, tranqüiJ.!za, e a todos que ouviram e que têm interesse
e atenção pelo assunto. Os problemas do Nordeste, particu1annente, da região em que vivemos,
enquanto V. Ex' estiver à frente do Ministério das
Minas e Energia nos deixa tranqüüos de que eles
serão resolvidos a tempo. Muito obriQado.

-o SR. MINISTRO A<JRe_UANO CHAVES ~ Eu

é 9Ue agradeço.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -

Srs.

Senadores, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Eletrobrás, da Chesf, da Eletronorte, Diretor-Geral
da DNAE, Srs. Assessores do Ministério das Mina_s
e Energia, meu caro Ministro Aureliano Chaves.
Nosso Relator é um homem pertinaz, obstinado
até, e quase ao final da sua intervenção, S. Ex'
registrou com um certo desa1ento que estávamos
presentes, mais uma vez, apenas o Presidente da
Comissão, e S. Ex' como Relator, afora presenças
bem-vindas de Deputados Federais que nos honram com seu comparecimento. E dizia S. Ex',
quase que em tom de gracejo, que_ aquele fato,
talvez, se devesse à ausência dos holofotes de
televisão. Não creio que seja exatamente por isso.
meu caro Senador Jutahy Magalhães, tenho a
impressão de que aqueles que trabalharam nesta
CPI, o fizeram, mais ou menos, anonimamente,
porque no curso dos nossos trabalhos, um fato
ocorreu - a tomada de providências por parte
do Governo central que, registrando no Pa1ácio
do Planalto uma solenidade, alocou recursos para
COf!1Piementação de ltaparica e de Xingó.
Esta é uma compreensão superfidal no meu
entendimento pessoal, porque o problema náo
se exaure nessa atitude ou nessa providência do
Governo e, esclareço melhor, até pegando o gancho da exposição brilhante do Ministro Aureliano
Chaves.. quando S. Ex' trouxe para o plenário a
sua "eXpOSiÇão convincente e esclarecedora, sobre
como se comportavam país a país que as fontes
que geram energia elétrica nesses pafses, e verifi-·
camas qUe, no Brasil, há uma proeminência, quase irresponsável da energia elétrica produzida a
partir da água, da existência de rios. Sabemos
que a energia hidrelébica, que é das mais baratas,
é vulnerável, não seria uma atitude c:apenga. como disse o Ministro; é vulnerável, principalmente,
na nossa região e aí é onde vai o meu _cuidado
- é que se a energia hidrelétrica é energia de
risco, em qualquer parte do mundo e no Brasil,
no Nordeste que .é uma região seca, é energia
de altíssimo risco; a úniCa fonte hídrica que temos
confiável para gerar ene.rgia é o rio São Frandsco
qUe é um-rio seco.
Ministro, trouxemos a este plenário figuras as
mais interessantes, que deram magnífica ccmtribuição à formulação do relatório que sei vai ser
(eito e bem-feito pelo Senador J~y Magalhães.
Aqui foram trazidos dados e informações, mas
a contribuição de V. Ex!, hoje, extrapolou porque .
o estadista que V. Ex' é aqui nos trouxe mais
do que dados e informações. nos trouxe posições
e definições políticas que, evidentemente, vão enriquecer o relatório, que irá apontar direções, eviaentemente, po]iticas. Aqui, hoje, se registrou wn
debate, acalorado em alguns momentos, próprio
da democracia, mas um debate pautado, fundamentalmente, pela coerência e peJa sinceridade;
porque s6 a partir dessas duas premissas, desses
dois pontos de vista é que se vai chegar, realmente, ao indicador objetivo, pragmático, interessante,
para o objetivo que queremos, que é apontar solu--ções.
De modo que, dito isso, gostaria de mais wna
vez ressaltar a importância, como c:Usse o Deputado Mário Lima, desta CPI. Energia elétrica é
uma coisa importantissima na Vida de qualquer

cidadão e de qualquer nação; energia e!~_c:a ser_a
a luz que ilumina a noite mas, também, aciona
motor, motor que faz fábrica funcionar, fábrica
que emprega gente e que mobiliza populações.
Em última análise, portanto, energia elétrica é
fator de estabilidade de um pais e nós estamos
vivendo riscos no turbilhão de problemas em que
nos metemos, no embrulho em que esta Nação
se meteu, de inflação irrefreável, quase incontida,
de dMda_extema de difícil administração, de desemprego, de descaminhos políticos. de quase
incredibilidade na classe política brasileira. Há
uma série de fatos que têm que ser levados ef!l
consideração e muita consideração, como o Sr.
disse. O Brasil, hoje, se está passando por dificuldades pode eleger as suas prioridades e deixar
de importar a cerverja e importar apenas a carne
que nos faJta, mas não existem c:ontalners que
transportem energia elétrlca alternativas que nos
resta, que é o racionamento, racionamento que
vai levar a enorme sofrimento, à. recessão e à
amargura de um país inteiro.
Esta é a razão pela qual, ao final dos trabalhos
desta CPI, anin1ei-me a proferir esta-s palavras,
com a responsabilidade de quem dirigiu durante
alguns meses, com algumas prorrogações, ostrabalhos de uma CPI que objetiva uma das coisas
ri1ais importantes, não para o Nordeste, mas para
o País, a indicação de caminhos a serem seguidos,
para corrigir equívocos ou irresponsabilidades do
passado e corrigindo esses equfvocos, conduzir
o Pais a caminhos mais pragmát. os.
Dito isso, quero agradecer a presença muito
honrosa de V. Ex' e dos seus assessores, repito,
do Presidente da Eletrobrás, da Chesf, da_fl_etronorte, do DNAE, dos assessores que aqui já estiveram prestando depoimentos e enriquecendo o
re1atórlo que vai ser feito.
Quero combinar, ao final, com o Sr. Relator,
wn prazo que podemos definir em seguida, para
elaboração do relatório que vai ser subm~tido à
apreciação do plenário, que vai definir, incfusive,
se ele vai se tre""lSformar num projeto de resolução
que pode ser encamin:. ...Jdo ao Senado da República.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Gostaria de-combinar ainda neste mês, até o dia :;;!4,
mais ou menos.

1

O SR. PRESIDENTE (JOsé Agn.,mo)- Então,
tão logo o relatório estiver concluído, entraremos
em entendimento para convocar, aí sim, o plenário inteiro e deliberarmos.
Muito- obrigado e está encerrada a reunião.

I Ü' REUNIÃO, REAl1ZADA
1987
Às quinze horas e quarenta e cinco rriinutos
do dia quatro de dezembro do ano de mil no~
centos e oitenta e sete,_ na Sal@ de Reuniões da
Comissão de Legislação Social do Senado Federal reúne-se a Comissão Parlame_ntar de InquéEM 4 DE DEZEMBRO DE

:~~a:~~a:~~~~a~~~~~~

de energia elétrica e a politica para o setor elétrlco,
presentes os Senhores Senadores Aluizo Bezerra,
Cid Sabóia de Carvalho, Dir<::eu Carneiro, Jutahy

Lavo<;

Magalhães, Mansueto de
Ruy Bacelar, D!valdo Suruagy e José Agripino.

Abertos os trabalhos, o Senador José Agripi~o.
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da ata
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da mmiio anterior que, em seguida, é dada como
aprovado.
Inicialmente, a palavra é dada ao Relator, Sena-.
dor Jutahy Magalhães, que emite relatório fino!
concluindo pelo projeto de resoluç&o, que "cria
o Serviço de Auditoria às COmissões Pari8I11entares de Inquérito, para os fins que especifica".
Em discussão, usam da palavra os Senhores
Senádores Mansueto de Lavor, Dirceu Carneiro

sam da leitura, tendo em vista que enviei a todos
urna cópia dele?

O SR. MANSQETO D.E LAVOR- Sr. Presidente, gostaria de dar uma sugestão. Dado o fato
de que o Relator nos entregou seu texto com
muita antecedência, e tivemos tempo de ler, que
S. Ex' apresentasse aqui as êOndusões - que
é a parte mais importante do relatório- e pudésser:nos ~-las em seguida
e Divaldo Suruagy.
• ._
•O SR RElATOR (J!Eahy Magalhães) -Farei urri
A seguir, o Senhor Presidente, Senador José
resuino das conclusões, da página 49, e no final
Agripino, apresenta sugestões que, acatadas pelo
lerei, também, um projeto de resolução, que
Senhor Relator, passam, constar do relatório.
estou pretendendo que a CPI envie para Plenário,
Em votação, o relatório é aprovado por u.nanímas que diz respeito apenas a uma idéia sobre
rnidade.
a modificação do próprio funcionamento do SeFmalizando, o Senhor Presidente agradec;e o
nado...
r ,
.I
valioso trabalho dos assistentes da Comissão;·. as-1
' Essa CP3' trabalhou, incansaveJmente, sobre
sün como dos assessores.
a
qUestão
energética
no País e no Nordeste, COrl-'
Nada mais havendo a tratar, enceiT&-se a reucluindo pela necessidade de fortalecer as atribuinião e, para constar, eu, Haroldo Pe'reira Femanções da CPI e a sua capacitaçáo para melhor
. des, Assistente da Comissão, lavrei a presente ata'
anaUsar, e com profundidade, as contas pilbticas
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação- juntamente
em questão, o que aponta para a imediata criação
do Serviço ~pedal de Auditoria il CPI, de fonna
o acompanhamento taquigrálico.
'
---- ·- ---· --·-.
a fortalecer institucionalmente o Senado Federal,
ANEXO À ATA DA IO'REaNJiiODA COnO momento em que ó Parlamento recupera e
Miss.i.O PARL»fENTAR DE INQ(JÉRfrO,
amplia as suas prerrogativas.
DES11NADA A "1/YVES71GAR AS Oll/S4S
Os requerimentos de informação da CPI não
DO RAGOIYAME/'ITO DE ENERGIA ELÉsurtem respostas satisfat6rias, tal como compro7RIOI E A POúnOI PARA O SEIOR ELÉvou a experiência dessa Comissão.
7RICO'; ~EM 4 DE DEZEMBRO
~ lderitiflc:.ação do atraso das obras de ltaparica
DE 1987, APIIESENTAIYDO O RELATÓRIO
e Xing6, como causadoras do racionamento imFINAL DO SENADOR JUTAHY MAGAplantado em 1986, rio Nordeste, sendo responUfÃES, CXJE SE P({BUOI CCW A DEVIDA
sáveis as autoridades econômicas, financeiras e
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN.setoriais dos Governos dos ·ex.Presidentes ErnesTE
to Geisel e João F~gueiredo, que impuseram ao
setor elétrico do País uma dupla perda decorrente
Presidente: Senador José Agripino
de dietas tarifárias e elevados ônus do endividaRelator. Senador Jutahy Magalhães
mento externo, que reduziram a rentabilldadae
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
do setor em niveis de até 4%, insuficientes para
~imentar o processo de expansão planejada.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Está
3• Responsabilização igualmente das autoridaaberta a reunião.
des responsãveis pela manutençio de_ um irreaSenhores Senadores, após ouvirmos os seguilismo tarifário no setor elétrico nacional, com
dos depoimentos dos que aqui vieram, por convograndes perdas a tod8s- SUas empresas, e virtual
caçao desta CPI, para prestar esclarecimentos das
paratisação diante das grandes tareias de formacausas do racionamento da energia el~ca no
ção do capital social básico para o desenvoMNordeste, chegamos à fase conclusiva dos nossos·
m~to do País e suas regiões.
trabalhos com a apresentação do relatório elabo4• ResponsabD!zação dos responsáveis pela porado, criteriosamente, segundo a miriha leitura,
litica energética, pela decisão de concentrar_ os
pelo Senador Jutahy Magalhães, Relator da Corecursos disponíveis em 1985 e 1986, em ob'ras _
missão.
do interesse do Centro-Sul do País, com inevitáConcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
veis prejuízos aO Nordeste, derivados da elevação
Magalhães, Relator da Comissão, para tecer suas
dos riscos de delldt nã rRegtão, prejuizos esses
considerações.
que devem ser calculados pela Agência Regtonol
O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presido Desenvolvimento - Sudene, governos estadente e Srs. Senadores, cabe, apenas, ao Relator apreduais e, notadamente, concessionárias de energia
sentar seu relatório final dos trabalhos
que perderão neste ano cerca de 2 bilhões de
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Twe opor- · cruzados e_cobrados a titules de indenizaçiojunto
twrldade de distribuir aos Srs. Senadores, com
ao Governo federal.
grande antecedência, uma cópia desse relatório.
~ Equalização imperiosa e necessária dos risA única modificação existente é a introduçiio da
cos de cleftclt de energia para todo o Brasil. Breve
p6gfna 9, onde consta um ofício que recebemos
do Tribunal de Contas da União a respeito das definição do modelo da irrigação a ser definitivaindagações que havíamos feito ímteriormente., . mente adotado às margens do rio Sio Frendsco
e entrosamento- entre as autoridades e t«nncos
Nesse próprio oficio há as informações a respeito
do Ministério de Irrigação e do Ministério das MIda dívida do setor energético, mas não alcança
nas e Energia.
oobjetivo maior que pretendlamos com essa apu& Proibição de Implantação, com estimulo, aos
ração, por parte do Tribunal de Contas da Uniiio.
subsldios e inceniM:>I g<M!I'fl!lfll<ntais de qualA minha indagação seria: V. Ex" desejam que
eu leia todo esse relatório agora. ou me dispen- . quer espécie de indústria de alto consumo de
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eletricidade no Nordeste sem audiência ~ Congresso.
.
7• Realização de auditoria contábn sobre cio em.,fest;mos externos contraidos pela Eleti'Obr6o e
subsidiárias, entre 1975, e 1985.
& Definição de urna i>olftica industrial para o
Nordeste, que tenha em consideração suas HmJtações de oferta de energia e elevado rúve1 de' desemprego.
.
..
.:
9' Realivação do papel da Sudene como 6rgiio
centro! de planejamento regional do Nordeste e
at1vo participante das polfticas setorlais do Governo federo! na regiiio, e ai inclulda .sua co-geatao
na locaçio de recursos do FlllSOdal, PIS~ FND,
e, sobretudo, Proterra, <'*' programação deverá
inCOI)Xlfar o Projeto de Lei Orçomentária anual
do Executivo, sqielto l apreciação e voto do Congresso Nacional
IIJ' Deflagração de um di6logo da Uniiio com
o Congresso Nocional, comunidade cientifica e
governos estaduais e comunidade, sobre alternativas energéticas para o Nordeste, ano 2000, principalmente no tocante ao aproveitamento das se-guintes fontes: a) energia solar; b) energia nucles;
c) biomassa; d) aproveitamento du pequenu
possibnidades hfdrlcas il margem esquerda elo
rio ~ilo Frandsco e no Rio Jequitinhonha.
li• Aproveitamento~- residuoasfáltico daRei!-,
naria Landulfo Alves.
_
E apresento o Projeto de Resolução que aia
o Serviço de Auditoria às Comissões Parlamentares de inquérito, para os fins que especifica.

O Senado Federal decreta:

"Art. I• É criada, nos termos do art.
do Regimento Interno do Senado Fedenol,
o Serviço de Auditoria às Comissões Podamontares de Inquérito."
Esta resolução entra em vigor na dii!IJ de sua
publlcaçio, e revogam-se as disposiÇões em contrário.

O SR. PRESIDEI'ffE (José~) - O Sr.
Senador Mansueto de lavor gostaria de fazer uma
obseM>ção?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, Srs. Senadores, membros desta CPI, quero
congratular-me com o trabalho desta Comlssio
presidida por V. Ex', e que teve como relator o
nobre Senador Jutahy Magalhães.
Confonne já tive ocasiiio de frisar aqui, dianle
de tantos trabalhos acumulados pelo pariamemm,
por qualquer um de n6s, quer seja nos trabalhos
normais do Senado, quer seja nos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, essa acumulação quase que não nos permite um trabolho
mais aprofundado em tennos de CPl. 'Nesse ae:ntido as CPI que já~ esvazlada tanto pela legislação quanto pela prática parl11111entar, que niio Ute
dão o prestigio e a força qué elas merecem, no
entanto, no caso dessa CPI, ela foi a fundo na
questões perque:ridas, pCOCW'Ou analisar, com a
profundidade que se fazia necess6rio, os problemas energétK:os do Pais, e esses problemas do
vitais para a segurança atua.l do Pafs, para o 8eU
desenvolvimento e, principalmente, para o seu
futuro como Nação soberana, como Nação independente.
A propósito queria frisar o lançamento, aqui
no Senado, de um livro da maior import!ncla,
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de autoria do cientista nuclear &Utista Vid.aJ,
da Unlvenidode de Brasllio, e que por sino! foi
lllmbóm professor e Secret6rlo de Estado, no Estmo da Bahio, e foi lançado onteontem no Sol!o
~'!obre

do Senado da Repúblico. Esae IMo está
- e n t e dentro da linha desse relatório.
O SR. RELATOR (Juthay l'logolhões)- Pemite

'um ·aparte?
O SR. Mi'.NSQETO DE LAVOR- Com prazer,

ooncedO o "Porte a V. Exo
O SR. RELATOR (Juthay Magolhi!es)- Quero
informar a V. EX' -que

a Primeira Secretaria

do;

Senado - e af "fog-e wii PouCO da CPi - está
examinãndo, por reconhecer a importância
dosse livro, se teriÕmos oondições de distribui-lo
per& cada senador, para que cada ·um possa totnar conhecimento desse lr!lbalho que CQ!\Side~QS da maior D:n~ para o Brasil.'

O SR. MANS<.IETO DE LAVOR - De suma
importinda. Sugiro que junto à dlstribuiçõo do
livro anexe o seu relat6rlo, porque o livro lança
questões de amblto geral para o Pais e esse rellllório está seM!ldo como uma hiBtória da lni:iíria,
da incapaddade; nllo digo alnoompetênda, digo
da maldade daqueles que conceberam e programanm a polftka energética do País, nio de acordo com os nossos interesses maiores, como Nação soberana, do livro mas como uma Nação
dependente, periférica e que, agora, tem este espetjculo lament6vel de ver a sua regiio mais problemática em termos sódo-eoonômicos, tendo
problemas ~ gravfssimos, como~ a seca
CJa mais uma vez ocorre neste ano, problemas
cp jamais deveriam ocorrer, que~ o do racionada energia elarica.
·
ElW!à, creio que, sem me alongar mais, o trabalho desta Comissão, cano um todo, e o relatório.
oom suas conclus6es pert!nentlssimas, contrlbt.ftrilo eficazmente para que se """""" na soluçõo
desses problemas. O Senado da República e esta
ComissAo pres!c&da pocV. Exo, Senador Joõollgripino, cuja relllloria esteve a cargo do Senador
Jublhy Magolhães, oferecem ao Pais uma importante contribuiçlio: porte de uma crise regionalizada:, mas parte para. uma fase~. Os problemas de energili no Pais sõo problemas·fundamentals, inadl~is e só tenho a: lamentar que
nõo tenham tido o tratamento devido por porte
da Assembléia Nadonol Conolitulnte.
Sugeri, fiz o possivel, mas, dionte do quadro,
nio foi possível que a minha idl!ia vencesse
que houvesse, dentre as subcomissões, uma SUbcornissõo de Energia dentro dos lr!lbalhos preli-

e

minares da Assembléia Nacional Constituinte.
Não vejo esse tratamento dentro do texto que

aí est6, que é um teXtO bom, que espero Mo
lOja podado poc movimentos, quaisquer que sejam na sua porte de soberania nacional, de desenvclvimento, para todos.

-la

Entret:anto, a parte relativa ~ in4epend~c:ia
energética, no texto que a! está para ser IIOiado
pela
Nadonol Constituinte, já nllo digo falha, mas é omisso. Essa omlssio, como se
aabe, nõo proibindo avanço nesse setor espera-se
que uma leglslaçfio ordln6ria, pertinente, odequ&da, modema, venha a corrigir essas omissões
constitudonals. Talvez aquilo que é de m6xlma
importinda para o Pais, como sualndepen-da
energética, nllo ~ sido frisodo a nllo 1er - -
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vés de proposta de monop6llo da exploraçõo e ; tânda, fazem uma locuçõo, um discurso, normollavra do petróleo, e de outros, mas que haja uma
mente se auto.elogiando,. defendendo-se ou. enverdadeira politica energética, como se tenta para fim, com um privilégio que nõo deveria ser próprio

a politica agricola nas disposições lrllnslt6rias. EntAo, ao lodo de obrigar uma politica agricola, que
é da molor import8ncia, os'que compõem o Pari,_
mente brasileiro, deveriamos sair da Assembléia
Nacional Constituinte, com uma obrigação de,

das Comissões de Inquérito. Neste aspecto, se
forem inquérito mesmo, as pessoas CClllVOCadas
para depor precisam ter um lugar parecido com
os dos ráls. De modo que, a meu ver, até a questão da arquitetura precislMI ser modificada.

com um certo prazo. traçarmos uma verr::ladeir8

O SR. RELATOR (J).I!ahy Magalhões) - Gostaria de dar uma infonnaçóo. Há também, al&n
desse aspecto da locollzaçõo do depoente, o aspecto que o depoente pode trazer um nllmero
grande de assessores e estes participam dos cte..
bates. enquanto que os Senadores m\o podem
ter o seu próprio assessor ao seu lado, nem este
participando dos debates.

politica

~

para o Pais, oomo há para a

politica agricola.
Para nio me alongar quero, mais uma vez, con~
gratuiar-me com o relatório, antecipondo até o

meU voto, ·dizer que ele é inteiramente favorável
&I suas cond.usões. Era isto que tinha a dizer.
(Muito bem!)

O SR. DIRCEU CARNEIRO-Mais uma constaO SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presidente,
Srs. Selllldores, queria também registrar o esfor- tação, também, que é digna de nota para ser
ç« o resultado e o conteúdo deste relatório, ~ analisada, em função do intere_sse que temos pelo
dalmente nesse momento em que sabemos que bom desempenho dessas Comissões.
Outro aspecto, também, é que tolvez esta protodos os Constituintes tem sobrecargas adidonals, al&n das normais do Parlamento, e que tam- posta, que está sendo levada aqui, de uma resolubém, não somente os Constib:lintes, mas os fun- ção, crie condições para que os próprios mem·
donórios sofrem urna sobrecarga bastante slgnifi- bros da Comissão de Inquérito tenham uma eficácatfva, e mesmo com todas essas preocupações cia maior, na medida em que nós sentimos certa
dificuldade nas Comissões até em relação a técniencotraram possibilidade de realizar ll11 trabalho
que demondou horu de pesquisa, de elaboraçõo, cas de inquerir, a formas de perguntar e objetivar
de ll~nclas, de Indagações e concluíram com ..as questões _a serem indagadas. De modo que
este ral!lt6rio. De modo que, além do seu conteC!- -para não me alongar mais-além do conteúdo
do, quero regiatrar o esforço que foi feltb para deste trabalho, dessas informações e dessas suconseguir, especialmente pelo Relator, sendo gestões que foram aqui expostas e apontadas;
também Primeiro-Secretário do Senado e, portan- e por saber que o nosso Pais Prec~ dobrar a
to, tendo uma enonne iesponsabilklade e acú- sua oferta de energia em um perfodo bastante
mulo de trabalho nesta função de Primeiro-Se- . curto, desafiador, inclusive, e que não tem áproveitado, realmente, o aspecto amplo das nossas
cret6rio.
Por outro lado, queríamos ressaltar também possibilidades, como aqui rem apontado energia
o propósito deste relat6riÓ fino!, que nõo s6 bus- solar, energia nuclear, bfomassa, aproveitmnento
de recursos hidricos, que ainda são muitos a se-cou responder, ou orientar, ou indagar sobre a
rem aproveitados; e outros C9lllponentes que po-questAo propriamente dite da energia na regiõo
do Nordeste, mas tamb&n se preocupa com a deriam oferecer uma possibUidade de energia, coquestiio da efid~nda das Comissões de Inquérito mo a questão eólica, porque, me parece que o
oqui no Senado. Acho isso muito imporlllnte, tão nosso Pais tem um potencial muito grande, existe
importante quonto o objetivo desta Comissão de um projeto tecnológico de nível internacional, de
Inquérito em buscàr causas dessa deficl~ncla uma simpllddade lncrivei, e que poderia ser multlenergética do Nord~ no momento e apontar pUcac!O em vários lugares do nosso Pais, já que
aqui, neste relatório, soluções, também a preocu- dispõe de uma circulação de vento bastante favorltvel para isso.
pação com a nossa estrublra parlamentar. ·
De modo gue, além deste conteúdo positivo,
Verificamos também. ao ter conhecimento, que
as legislações aobre as Comissões Parlamentares e que deverá fazer parle nõo s6 dos Anais, mas
de Inquérito datam olnda do lnfdo da d~ de de pronunciamentos e de sugestões às áreas res50, portanto tendo mais de 30 anos de exis!Anda ponsáveis, também esta que busca o aperfeiçoae, por certo, uma considerável desab ud4zaçio em mento das Comissões. Queria enfatizar, então,
relaçõo A dinõmica do parlamento que, desde essas duas questões e cumprimentar todos os
t9so para d, mudou muito. Acho absokrtamente participantes que se esforçaram para que' esta
Comissão chegasse a bom-termo.
n~ que se atribUam a essas Comissões
Quero,~. oferecer a minha opinião fzrvode Inquérito wna compet!ncia muito mais ampla
do que as que tem hoje pela lei de 1952. De rável ao relatório.
modo que esta legfslaçlio, a meu vor, predsa ser
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Conreformulada, porque temos percebido que asCo- c<;to a palavra ao Sr. Senador Dlvoldo Suruagy.
missões de Inquérito, prindpolmente aquelas que
O SR. DIVALOO SQRQAGY - Sr. Presidente,
apuram Irregularidades, desvios e coisas desse
genero, tõm tido uma enorme diliculdade de che- poc razões diversas nõo participei do dia-a-dia do
gar às raizes da questão; ficam em depoimentos, trabalho da Comissão. Mas quero referen<W oa
inçlusive a depoimentos que, até do ponto de pocrios de vista bem colocados pelei Senadores
vista formo! da arquitelura das Comissões de In- Mllnsueto de Lavor e Dirceu Carneiro a reopeilo
quérito, nõo se prestam a inquérito, Isto ~. as pes- da necessid8de de se conceder uma
polo
soas convocadas para depor fiC8111 ao lado do tude às Comissões de Inquérito Presidente, na mesa principal e, portanto, gozando Senarlo.
de um priviltglo até em relaçõo aos demais memNos corvessos das nações 1111161 C tuiU
bros da Comissio, Senadores, e, nesta circWJs- das do mundo, as Comissões de . , . . _ IID

maior._
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os órgãos que melhor colhem os anseios e denunciam as angústias daquele corpo social.

Acho que deverlamos aproveitar a experiênda
vivida por esta Comissão para levar à Executiva
da easa- e a todos os CompanheiroS, esses ai'gU·
mentos, que eu gostaria de endossar, dos Sena.
dores que me antecederam. ConcOrdo com as
conclusões dos trabalhos e gostaria de, mais uma
vez enfatizar, a importância dos pontos de vista
aqui esposados.
O SR PRESIDE!'fTE (José Agripino) - O Senador Mansueto de Lavor, com muita propriedade, colocou as dificuldade_& - até pelo fato
de as CPI estarem ocorrendo concomitantemente
com os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte- à presença dos Srs. Senadores que com- ,
põem esta CPI ao Plenário para· ouvir os depoimentos dos que por aqui passaram.
Na verdade, talvez, esta tenha sido uma das
CPI mais longas do Senado. Foram feitos alguns

pedidos de adiamentos, e esses adiamentos fo-ram solicitados, e sempre concedidos, não por
descaso ou por falta de atenção da Presid~nda,
ou da Relataria ou às questões atinentes ao objetivo, mas, fundamentalmente, porque se procurou
esgotar a matéria, ouvindo todas as pessoas que
poderiam dar uma contribuição no sentido de
elucidar a questão, possibilitando que o relatório
fosse, efetivamente, conclusivo. Nós chegamos,
inclusive, ao ponto de convocar pessoas sugeridas pela própria Câmara dos Deputados- sendo esta CPI do Senado - a Presidência recebeu
expedientes de deputados tecendo até algumas
crft(cas e sugerindo pessoas, que nós acatamos
democraticamente; e não nos arrependemos cfis.
so, porque todos os depoimentos, que para cá
foram trazidos, foram importantes e deixaram sal·
do positivo no que diz respeito ao volume de informações que foram coletados.
Não tenho nenhuma dúvida de que esta CPI
cumpriu com os seus objetivos, não somente pelas conclusões mas, também, pelo que aconteceu
há alguns meses no Palácio do Planalto. Julgo
que, até pela ação parlamentar desenvoMda, na
Câmara e no Senado, nesta CPI, o Pafs despertou
para a questão do racionamento injusto, mais do
que injusto; ao Nordeste. O Presidente mobilizou
recursos e assinou no Paládo do Planalto, com
toda pompa e arte, o decreto, alocando recursos
para conclusão de ltaparica e para o início de
Xingó, numa demonstração evidente de que o
problema ê sério e mereceu do Poder Executivo
Central providências imediatas. De modo que, por
esta razão, esta CP1 cumpriu o seu objetivo.
Em nenhum momento se circunscreveu a necessidade de apontar as causas. Ela foi sempre
multo mais abrangente. Procurou ver as causas,
opurar responsabilidades, apontar caminhos, dirimir dúvidas, e nesse sentido é que vieram aqui
os diversos depoentes que possibilitaram o relat6rio fino! do Senador Jutahy Magalháes.
Sobre o Relatório já tive oportunidade de conversar com o Senador e extemar - até pelo fato
de ter sido a seu lado, mais assíduo na Comissao
-algumas considerações que por ele foram aceitas e que, até por dever, faço o registro.
Sobre um assunto não conversei cOm o Senador Jutahy Magalhães, é sobre o Item I O das
conclusões. Acho que caberia colocarmos aqui,

sobre o aproveitamento de fontes, a alternativa
de energia "eólica.
·
Uma 12• conclusão que reputo, também, de
importância e que fica para sua consideração.
Ficou mais do que claro que a Eletrobrá.s, que .
deve 15 bilhões de dólares, fora os 11 bilhões.
deVidos pela ltaipu e por outras. concessionárias,
carrega esta dívida que fol tomada, parte por necessidade da empresa, do sistema, e pàrte por
necessidaçte de facilitar a balança de pagamentos.
O que vale dizer que a Eletrobrás carrega um
fardo muito pesado e, às vezes, injusto, para não
dizer circunstancialmente injusto. Ora, a forma
da Eletrobrás pagar o débfto que carrega é através
de receita, e a sua principal fonte de receita é
proveniente de tarifa, tarifa que vai gerar inflação,
que vai sobrecarregar o contribuinte em função
de débitos conlrllídos para equilibrar • balança
de pagamentos.
Então, acho que seria importante e procedente
incluirmos nas conclusões, também, a necessi·
dacle de definição de uma polftfca financeira específica para o setor elétrico do Pais, tendo em vista,
exatamente, a questão abrangente do débito da
Eletrobrás e a circunstancia que moveu a contnltaÇãó dest!Ldéliif<i.Acho que o sistema elétrlco, que é fundamental
na promoçao do desenvolvimento nacional, merece tratamento especial dentro da renegociação
da dívida ~ dentro do con~ financeiro do País.
Sugiro que, dentre as conclusões, seja inclWda
a définição de uma política financeira especifica
para o setor elébico, tendo em vista as razões
ou a origem de sua dívida e, tendo em vista que
a saída para o pagamento, para o resgate desta
dívida,. seguramente onerará o contribuinte e o
usuário, quer pessoa fisica, quer pessoa jurídica,
quer cidadão, quer empresa, com o cor:meqQente
efeito inflacionário, ou de dificuldades de sobrevivência para as pessoas.
Desejo, na hora em que faço estas considerações, fazer registro da pertinácia, da obstinação,
da profundidade dos perguntas do Relator, Senador Jutahy Magalháes, que, para cada depoente,
chegava às reuniôes com folhas de papel, de perguntas prontas, que traduz, evidentemente, o seu
interesse em entrar fundo na questão e esclarecer
os fatos e fornecer ao parlamento nacional e à
opinião pública brasileira um trabalho denso, produtivo e interessante.
Acho que tenho que fazer, ao final destes trabalhos, este registro da competência, da pertinácia,
da obstinação e do profundo interesse do Relator
Jutahy Magalhães, em esclarecer, de verdade, este
assunto e oferecer como c_oncl~ algur:na coisa
prática, que nos servisse, evidentemetrte, de_apontamento de caminhos para o futuro.
Na hora em que manifesto o meu voto favorável, quero agradecer aos funcionários do Senado
que, durante todo este tempo, dedicaram atençêo
especial aos trabalhos desta CPI e declino os seus
nomes: O Secretário da Comissão, Haroldo Pereira Fernandes, a Chefe do Senriço Oeide Maria
Barbosa Cruz e ao nosso fundonárioJosé Ribeiro,
que muito nos ajudaram no trabalho do dia.a-dia
da Comissão, ajudando na regimentaçõo dos depoentes na convocação dos Senadores, nas provid!ncfas de ordem burocrática e administrativa.
Com eles também dividimos o resultado positivo
desta CP!.
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Dito isto, manifestando meu voto favorável ao
relatório, sugerindo os acréscim_os aos quais me
referi, passo a palavra ao Relator Jutahy Magalhães.

OSR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. Presidente, conforme já havia declarado a V. Ex' pessoalmente, acato as sugestões que V. Ex' encami-nhou a este Relator, principalmente porque V. Ext
não teve_a pmücipação apenas de Presidente da
Comissão, V. Ext teve uma participaçiio constante
da análise dos depoimentos que tivemos a oporbJnid;sde de ouvir aqui nesta CPI, e essas manifestações valeram muito para a confecção do relatório final desta CPI. Em muitos casos me baseei
inclusive na linha de raciocínio de V. Ex' Por Isso
acato mais essas sugestões que V. Ex'P apresentou
e principalmente agradeço aos Srs. Senadores
as manifestações a respeito do trabalho destaComissão.
Mas, em razão dessas manifestações, eu queria
-já cOnsta do relatório-, aqui, de público, também, agradecer à minha assessoria técnica, que
foi composta principalmente pelo Dr. Edgard Uncoln de Proença Rosa, que é Diretor da Assessoria
Técnica do Senado Federal; Dr. Paulo César Tim,
que tem acompailhado os nõSsOs trabalhoS-constantemente, ê o meu assessor técnico pessoal,
e graças ao seu trabalho, que foi decisivo para
a confecção desse relatório, nós pudemos chegar
a essas conclusões.
Também teria que agradecer a três funcionários de órgãos estaduais no setor de energia: Lui's
Fernando Carvalho, da Cesp; Aldo Ramon de Almeida, da Coelba; e Edison Bezerra Peixoto, tam·
bém da Coelba. Estiveram comigo e com minh~
assessoria, o Edgar e o Paulo, para tratarmoli,
principalmente nos primeiros depoimentos, por·
que inegável e reconhecidamente sou um leigo
na questão, e para poder me preparar para as
inquirições e os trabalhos da CPI, procurarei me
assessorar por técnicos capazes, como são esses
três técnicos especializados no setor de energia,
e também da minha assessoria técnica.
Agradeço também ao Assistente da Comissão,
Haroldo Pereira Fernandes, pelo trabalho que teve
no desenrolar desta CPL
Por isso agradeço a confiança de V.~ e gosta·
ria de manifestar, mais uma vez, a esperança de
que nós, aqui do Senado Federal, daqui por diante, estaremos recuperando aJgumas de nossas
prerrogativas e possamos nos preparar para aten·
der às nossas necessidades, principalmente de
fiscalização, com esse 6rgõo que estou propondo,
essa criação do SeiVfço de Audftoria às Comissões Parlamentares de Inquérito.
Não vamos criar novos empregos, vamos proCW"ar aproveitar o pessoal do próprió Senado Federal, mas criando essa Comissão, para que eles
possam ficar exclusivamente dedicados a esses
trabalhos _e servirem às nossas investigações,
quando essas se fizerem necessárias, porque eu
senti muito a falta disso. O Tribunal de Contas
existe, mas nio tem agilidade necessária, Í1em
a subordinação maior ao próprio Senado, ,_..
atender às nossas conveniências, os nOSilM Inquéritos.
Por isso precisamos ter wn órgão espeCializado
dentro do Senado Federal, para, com nossas Cieterminações, em qualquer setor, fazermos altera-ções que se fizerem necessárias.
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Por isso quero agradecer a confiança e o voto
j6 manifestado de apoio a esse relatório.
O SR. PRESIDEI'fi'E (José Agripino)- fiá sete-

Senadores presentes, todos votaram favoravelmente. Acho que nós tivemos um final feliz na

CPI quando o relatório fmal foi aprovado por unanimidade, como também foi aprovada por unanimidade a definição de apresentação de um projeto de resolução, conforme já lido e exposto pelo

Relator.
De modo que, reiterando tudo aquilo que aqui
foi dito, desejo manifestar a minha satisfação interior e pessoal por ter conduzido esta ÇPI, qpe
acho que produziu bons frutos e bom resultado
para o País, agradecer a todos aqueles que partici-

param nos depoimentos, na audiênda, na assist!ncia burocrática e administrativa, e com Isso
declarar encerrada esta sessão e esta CPI.
Muito obrigado. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.

COMIS5'10 PARLAMEI'ITAR
DE INQGÉRrTO

"RACIONAMENTO DE-ENERGIA''
Resolução n' 8/87 - Senado Federal
PRESIDENTE - Sen-ador José Agripino
RELATOR - Senãdor Jutahy Magalhães

RELATóRIO Fii'IAL
I -INlROOOÇÃO
A Resolução n" 8, do Senado Federal, publicada
no Diário do Co-l'ladonal de 7 de abril

de 1987, criou a Comissão Parlamentar de Inqué-rito destinada a inVestigar as implicações económicas e sociais do racionamento de energia no
Nordeste, integrada pelos seguintes Senadores:
José Agripino, Antônio Farios, Jutahy ·Maga-

lhães, Almir Gabriel, Aluízio Bezerra, Cd Sab6ia
de CaMllho, Dirceu Carneiro, Mansueto de Lavor,
Divaldo Suruagy, Leopoldo Perez, Pompeu de
Sousa, Ruy Bacelar, Severo Gomes, Jàâo Lobo
e Mário Maia.

Designado Relator dos trabalhos da Comissão,
procurei socorrer-me do assessoramento de experimentados técnicos do setor, os quais foram
gentilmente cedidos pelo direçáo da Cesp, Chesf,
Celb e Coelba, nos prestando valiosa colaboração.
Coligindo informações genUs sobre o desempenho do setor elétrioo no BrasiJ e particularmente
no Nordeste, ouvindo atentamente os vários depoimentos prestados à Comissão Parlamentar de
Inquérito, auscultando autoridades govemamentaís e lideranças no Nordeste, cheguei às observações constantes deste relatório, as quais apontam
para uma grave disaiminação desta regii\o na
definição de recursos do Governo Federal para
·o desenvolvimento energético do pais.
Antes, porém, desejo reiterar algumas considesobre o próprio método de fiscalização
do Executivo pelo Poder Legisla!M>, sobretudo

rações

po tocante às competências das Comissões Parlamentares de Inquérito. Insisti muito nesse ponto
donnte os reuniões da CP! e ni!o poderia perder

a ocasião para regístrar estas convicções.
O mundo moderno tem assistido a um vertigi0010 crescimento do Estado como instrumento
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regulador da vida econômica e social. O Estado
moderno, com toda a sua complexa rede de agên·
- cias xie formulação, execução e acompanhamento d~ políticas públicas, transfOITTloU o "plonejamento" no .processo nuclear da própria história.
Não há recanto da economia e da sociedade sobre o qual não incida a ação modeladora ou remodeladora do Estado, desde a fixação de preços
mínimos para os principais produtos agrícolas,
reorganização das cidades, recuperação de regiões deprimidas, formêtÇio de infra-estrutura e
insumos básicos, financiamento da produção, até
a sustentação de estratégias tecnológicas para
o futuro, seja em tennos de energia nuclear, novos
produtos como supercondutores e fibra 6tica ou
novos processos industriais onde se acoplam o
virtuosismo da micro-eletrônica com os avanços
da robotização. O fenômeno é 1.miversal. Desde
a depressão dos anos 30 o Estado tem sido a
mola indutora_ dos milagres japonas e alemão e
peça fundamental da. contra-ofensiva norte-americana, para não falar dos modelos de economia
socialista. Há tempos o Estado deixou de ser o
~promotor da ordem" e passou a desempenhar
funções de "promotor" das condições materiais
básicas do desenvoMmento e ai ganhou inusitado
reJevo o Poder Executivo perante o Legislativo
e o Judiciário. Essas novas funções exigem tamanha especialização dos agentes públicos envolvidos e tão rápidas decisões que o Legislativo
foi se desfigurando em suas funções políticas e
instrumentais, a tal ponto de se desprestigiar perante a cidadania.
No Brasil, esse processo de redefmição de ftmções do Estado coincidiu corn longos anos de
autoritarismo; primeiro sob a ditadura de Vargas
( 1 930~ 1945 ), depois sob a tutela militar
(1964-1984). Nesses periodos a política liofilizouse, cedendo lugar à "administração", na qual as
instituições democráticas perdiam crescentemente terreno para· as "organizações burocráti~
cas". Como resultado, o L.egis1ativo ancilosou-se
no bacharelisrno da República Velha, reproduzindo, na sua essência, políticos, partidos e wn sistema político verdadeiramente indignos da credibiUdade popu]ar. Nesse contexto, enquanto o Executivo se modernizava. refletindo o ingresso do
Brasil numa era de rápida urbanização e desenvol~
vimento industrial, restaram ao Legislativo as fun·
ções passivas de ritual político.
Prova disso é que o Legislativo perdeu as suas
prerrogativas, não legisla sobre matéria econômi·
co-financeira e até mesmo suas Comissões de
Inquérito Jamais produzem efeitos saneadores e
pw~ftivos sobre fatos e respon"'ilidades apura-

das.
Outros legislativos, em outras partes do mundo,
têm reagido à essa situação. Veja-se, por exemplo,
o COngresso America-no. As Comissões desse
Congresso são verdadeiros tribunais onde os de~
poentes são argüidos com o máximo rigor e com~
petênda profissional em nome do poder fiscali~
zador do Legislativo. O que está em jogo é o
interesse público, justificando-se, para tanto, a ins~
trumentalização do Legislativo e seu fortalecimen~
to.
Ainda haveremos de presenciar isso entre nós,
se é_ que desejamos verdadeiramente construir
a democracia como prática inter--institudonal. Es-tou convicto que essa questão_- do fortaleci~
mento do Legislativo- no futuro depende muito
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mais de nosso consenso interno do que das Imposições e condicionantes externos. Oente disto,
neste ano dedsivo da Constituinte, estou ernpe-o
nhado pessoalmente em duas emendas ao Substih.ltivo do Relator Bernardo cabra!: a que cria
a Auditoria Geral da RepúbHca, vinculada ao Poder
Legislativo_ e destinada a se constituir num órgão
da mais elevada competência técnica no exercido
da fiscalização dos programas e contas do Execu·
tivo; e a que fortalece as Comissões Parlamentares
de Inquérito.

No dia em que essas Comissões tiverem o poder efetivo de convocar e exigir infonnações de
qualquer autoridade nominada - sob pena de
crime de responsabilidade - , submetê-las à argiiiçlio profissional em nome do Senado Federal
e seus membros, requisitar os meios de comoolcação e encaminhar sumário de responsabilidades de processo contra evenruais implicados, teremos cumprido com as expectativas da cidadania sobre nossos mandatos. Por aí recomeça o
equilíbrio dos poderes e a redignificação do sistema político, __cujo produto será o aniquilamento
dos famosos "anéis burocráticos", onde se aninha
a cooptação do público pelo privado e de onde
emanam os gases da putrefação moral do Estado
brasileiro. Então poderemos falar em consbuçio
democrátice:, renascimento de estadistas e abertura politica em nosso Peús. Até lá, restam·nos
os resquícios de legalidade para açllo fisca1izadora
do Legislativo e a imensa boa vontade dos ilustres
Senadores, depoentes e assessores que, se não
rompem as pesadas cadeias que amamun nossas
instituições, permitem, ao menos, o registro de
suas engrenagens para o juízo derradeiro da História. Com este espírito aberto à compreensão
da questão energética do Nordeste, mas limitado
pela estreiteZa de forças do Parlamento brasileiro
para transformar esta indagação num verdadeiro
libelo,à irresponsabilidade de tantos quantos deJ..
xaram esta região à inanição, volto-me à árdua
tarefa de relatar os trabafuos da Comissão Parlamentar.
Começarei delineando as _caracteristicas do
modelo institucional e econômico que no~iam
a política de energia elétrica no Brasil, bem como
o planejamento de suas atividades. Depois chamo
a atenção para o processo de racionamento, ~
dencio a grave crise financeira do set:or energético. E, finalmente, procw-o destacar os pro~
clamentos que apontam responsabilidades.
ll- O MODELO EI.ÉTRICO DO BRASIL
Cõnsta que um famoso engenheiro hindu teria

dito, certa vez, que "a energia. mais cara é aquela
que não se tem". Como, desde o advento da máquina a vapor, que iria revolucionar o mundo modemo, a energia é fator fundamental do progres-so, há que se descobrir e reveJar a energia onde
ela_estiver. Sem energia não há germinaçio industrial, não há elevação real da produtividade, nlo
há elevação irreversível nos rúveis de renda de
uma nação ou região.
Cedo descobriu o Brasil a import6nda dofame.
cimento de energia para impulsionar _as politicas
de transfonnaç:ão estrutural da economia e diver-sificação do perfil produtivo e de comércio exte-rior. E percebeu quentinha nas fontes hidricas
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suas maiores potencialidades. Com efeito, somos
wn país rico em energia hidrelétrica, com um

potencial de t50.000mW, conc~ado, em grande parte, na Bada Amazônica:
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suas empresas e conseqüente descapitalização
na maioria delas. Tomávamos recursos a 15'-'ó
para gerar um padrão dedinante de rentabilidade
que chegou a 4%. Afinnou o Dr. Mário Bhering,
Presidente do EJetrobrás, à esta Comissão: "O
setor elétrico est8 atravessando uma crise muito
séria.
(... ) Nesse periodo (75/85)... o serviço do dívida
do setor elétrfco atingiu um número mll e tantos;
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se esse índice era 100, esse índice é 14 vezes
maior. (.-)
A Eletrobrás deve hoje 15 bilhões de d6lares;
a lta!pu deve uns 3 bDhões de dólares; as Companhias Estaduais devem uns 6 bilhões de d61areo,
e a dívida do setor elétr!co, hoje, é de 26 blh6es
de dólares, um nWnero muitíssimo alto."

·
.

!Tf.l-1/ftliO

Em 1971, o Brasil, como reflexo de seu deserivolvimento,já era o 21 '~país do mundo em consu-

f·kncADo

mo de energia, exlgindo uma elevação de potência de 12% ao ano. Para fazer frente a tais necessidades desenvolvemos nosso potendal hidrelébico a ponto de nos tomarmos, já ern1971, o IS>
produtor mundial, sendo o 11' em energia elétrica. Grandes investimentos foram feitos e notável
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solidou em tomo do complexo instftuclonal de
energia elétrica do País, a saber a Eletrobrás, suas

+

-C0ESPESAS + SERVJCO DA DÍVIDA + TRAUSFE·
RÊNC]AS t:I'ITRE SETORJ.AIS +OUTRAS F;i'i.ICA.

controladas estataiS, algumas empresas estaduais
concessionárias de energia elébica e uma empresa privada: a üght do Brasa.
A 'partir deste ano -1971, como provável rene.
xo da "sístole" centralizadora que acompanhou
a evolução do período militar, iniciou-se um fluxo
de concentração das decisões sobre a área energética nas mãos da Onião, com o inevitável esvaziamento das empresas estaduais.
Até aí as empresas de energia detinham grande
Bberdade de atuação sobre investimentos e tarifas,
as quais eram estabelecidas de modo a cobrir
os custos operacionais e de empréstimos de terceiros. A Lei n9 5.653/71, entretanto, daria início
a wna reversão desse modelo, transferindo os
recursos da Reserva Global de Reversão à Eletrobrás.
Em 1973, a Lei n• 5.899n3 (Lei ltaipu) criou
o OCOI e entregou a direção do empreendimento
~ Eletrobrás
Em 1974, outra Lei- (1.383n4), institucionalizaria a equalização tarifária para todo o Pals,
simultânea à criação da Reserva Global de G~
rantia.
Em 1977, com o Decreto n<? 7.970, a fixação
das tarifas passava para o controle da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, e
logo mais, em 1981- Decreto- Lei n' 1.849/81
- , a equalização tarifária transformava-se em
equalização de custos. Estava consumada a su-bordinação do setor elébico ao planejamento globo!.
Nesse mesmo periodo, aprofunda-se o mecanismo de captação de recursos externos para o
financiamento da Balança de Pagamentos do
País, virtualmente deficitária pela violência da elevação dos preços do petróleo para US$ 15 o barril
em 1973n4 e, mais tarde, US$ 32 dólares.
Grandes. projetas e obrU.s são contratadas com
financiamento externo na expectativa da estabilização das taxas de juros tomadas e da garantia
de tarifas flexíveis para a cobertura das necessi·
dades de financiamento e operação.
Na verd:Me, centralização das decisões, inflexibilidade tarifária, perdas de receita com o mecanismo equalizador e altas taxas de juros na década
de 80 iriam acabar produzindo o inevitável: desinvestimento no setor, desequil!brios financeiros em

1982

çliEs).

, Assim, um setor altamente organizado e Indutor
do desenvolvimento nacional, com obras pioneiras, como Paulo Nonso, que se anteciparam frutiferamente ao consumo regionZII, chegou, em
melldosde.BO,aodesconfortodosradonamentos
e evidencia de h!atoo de oferta.

Eis o quadro de distorções demonstrado pelo
Presidente da Eletrobrás a esta Com!ssõo, onde
se percebe a paralisia dos investimentos desde
1978:
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Advertido por esta calamitosa situação fmanc:eh do setor elétrico, por iniciativa deste relator
e encaminhamento do Presidente da CP!, acionou-se o poder fiscalizador do Tribuno! de Contos
da Uniõo, através do Otlclo CPIEE n• I7187, de
2 de setembro próximo passado, para que nos
informasse sobre os seguintes pontos:
1'~~-Qual o número de operações de empréstimos internos e externos realizados pela Eletrobrás, seu montante e compras a eJes vinculadas
nos ú.ttimos doze anos;
29- Grau de utilização ou --eviritUal -deterio~t~~
çio do equipamento adquirido e montante das
amortizações e serviços destas dívidas;
3•- Definição de responsabilidades sobre os
atos autorizativos destes empréstimos e compras;
49 - Porcentagem de investimentos no Programa Nuclear relmivamente aos gastos globais no
setor energético do Pais;
5'~~- Montante das transferências de recursos
do setor elétrico para o Programa Nuclear Brasileiro e verificaç&> do impacto negativo desta drenagem para o setor elétrica.
,
A todas estas indagações procurou responder
o Tribunal de Contas da <.Inião através do Aviso
n'~~ 09/87, de 25 de novembro, ou seja, quase três
meses após a solicitação generosamente, sugerida pelo próprio Doutor Femlllldo GonÇ<Ives, Excelentíssimo Presidente daquela Corte, como ~
gue:
]'-Número de operações financeiras, valores
e compras vinculadas a holcllng Eetrobrás realizou 64 operações de empréstimos externos nos
últimos doze anos, no valor global de <JS$
I6.600.04I.305,58. Os emprestimos Internos o!' cançaram um valor de Cz$ 94 bühões a preços
da novembro de 87;
~-Os materiais adquiridos e seus respectivos
estados encontram-se indicados no Anexo n'
O montante dos serviços pagos sobre o prindpal. dos débitos externos situa-se na ordem de
(JS$ 8,66 bilhões, tendo sido amortizados US$
6,09 bilhões, enquanto sobre os débitos Internos
....,. valores não foram informados
3'-A dafinição de responsabilidade sobre a
contratação destes empréstimos recai sobre o M.í,niat:Jó..Chefe da Seplan e sobre o Ministro da Fazenda, nos termos dos artigos 4' e 6' do Decre'I<H.ei n' I3I2, de I5-2-74, ou seja:
Ministro-Chefe da Seplan
- I974179 -João Paulo dos Reis VeUoso
- I 979 -Mário Henrique Simonsen
- I 979/85 -Antônio Delfim Netto
- I 985186- João Sayod
- I986/87 - Anibal Teixeira
Ministro da Fazenda
- I974/79- Mário Henrique Simonsen
- I979- Kados Richbletter
- I980185- Emane GaMas
-1985 -Francisco Oomelles
- I986187 - Dilson Funaro
-1987 - Bresser Pereira
4'-0s irtvestimentos, tanto em energia nu·
deor como e!~ envolvem fontes da financiamento externas e internas, além de recursos própdos. A resposta a este ponto está "prejudicada"
enquanto não for remetido pelo Banco Centro!
aliatagem correspondente aos firumclamentos de
origem externa.
5' - 0 impacto negativo das transfer&tcias do
setor elétrlco para o nuclear são de dificii avalia-
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ção, visto terem sido determinadas por decisões
políticas sem respaldo de estudos de viabilidade.
-Comprometeu-se, ademais, o TCU a fazer presente à CP! os demonstrativos dos firumciamentos
em moeda estrangeira tão logo sejam liberados
pela Sedap!PR e Banco Central.
Como se pode observar, são valiosas as contribuições do TCU e comprovam o elevado endividamento setorial, sem, contudo, muito contribuir
quanto à juSteza das compras e estado de uso
do material.
'
Nada mais lógico, pois, que a essas distorções
,setoriais se fossem somando outros igualmente
graves problemas:

1 - Perda da Remuneração dos lnvestJM

mento
Como o custo real do investimento é crescente
no tempo e a correção dos ativos do setor é inferior à evolução dos preços, está servindo como
base de cálculo das tarifas, é inevitável a queda
da rentabilidade das empresas do setor, que chegou até 4%, bem abaixo do intervalo estabelecido
pela Lei n• 5.655, entre IO% e I2% a.a. O Plano
de Recuperação Setorial- PRS -,atento a essa
situação, vem procurando recuperar a rentabilidade do setor, estimando já para 1987 um retorno na ordem de 6%. Mas isso sempre condicio-nado à evoluçiK> da polftlca de preços;

.2- Inexlotênda de Fontes da C.pltallza<;ão
Em função da baixa rentabilidade do setor, con7
traíram-se os investimentos. Agravou-se esse fato
com a perda de recursos transferidos para o Programa Nuclear - atualmente fora da Eletrobrás
- até hoje não ressarcidos. Além disso, outros
fenômenos estão ocorrendo e que desequilibram
ainda mais o modelo econômico vigente; os recursos tarifários da Eletrobrás dependem das
concessionárias pagarem suas contas de consumo do sistema; estas, porém, em virtude dos pre-juízos com a politica de equalização e precária
situação financeira, atrasam esse faturamento,
comprometendo também o pagamento de_encargos e reseNaS, como Q .RGG,- incorrebdo em per·
das equiVaiéntes a wn valór, citado pelo Presidente da Eletrobrás, entre 250 e 300 milhões de
dólares. Nestes termos, as únicas fontes disponíveis são fontes extraordinárias como o Fl'iD e
as fontes externas, notadarnente o Banco Mundial,
em franco retrocesso em negociações praticamente concertadas no inido d,e 86, em_ virtude
da moretória. da dfvida externa brasileira.

3 - Elevaçio doo RIKoa de Dalc:lt e na
Qualidade dos Servlc;os Prestados
As dificuldades para manter a taxa de acumu·
lação "9 seta< e elevação da capacidade instalada
.está àwnentando os riscos de déficit em várias
regiõeS· do pãrs, prevendo-se colapsq tlo setor
na oferta de energia como sapo.rte desenvolvimentista. Com wna população urbana em frané::q
crescimento e iilevitáveis mudanças no processo
tecnológico industrial, onde se avoluma o uso
da núc:roeletrônica em todos os ramos produtivos
e do consumo, inchlsive com a crescente utilizaç!o de máquinas e comando nwnérico, tomaram-se cada vez rfulis altas as posmbUida~s de
black"'OIt e sumária a incapacidade para atender
o ~ento do mercado, onde, ali6s, é mais

dinâmico o mercado, maior' é a carência de recursos necessários à cobertura do risco de ~dt.
podendo--se afirmar que h$ uma verdadeira oon·
tradição entre remuneraçio de setor e taxa de
~ansão do mercado;
4-~bttra-8etodola

A equalização dos custos, instituída em 1981
(DL n9 1.840), fez com que empresas com remu--

neração abaixo da média legal transferissem recursos à área federal; este procedimento agravou
c1:1 questão da centralização tarifária, imposta em
1971, e que então exigiu o depósito da quota
anual de reversão - hoje definida pelo Danee
à razão de 40% - à conta Reserva Globo! de
Reversão, de responsabilidade e exclusiva gerência da Eetrobrás, que preferiu aplicá-la nos projetas de ltaipu, Angra [ e Tucurui, em vez de revertê-la, como seria justO, às concessionárias. Diante
de todo o processo de endividamento das concessionárias e de engessamento das tarifas, viram-se
estas, ainda, na contingência de geC81' recursos
para projetas nacionais considerados esdruxulamente prioritários, cOmo o Programa Nuclear.

5 - Subsidias Tarifários

Em princípio, as tarifaS-ae energia elétrica são
iguais em todo o país para cada classe de consumidor. Grandes consumidores de alta tensão pagam menos -que consumidores residenciais. Como sa1ientou o Sr. Màrio Bhering, Presidente da:
Eletrobrás, "ho_uve uma fase em que o Governo
achou que tinha energia demais. Então, instib.Ji·se
uma tarifa chamada EGT, prindpalmente no Sul.
Esta_tarifa dava energia de graça; ela praticamente
clave 80% de desconto às indús1rias que parassem (...) de queimar petróleo e passassem para
energia elétrica (...) de tarifa muito baixa e a tarifa
da Albrás (...) que realmente é uma tarifa muito
subsidiada. Esse é um cOritrato que foi feito, que
está·em vigor, que foi negociado, principalmente,
pela empresa brasileira que participa mais nesse
setor que é a Vole do Rio Doce( ...).
Existem outros subsfdlos (.••) E temós tarifas
relativamente baixas para: consumidores tipo fer·
ro-liga e produtores de cloro e eletroquímica. Efetivamente, além das tarifas subsidiadas aos grandes consumidores, foram introduzidas tarifas horosazonais: em novembro de 1987, aos consumi·
dores em alta tensão e, a partir de 1987, a amplia·
ção destas reduções tarifárias 80S consumidores
em alta e média tensão. Ora, os beneficias porventura advindes destas reduções tarifárias só atingirãO pósitivai'riente ó setor elétrico 8 longo prazo,
pela liberação de investimentos; a curto prazo,
as concessionárias perdem com eles valiosos reCW'SOS de sua principal fonte de financiamento
de novos investimentos."
Todas estas subvenções acabam representando um verdadeiro dreno no Setor elétrlco, que
penaliza todas as empresas em seu conjunto e
algumas em partfcu1ar.
Instado a dar os números desses subsídios A
Colnissão de Inquérito, o Presidente da Eletrobr6s
afirmou que só o DNAEE ou a Eletronorte pocle-riam dá-los, reconhecendo, embora. que apenas
a Albrás tem uma ''tarifa de classe com um d~
conto de IO%."
Já o Dr. Drumond Xavier Cavalcanti de Uma,
Secretário de Minas e Energia de Pernambuco,
adiantou esclarecimentos até certo ponto estarrecedores. Disse. textualmente, ele: - "Quando a ;
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a. área do Maranhão era concessio da Chesf e, então, o GOverno pediu à Chesf
, CJle concedesse subsídios à energia fornecida à
~-Como a Diretoria da Chesf resistisse, porque chegara à conclusão de que era lrMável forne-cer uma tamanha quantidade de energia__:.. cerca
de 12% do consumo do Nordeste atual a preços
AIUmar instalou-se,

IUbskllados, o Governo providenciou a retirada
do Maranhão da área de concessão da Chesf e
a inclusão do Maranhão na ár~a de concessão

da Eletronorte, que Concedeu os subsídios._"Ora,
admitindo que os subídios estejam na ordem de
10% da tarifa, como admitiu Dr. Mário Bhering,
este montante deve ser calcUlado sobre o consumO do 450 mwlh que é o consumo efetivo da
Alwnar. Este valor, para o Dr. Drumond, é tão
alto que compensaria fechar a Alumar e comprar,
com os recursos da transferência da energia ai
consumida para o Nordeste, o lingote de alurrúnio
no mercado internacional a título de indenizaçâo
a esta empresa.

Importa destacar, na ausência de um número
definitivo que esclareça a questão dos subsú:lios,
o perverso mecanismo que está a fazer com que

o setor elétrico, extremamente carente de recurSCJS, e que já foi usado para a captação de dMsas.
continue assumindo penosas responsabilidades
cambiais que ultrapassam, de longe, sua a~pact~
dade de geração de recursos.
6 - Amortecedor Antinflaclonárlo
~ado

pelas funções de escudo cambia], o

:setor elétrico tem sofrido outras investidas da poli~
iiCa ma~roeconômica, que lhe corroem ainda

ínaJs sua descapitalização. Trata~se doa congela·

rneiltPs tarifários componentes das políticas e recomendações antiinflacionárlas. Entre 81/84 o ex~
Ministro Delfim Netto abusou deste expediente.
As tarifas foram reajustl.ldas abaixo dos índices
da inflação gerando um sobre-déficit que agravou
o hiato de financiamento dos novos investimentos. Durante a execuçiio do Plano Cruzado, novamente, o Governo segurou as tarifas no contra-pé
dos reajustes, em circunstâncias em que o setor
j6 estava praticamente falido. A subavaliação das
tarifas de energia durante um longo tempo, em
1986, quando o Governo avançava o sinal com
o "cruzadinho" de jUlho e com o Cruzado D de
novembro e o setor organizado da economia l:8lcos e empresas industriais - récompunha
IUIIS margens de lucro, agravou a situação fmanc;eira das empresas do setor, que sequer puderam
gerar os meios para o pagamento de compromissQis já contraídos e vencidos, muito menos
Capacitarem-se a suportar aS necessidades de fiMn.cíamento de novos investimentos para a adequaçfio da. oferta aos novos patamares da deman·
danadonal

7 - Pérda de conceito empresarial daS

~
A perda de rentabilidade e emergência de sérios
(lesequillbrios financeiros nas empresas do setor
~co •. resultante de todo o processo analisado
8dma, cqnduziu à inevitável reprogramação de
projetas e cronogramas de execução de obras
e fornecimento de equipamentos e materiais. Este
fato afetou o conceito empresarial dessas empresas, constituindo elemento adicional para o se_u
descrédito no mercado e prejuízos à execução
dos planos de investimento.
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m-A POúnCA DE RAOONAMENTO:
O PROCESS<) DE IMPIRiT<',ÇÁO

- ,_

A 19 de março deste ano- 1987- o racionamento de energi!! foi instib.lídà no Nordeste com
a determinação de corte de 15% no consumo
global da região e expectativa !'lo redução desse
coeficiente para 10%, a partir de 19 de setembro.
Esse fato veio confirmar na região a crise do
setor elétrico a nfvel naciomll e que se traduzia,
no NOrdeste, por uma sucessiva prorrogaçio das
obras dos projetas, como a. Usina de ltaparica
que, pelo primeiro cronograma. deveria ter entrado em· oilert~Ção em 1981. ''Se esta usina esti~ fundónimdo, pelo menos a partir do final
de 1986, 'não teria .havido necessidade de racioname'nto, meSmo com a falta de chuvas que se
verificou nti bacia do rio Sio Francisco"~ afinna
o documento apresentado a esta Comissão pelo
Dr. Drumond Xavier, Secretário de Minas e Energia de Pernambuco.
•
Mas, com ou sem "atraso", o racionamento
tomou-se uma realidade no Nordeste.e começou
a gerar preocupações entre as autoridades estaduais do setor elébico. Diante do fato, respaldado
pela legislação, pouco havia a fazer.
Já_ o Qecreto n9 93.901, de 9 de janeiro de
1987, d6 Presidente da República, havia disposto
genericamente sobre o estabelecimento de medi·
das referentes a racionaniento de energia elétrica,
quando os meios existentes de produçto, transmõssão e distribuição fossem insuficientes para
atender o mercado, havendo também definido
um sistema de melhoramento preventivo para o
Nordeste. A Portaria n• 94/JIIME. de 27 de janeiro
de 1987, viria, a seguir, determinar o raciona-.
menta preventivo nos Estados do Nordeste, parte
do Norte e, ainda, parte de Goiás. Finalmente,
a Portaria rr 13, do mesmo dia, do Dnaee, determinava que as concessionárias dessas regiõeS
acatassem o racionamento, a partir de 19 de março. Não obstante, a percepção de que o racionamento começava a gerar demissões e reajustes
empresariais acionou as autoridades estaduais,
que, inconformadas com a falta de percepç!o
dos prejuízos económicos e sociais das recomendações, reúnem-se a 24 de março em Recife e
lançam o seguinte manifesto: os Secretários de
Estado que subscrevem este documento, responsáveis seus ·respectivos Estados pelo setor de
energia elétrica, reunidos nesta data na ddade
de Recife, para discutir o problema do déficit de
energia elétrlca que ora antinge o Nordeste, reconhecem por unanimidade que a economia da
Região não suporta um radonamento em nível
superior ao limite atualmente fixado de 15% e.
por isso resolvem, por consenso unânime subme-ter aos Governos Estaduais da Rêgiiio para encaminhamento a instânda superior, a seguinte posiçã~

1 -O racionamento de energia elétrlca do
Nordeste não pode ultrapassar o limite de 15%
do mercado;
2 - visando este objetivo, o. Governo Federal,
através dos seus órgãos competentes, deverá
adotar em regime de prioridade absoluta, todas
as providêndas que possibilitem avaliar o nfvel
do racionamento, tais como: recuperação das ter~
melétricas de Camaçact e Bongl, obtençao de lilinas térmicas flutuantes, duplicaçio da il'*:rllga.
ção Norte/Nordeste, manutenção do CfOikJQiliiill
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de insbolação das 12 unidades geradoros dausina
de Tucurul e da construção da usina de ltaparica,
entre outras:
• 3 - que a necessldOde, já admitida, da_deva. ção do percentual de racionamento para mais
de 15%, cobertaporredllçOOdeeargadosconsumidores eJetrointensiVos da região, para o..i_a efeti. \ração sugere-se a consideração dos seguintes
· aitér!,os de prioridade:
.
·
3.1 - manutençl!o do nlvel de emprego, pfevi. Iegiando a relação número de emprego/consumo
de energia elétrica;
.
32- menor recuperação sobre o mercado interno da região;

·
4 -que todos os ónus decorrel!tes do racionamento ora imposto ao Nordeste sejam cobertos
pela União, em particular a queda da receita das
empresas concessionárias da energia da regll!o;
5-que a administração do percentual de 15%
do radonamento seja efetuada, em cada Estãdo,
mediante critérios lixados pelo própriO Estado.
Recife, 24 de março de 1987- DnuDond
Xavier Cavalcmtl Uma. Secretário de e Energla-Pemambuco-JIIderCrio, Secretário de San. e Energia ...:... Alogoas Newton Pereira Rodrigues SecretArio de
Trilnsp. -Rio G. do Norte-Joio F - . IWIIIIIIdes Sec. de Des. Urb. San. e Energia -S....
gipe-NIIoCoelho, Secretário de Minas e Ener-

T--

de---

gia-Bahia-QIIbertodeSío-Secretário de Minas e Energia- Paralba- Clodomlr
Paz Secretário de Minas e Energia -

F......,

MaronhãoFIIIIJdoco
Rep. Sec. de Minas
e Energia - Cear6.
Esse manifesto reiterava provid~cias tomadas
pelo Governo de Pernambuco para rever o corte
linear de 14% determinado pelo Governo Federal
para todas as indústrias, sendo esse índice calculado nas empresas com contrato de fornecimento, com base na previsão de consumo, ·e :ç1as demais com base na sua média de consumo no
ano de 1985. S6 que, como afumou o Dr. DrumondXavier a esja CP!,{... ) cerca de 30 indústria'~
da região Nordeste têm contrato de fornecimento.
Então estas sofriam um corte de 14% em relação
á sua p~ ·de consumo. As outras sofriam
w:n corte de 14% em relação à sua média de
consumo no ano passado (1986). Como no ano
passado tivemos o Plano Cruzado, wna grande
parte das íhdústrias procurou aumentar a sua capacidade produtiva, e esse aumento de capacidade produtiva verificou-se, sobretudo, a partir
do último trimestre. Estas{... ), devido a sua expansão planejada iam sofrer corte no fomeclmento
da ordem de 40 a 50%, enquanto a Alumar sofria
um corte de 14% porque linha um contrato..• "
. Para agravar esse quadro no fnicio de m!H'Ço
já se prévia uma elevação do percentual de racionamento para 31% a partir de maio. Felizmente,
a mobilização polftica conducente à revisão da
política de cortes aliada a dois outros r~~
19 ) Ação do Oovemo na agilização da operação
das centr~ ~ll1)lças ·éJe po!l!lê e de ~;
-~) Ocorrêllcici de chUv~ nas _cabiieeiras do.
rio São FranCisco;vieram a aliciar o riscQde déficit
e. com risco permitir a redução do racionamento
para 10~ a partir de 19 de setembro de 1987,
coincidindo com a assinatura pelo Presidente JoR Samey, do oportuno Decreto.. 11' 94.696, de
~ de julho de 1986, ''Programa de Emergência
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pwa suprimento de Energia no Nordeste "~ O
bal.mço do processo de implantação do racionamento
para a desarticulação das decisões
do Dnaee com os órgãos estaduais, pondo em
relevo a possibilidade de que as conseqüências
do corte de energia fossem multo mais brutais
do que efetivamente o foram. Oma ação coordenacja dos órgãos federais e estaduais assocfoda
à conconttante discussão e imediata execução
de programas tais como ..economia de energia
", seJetividade do corte e medidas pa]iativas como
recuperação de termelétricas e oqulsiçi!o de usl·
nas flutuantes, tomam-se absolutamente impera·
tiWs. no futuro, âfim de que a questão do emprego
e da renda sejam consideradas de forma decisiva
no processo. Aliás foi o Dr. Drumond Xavier que
nos advertiu (O Globo" ele 9 clejllllho/87):
'Toda legislaçi!o, decreto do Presidente,

-nta

portaria do Dnaee, outra portaria do MME

e- as diretrlzes do rã.Cionamento do Dnaee,
em nenhum momento, em nenhum desses
documentos havia a palavra "emprego", em
nenhwn momento pensou-se no nível de .
emprego. Uma única vez cita-se o problema
da produção. O Dnaee demonstra uma falta
de sensibilidade total para o problema da
economia, do nível de emprego e da produção."
'
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patívcl com as necessidades do financiantalt.o

dos planos de expansãO. No periodo receaivo
de 81-84 e na vigência dos Plonos de ~
zação ~Cruzado, 1981 e Bresser- 1986110
elevado ônus do endividamento somou-se o cc:tn. gelamento das tarifas de energia. Al~m destes
. fatos, marcantes por si sós, foi neste perfodo
75-85 que a Eletrobrás se viu na contin~ncia
·de con~ntrar grande.s recursos na Usina de ltaipu, ao mesmo tempo que era chamada a transferir vultosos reCW"SOs em apoio ao Programa NuIV- ORIGENS DO RACIONAMENTO NO NoR- clear. O. valor desta transferência. ao Progr81Tla
DESTE .
. . Nuclear - Angra IT e Angra mpela Eletrobrás,
O racionamento de energ'ia no Brasil e no Nor- · através de Fumas, foi insistentemente solicitado
deste está indissoluvelmente ligado ao desinves- por esta CP! ao Tribunal de Contas (veja-se AR
timento no setor elébico a partir do final da década n• 1 de 30 de setembro de 1987 e AR n• 3, de
passada. quando o excessivo endividamento ex- 25 de outubro de 1987) nos tendo sido enviado
temo das empresas con~essionárias começa a 1 em resposta, datada de 20 de outubro de 1987,
impedir a manutenção de uma rentabiUdadCKom· .. com as seguintes informações:
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Para enfrentar esta situação, a Eletrobrás ~labo

----~-- -----·---···~ ~--------·--···-

financiamento. Este- mecanismo-tarifário, ajusta-

rou. em 1985, o Plano de Recuperação Setorial,

do à estrurura de custos real, é o mais conveniente

. já várias vezes revisado e afinal incorporado-~~_
. Plano Eletrobrás 20 1 Af
8llnhadas as politi' cas de recuperação tarifária com vistas à elevação

porque-opera, simultaneamente, como regulador
do consumo de eletriddade, no qual o beneficiário
direto, e não o contribuinte, tem a principal responsabilidade no custeio de sistema e finanda.
rrtento de sua expansio.

o. eStão

·da rentabilidade do'setor, ao ponto de que esta
fonte passe a representar 76,9% do total do seu

·--

~

Embora relativãmente superado pela existênda
de um plano setorial mais abrangente, convém
destacar a eslmtégia básica de recornpoliçio do
modelo econômico-financeiro do .se110r pn3p01to
noPRS:
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FOtlTES"E APLIC~ÇÕt;S DE RECURSOS - I'BS
CZ$ IULIIÕES DE 1986
(US~

1,00 • CZ$ 13,811)

l2lrr
.ma
71.274 98.460
1.1101
1.0111
9.270
10.722
l!0.152( 1) 9.G31

1989
129.899
1.1121!
7.502
2.i70

~

.!ll.Lm!.

145.576
l.G28
G.GlG
1.090

445.209
5.11911
311.110

GO.G18

4G.B20

311.1157

171.097

152.391 179.380

187.81G

1B9.3G7

708.951,

78.890
92.291
8.199

85.054
93.205
9.557

90.29G
911.1151

331.013
3119.622
28.319

152.391 179.380

187.816

RECURSOS TARIFÁRIOS
DOAÇÕES E AUXÍLIOS
RWlBOLSO DE NUCLEARES
.RECURSOS DE CAPITAL
U\Pil~STH\OS EXTRA SETOlUA IS

29.202'

TOTAL DAS FO!ITES
lliVESTIHEIITOS (2)

76;773
69.675
5. 9113

SERVIÇO DA D·ÍVIDA
OUTRAS APLICAÇÕES
TOTAL APLICAÇÕES
l AXA DE REHUIIERAÇ~O 1.·

6,0

8,0

10,0

4.620

':i3.043

l89.3G7 . 708.9511
10,0

Vllll!AÇÃO DA TARIFA
NElHA 7.
31,0
18,0
17,0
4,0
.
(1) !IICUJI CZS 30 BIUIÜES TJO FilO EH 19B7À DOS OUI\'JS CZS g.GBB 1'\lLIJÜES SU!l~.
UlUWU!J .EVEIITUALHEIHE ·OS CO-FillfiiiCJ l·lENfOS.
•
(2) COI·\ RCUIÇÃO A ITAIPU S6 ESTÃO ALOCADAS AS TRAIISFEiltiiCJA$ Dl\ ELElROIJRÁS
ÀOUELII U\PRESA, llliO l!ICLUIIIDO, PORTII!ITO, li$ OUl llAS FO!IIES COi'\ Ol!C COi!
TARÁ ESSA OP.RA.

Ora, todos estes fatores levam à compreensão
da falência do modelo econômico do setor energético no Brasil, aliás diagnosticado com precisão
Pelo ex-Secretário-Geral do MME, Paulo Richer,
, em extenso seminário realizado no mês de junho
;"passado em Salvador (BA) e publicado no ''O

· Globo" de 9 de junho de 1987:
"Para os senhores terem uma idéia, no
ano de 1975 a remuneração dos investimen~

tos do setor elétríco das concessionárias foi
de 12,4% e n6s chegamos no fim de 1986,
a 3,2%.- Se ele (o Governo) pode fiXar a
tarifa, a lei dlz que é um mínimo de 1O%
e e1e dá 3%, é sinal que o Governo não atua
- na realidade para que o setor elébico sobre~

viva.

H

COnclui, então, Paulo Richer, que é impossivel
tomar recursos a _15~ para remunerá~los a4%.

O..Presidente da E1etrobrás, Dr. Mario Bhering,
trouxe em seu depoimento a esta CPl oS_ demonstrativos _desta situação crítica do setor onde evi~
denciou que s6 o serviço da dívida setorlal está
consumindo 49,3% .do montante global de dis·
pêndlos. Eis o quadro da dívida externa ~a
de Investimentos - Região Nordeste - Antecedentes - pp.4 -Anexo ao pronunciamento*
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DÍVIDA EXTERNA

Grupo ELETROBRAs
Itaipu
Estaduais

15.227 US$ milhões
3.441
8.191

TOT:AL

Deste montante, segundo depoimento citado,
'US$ 23.418 mUhões representam a dívida ao

"
"

26.859 US$ milhões

grupo ELElROBRAs e das empresas estaduais,
(cujo) serviço é o seguinte:

Cz
Grupo ELE,T,R0BRÃS
Estaduais

"'
"

milhões
43.481
26.194

TOTAL 69.675

Toda esta situação de crise setorial, ogravada
por peculiaridades hidrológicas excepdonals em
1985 e 1986, que já haviam determinado um

radonamento (20% fde 3 meses na Regi!o Sul,
em 1985/86, olém de outras medidas de racionl>-

izaçlio da energia-e im~ncia de mcioMmento

mente nos rios Grande e Paranaíba, elevando,

na Região Sudeste em fins de 1986 --', reDetl-

em 4

ram-se no Nordeste.
O principal reservatório do Região Sul, Foz da
Areia, chegou a menos de 30% entre dezembro
de 1985 e janeiro de 191!6, T~ os demols
estavam abaixo da média e a média estava em
40%. Isto conduziu ao radonamento, que s6 veio
a ser eliminado graças bs abundantes chuvas de
1986, à interligação de ltolpu ao sistema sul, ao
cancelamento de ofertas especiais tipo Ea!D e
TST, além da transferência de 100 MW médios

do Água Vermelha, que estava com 20%, para
90% e Embarcação, de 22% para um número

do Sudeste para esta ~ão,
Não foi muito diferente o ano de 1986 na Região Sudeste, Uma exploSão de demanda acima
des estimativas e a redução do reservatório impor, !Mte de Fumas a 15% de seu "'1Ul1e útil, para
uma média gerol de 26lli no sistema, voie dizer
muito baixa, criam as perspectivas sornllrias·para
o racionamento em 1986, ano do "Cruzado". Para
evitá-lo também foram cancele:das ofertas espedols tipo Ea!D, foi implanlzldo o hor6rio de verão
(HBV) e gasto por dia 1 mUháo de dólares para
colocar em operação as termoelétricas da região,
· principolmente Plratinlngs (SP), lgsrapé (MQ) e
Santa Cruz (RJ), "Um milhão de d6lares por dia,
• segundo depoimento a esta CP! do Dr, Benedi1o
Carroro, Dlretor da Divisão de Controle dos Serviços·de Eletricidade da Eletrobrás, para dar sustentação ao mercado com óleo, porque IJiri1Wm An-

-

Felizmente, quando já estava detenninado o
iJúcio do racionamento a 1~ de fevereiro de 1987,
visto <1\1< Qll.reservat6rios calam, o consumo crescia e todásas medidas de contenção não equado..
navam o problema. começou a chçver intensa-

graficouforaquasetodoo_~."

me~

os resexvatórios de Fumas a 85%,

acima de 60%.
Isto foi bom porque pennitiu cessar o racionamento na Regiiio Sul e nem iniciá-lo no Sudeste.
Hoje (25-6-87), o Sudeste está com 85% da médii!l de todos os reservatórios e_ o Sul com 96%.
Curi0581Tlente, no mesmo momento em que se

instaura o racionamento no Nordeste, pode-se
perceber, segundo o Dr, Carraro (depoimento),

que nunca estivemos, na história, com uma recuperação tão grande de reservatórios (Sui/Sudes-

te),

Chegamos, então, ao ano de 1987 no Nordeste
e o inevitável racionamento.
Que fatores, separadamente ou em conjtmto,
teriam conduzido a esta situação?
Todos os dtopoimentos prestados à CPI convergem para três fatores:

1•) Desinvestimento no setor elétrico da região e conseqüente atraso nas principais obras
de suporte: ltapor!ca e Xingó, bem como de obras
indíspensáveis ~ maior transfer~ncia da energia
gerada no Nordeste para o Nordeste;
2') Adversidades hidrol6gfcos que reduziram

oo nlvels dos reservatórios elas principais hldrelé-

-clarogllo;

3•) Expansão imprevista do consumo, sobrecarregado, sobretudo, pela presença de inclústrias
altamente energfvoras.
Outros fatores emergem como agravantes c:Jes..
te cónjunto de dificuJdades, aparecendo como
questões problemáticas e controvertidas. Elia
deverão ser também prontamente enfrentadas.
É o caso, sobretudo, ~do Programa de Jnigoplo
do Nordeste (PROINE), Mé que ponto • fmplontação deste Programa está comprometendo adisponll>ilid'âde de água do rio São Francisco? Qual
o custo energético do Programa? Qual seu custo
financeiro reaP. Houve graves controvérsias nos
depoimentos à CPI na respostá a estas indagações,
OUtro rato reside na programação de wn risco
de déficit maior no Nordeste que em outras regiões,
Todos estes pontos detenninantes e coadjuvantes do radonamento de energia no Nordeste
passarão, agora, a ser analisados com mais detalhe,

V - 0 RACIONAMENTO NO NORDESTE

Desinvestimento e atraso de obras

O quadro energético do Nordeste sempre se
apresentou deficitário relativamente As m&Has
nominais de outras regiões. Sendo a energia hidrelétrica a grande fonte de energia do Pafs, tornase evidente a inferioridade relativa. do Nordeste,
pois esta região contribui com apenas 7% do
potencial hldrelétrico do Pais,
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Não obstante o crescimento deste parque gll!ra~
dor sob a tutela da Olesf (menos o Maranhão,
como já vimos), que elevou a potência instalada
da região para 6.074 MW, a partldpação do Nordeste na produção total de energia do Pais continua nos níveis da década de 50: 14%. Ora, neSte
período o consumo global da região cresceu rapi-

-·-·-----·---·--~-~~_____,

damente, a uma taxa de 15%, passando de
806.998 MWh em 1960 para 24.197.000 MWh
em 1985. No mesmo período (1959-85), o consumo per caplta evolui de 45 para 675 KWhlhab/
ano.
Segundo a Sudene, em depoimento de seu
Superintendente, Dorany Sampaio, a esta CPI, estes foram os fatores determinantes desse crescimento:
"-maior ativação econômica global eJq>ressa
pela taxa_ acumulativa de 7_,8% a.a. do Produto
Interno Bruto;

-modificação da estrutura setoria1 da região,
de uma predomin~cia secuJar do setor primário
para a dominância dos setores secundário e ter·
ciário, notadamente do secundário. Com efeito,
o setor industrial se constitui no maior consumidor no Nordeste, num consumo que cresceu
a 16,8% a.a., de 338.624, em 1960, para
14.173.000 MWh, em 1985, correspondente a
59% do consumo total regional;
-alteração da distribuição da população sobre
o território, pelo processo intensivo de urbanização, já que se sabe que a população urbana
consome mais energia do que a rural;
-:-aquisição de novos hábitos no seio da popuRessalta no Nordeste, ainda, a extrema depende uma única baci21T a do São Francisco,
à semelhança, aliás, da Região Sul, que depende
quase que exclusivamente do rio lguaçu. A diferença, porém, de vazão entre as duas bacias é
grtante.
Ck.lando o Governo Federal instituiu a Chesf,
iraigurando, após janeiro de 1955, a primeira
Ulfna, em Paulo Afonso, isto se constituiu em
feito eldraordinário.
Neste momento, o Nordeste tinha uma produção "per capita" de energia de 45 KWh/ano, ou
seja, 14% do verificado no Pais, contra um consumo ainda menor: 13 KWh/ano, ou 6,2% da média
do Brasil. De'sta feita, Paulo Afonso corria na frente
da demanda de energia na região e antecipava-se
ao surto de urbanização e rápido desenvolvimento.
A criação da Sudene, em 1962, daria novo alento ao setor. A instituição não s6 dedicou-se à
construção imediata de redes de distribuiç.§o, como também - de conformidade com o Plano
, de EI~cação no Nordeste constante no I Plano
Diretor- consbuiu a primeira casa de máquinas
de Paulo Afonso e instalou unidade geradoras,
, elevando a potência instalada da Chesf de 180
para 31 O MW. Entre 1963 e 1972 esta potêndo
passaria para 1200 MW. Além disto, diversas usinas termelétrlcas Iam sendo instaladas para suprir
algumas cidades maiores, como CãriiaÇari (BA),
com uma potência ainda instalada de 432.5 M.W.
Mais tarde, seria consolidado o complexo gerador de Paulo Afonso e as hidrelétrlcas de Boa
Esperança. Funil, Bananeiras, OJrema e Picoto,
as quais elevaram a potência para 1.680 M.W em
1974. Seguiram-se Moxot6, com 440 M.W, Sobradinho, inaugurado em 1982 com 1.050 MW, e
Paulo Afonso IV, com 2.460 MW.

lação, com referência à conseiVação de alimentos
pelo frio, à preparação de aJimentos, à climati-

d~ncia

zação de ambientes e ao uso de aparelhos eleiJ'ô..
nicos de som e de imagem."

Como resultado, eis o perfil de consumo na
região:

CQri..'S.Jf;Q DE ENEr.f3IA - 1986

u(nEGiliO . t<JROCSTE)

1 CLASSE .OE .. CONSUMIOOR

( *)

(1·1

GWh

- Il'JàuSTAIJ>L ( *)

57

-RESIOEI'oCIJ>L

19

- COMEFCIJ>L

11

2.550

2

4~1

-,FIUFIPL
-ILUMINAÇÃO PdELICA·E PODERES P6SLICOS
- SER\IIÇOS Pt18LICOS

13,732
.

4.577

a

1,927

_2

__1E

100

20-090

(*)Inclui a:s 12 (doza) EmPresas otandidas em 2.30 KV e que representam
cerca da 40~ do conSumo industrial, cindo rcprc~cnla 2a~ do consumo total das div"ersas classes consumidora.

(*) Sistema CHESF - (o Maranhão á servido pela ELJH~JORTE)
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Para atender a esta reaJidade emergente faziase mister duas ações complementares:
1. construção de novas usinas de forma a esgotar o potendal hidreJétrico da região; e,
2. ampliação da margem de transferência da
energia gerada na regiio Norte com a construção
de novas linhas de transmissão.
Para cumprir estes objetivos, a Chesf progra-

1":0!;1 Pi\NIIIii IIIDI(O

n frl~ICfi lXJ ~,NJ

Fl\t\11\:l'J:U

COOR!iU lf.JniW.. I::C J'l'i'~l'i'J,I;\ UE lii";[SIIb\ll·ll\"•
J~

mou a ampliação de Boa EsperanÇa e a constrU-

I

,-,_.!

iuo

ção de Xíng6 e ltaparica. Mos, colhido pela perda
de rentabilidade, passou a depender crescentemente das decisões da Eletrobrá:s e área finan-

t/..
{!: 1.~~~

ceira do governo. Como os reciasos começaram
a escassear em fins da década de 70, a queda

..lo),

nos investimentos levou à reprogramação das
obras e cronogramas.
Isto pode ser visualizado no gráfico abaixo, onde
se vê que os investimentos efetivamente realizados pela Chesf começaram a c8.ir em 1979, de

\:I

r\

-, .-~,: 1//

um valor próximo a 500 milhões de dólares para
algo pouco superior a 300 milhões ({JS$) em
1980, e situar-se até 1986 nUm medl'ocreiltervalo

.' "' I

entre 200 e 300 milhões (US$). Como se vê. s6
recentemente (86/87) os investimentos voltaram

··~.~.,

,,

I

,/

.,__,--r

I

a crescer e reanimar a expectativa de conclusão

!t::ll

das obras.
Enquanto isso, bilhões de dólares continuavam
sendo investidos em vários projetos de contra~
tadas e coligadas, além, de ltaipu, como se pode
obsermr no quadro abaixo, em quem entre 85
e 86, para um aumento médio de investimento
de 21,3% a Chesf "'desinvestia 9.7%.""
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~·Eis aí a origem dos atrasos das obras e o conSf.:qüente racionamento: discriminação do Nordeste, no cóntexto de grave crise de auto-financiamento das concessionárias.

A Usina de Xíng6 (5.126 MW), por exemplo,

no São Francisco, já atrasou 6 anos. A primeira
previsão era para que entrasse em funcionamento
em--maio de 1987 (PRS/Eletrobrás). Hoje, a previ~
são do Plano de Obras da Chesf de 1986 aponta
para junho de 1993, assegurados os recursos pelo
Decreto n9 94.686/87.
Da mesma forma, a Usina de Itaparlca, com
suas 1_0 (dez) turbinas e 2..500 M.W adicionais,
também sofreu sucessivos atrasos, culminando,
agora, com duas graves dificuldades: o reasseptamento das familias existentes na área inundada
e o tempo para enchimento do reservatório para
que entre em funcionamento em 1988.
Além do atraso dessas duas grandes obras, ai·
gumas iniciativas fundamentais à ampliação da
potência insta1ada vêm sendo sistematicamente
proteladas.
É o caso de aprov_eitamentos hídrelétricos com
potências menores, incluídos no Plano de Expan. sáo do Chesf- como Oroc6 (600 MW), lb6 (550
MW) e Pão de Açúcar (330 MW), que ainda não
COnseguiram sair da fas_e de estudos.
Outros pequenos aproveitamentos à margem
esquerda do São Francisco (BA) e no vale do
Jequitinhonha (BA) poderiam, se devida.-nente
aproveitados, àcrescentar até 35% à potência instalada da Chesf, tal como se vê abaixo.
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Como não ocorreu, também, a _conclusão da
üriha de Transmissão Tucunú----Presidente Ou-

tra.
Essa linha de transmissão, de responsabilidade

da EJetronorte, que é uma das maiores do mundo,
num total de 800 quilómetros, faz a ínterligação

Norte/Nordeste, trazendo a energia gerada na Usina de Tucunú, no Pará, para o Nordeste. Tal linha,
para atender às necessidades atuais de energia,
precisaria ser duplicada. A obra já foi iniciada e
sua conclusão agora está prevista para junho de
1988, mas seu cronograma inicial previa conclusão inicial para 1984.
Resumindo:
Xingó, que era para entrar em funcionamento
em maio de 87, ficou para 93; ltaparlca, prevista
para 82, talvez fique proota em 88; e a Linha

Tuc_uruí-Presidente Dutra, de _84 saltou para
198& Como evadir-se do_ racionamento?
A segunda classe de fatores imediatos do racio-namento de energia, do Nordeste, foi sem dúvida,
a animosidade já tradicional de "São Pedro" com
a região...
A Usina de Sobradinho é o principal reservatório
de água para geração de energia da região Nordeste, abastecido pela bacia do rio São Francisco.
Com a falta de c-huvas, o nível de água dessa
importante reserva energêtica ficou baixíssimo.
O rlo São Francisco tem o seu perlodo úmido
compreendido entre os meses de novembro e
abril, quando atinge 1;1ma vazão que normalmente
é suficiente para elevar o reservat6rio de Sobradinho a cerca de 90% de seu volume útil, além
de suprir as necessidades de geração de energia

CONSUMO
ESTADOS

.8

Consumo Industrial.
103 Mwh

São Pa:ulo
Bahia(total)
Bahia

(indústrias)
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nesse_ periodo. A partir do mês de maio até 9
mês de outubro, desenvolve-se o seu perlodo seco.., quando as vazões_ são menores, exigindo o
uso da água armazenada para a geração de energia elétrtca.
O período úmido 86/87 teve características bastante atípicas, devido às estiagens, quando o volume útil do reservatório de Sobradinho, ao fmal
do perfodo, atingiu o nível de 45%, Como afirmou
o Dr. Benedito Carraro, do Dnaee à CPI- "No
SãO Francisco, foram consíderados os piores mese-s da Sua hlstória, em termos de afluências. Nunca tivemos meses de afluências tão baixas. Em
74 anos, temos dois ou três meses ai, nesse perfo--do, que foram as piores fluências possíveis, no
rio São FranciscO (... ): Infelizmente, se tivesse cho--vido bastante 100 Km depois e não tivesse cho-vido aqui, o Sudeste _estaria em racionamento e
o Nordeste não; essa é a diferença básica (depoimento, notas taquigráficas pág. 24).
Finalmente, acrescentamos o terceiro grupo-de
indutores imediatos do racionamento:
O mercado de energia elétrica teve crescimento, em 1986, 11% a mais do que o eSperado,
devido ao congelamento dos preços que gerou
uma grande demanda de eletrodomésticos (Plano
Cruzado). O congelamento dos preços das tarifas
de energia elétrica p'ode ter sido também um fator
de encorajamento para o uso supérfluO de aparelhos que utilizam essa energia. Tudo isso provocou uma demanda de energia além da projetada
nas previsões.
Aqui socorro-me, uma Vf?l. mais, do depoimento do Dr. Carraro, para confirmai éSfu. hipótese
(lbldem, pág. 17):
- "O mercado do Nordeste é também explo-sivo e muito mais do que no Sul e Sudeste. Tivemos a divulgação na Imprensa de que a própria
indústria cresceu 20%, já nestes doze meses, e
que o mercado tinha crescido 14 a 15%. Então,
não esperávamos e não tínhamos planejado um
crescimento desse nível."
A esta expansão concorre, como vimos, a rápida industrialização da região. Além disso, descon·
siderando as dificuldades energéticas da região,
o Governo, atraVés-de suas agências de desem-ol·
vimento, tem estimulado e financiado indústrias
altamente consumidoras de energia. Eis, por
exemplo, um quadro comparativo desta situação,
decorrente do grande consumo industrial das indústrias de ferro-ligas, alumínio e eletroqWmica
na Bahia:

EMPREQQ INDUSTRIAL
N9
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~
empr~gos

indústria

A/B

X 10

30_000

3.000

10

7-000

200

35

4_000

10

400
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A acelerada urbanização, o ritmo da indústria,

a natureza profunda energívora com alto fator de
carga desta indóstria de ponta, associadas a um
ano atípico da economia brasileira- 1986 muito contrlbufram para

.Estas perdas redistribuíram-se entre as várias
empresas, corúonne previsão feita pe1a coordenação do racionamento:

o salto no consumo de

energia. nos últimos anos no Nordeste.
VI-CON$Eoot:NCIAS DO RAOONAMENI'O
O raCIOnamenTO ae energta aaz cou:utr-', ~m
pre, conseqüências indesejáveis. De todas elas,
a pior é a que ~ura um clima de risco elevado
para os investidores, fazendo com que procurem
áreas com menos risco de déficit Para o Nordeste,
que é wna região em processo de transformação
.industrial, com inúmeras desvanutgens compa-

rativas frente ao

Março de 1988
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trouxe prejuízos incalculáveis que só uma ação
COtTetiva rápida para a conclusão das grandes
obras hldrelêtricas poderá sanar. E. mesmo assim, só parcialmente, porque ficará sempre o registro do antecedente.
· Uma grande perda, porém, pode ser bem visualizada: a perda de receita das empresas concessionárias.
De acordo com a indicação abaixo, vê-se que,

de março a junho, os fndices de racionamento
lituaram-se aquém do índice previsto. em tomo
de 11%, acarretando wna perda acumUlada de
RCefta às concessionárias equivalmente a 1.500
lifW:
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Duas observações, portanto, devem ser feitas:
1~) A perda da rentabilidade neste ano nada
tem a ver com cnlérios de administração e gerência internos; e con~üêntemente,
29) Caberia ao Governo Fed.erãl, principal "responsável pelos fatores indutores do racionamento, reembolsar as empresas concessionárias pelas
perdas de receitas.
Outras perdas se somam, embora de menor
incidência, à já apontada:- a perda de produçio
nos diversos setores da comunidade, especial~
mente industrial e principalmente nos setores de
alta potência, como olumfnlo, ferro-Hga e eletroqu!mico; perda de arrecadaçilo do ICMpelos Estados; algum desemprego; euma degradação ainda
maior das condições de vida do Nordeste.
Nio foi possfvel obter uma quantificação de
cada urna deasu perdoo. Mas é certo que niio
. eotAo sendo pequenas.

Do ponto de vista do emprego industrial, a revisão das cotas, propostas pelos Secretários de Estado no encontro de 24 de março, permitiu Uf'Íl
certo equilibrfo do mercado. Caso o racionamento
tivesse seguido a trajet6ria oficialmente prevista,
calculou o Dr. Dorany de Sá Barreto Sampaio,
ex-Superintendente da SUDENE, que o desemprego teria chegado a 600 mü trabalhadores. Mas,

ressalta:
"O prejuízo dessa medida se faz refletir
muito mais sobre a própria região, porque
importa num menor crescimento industrial,
na lentidão do desenvoMmento, na imediata
desocupação de braços - portanto, certo
índice de desemprego -, na diminuição da
produção da região, e, por via de conseqüência, também de apropriação de suas matérias-primas de geração de impostos, enfim,
esses são

p~juízos

irrecusáveis."
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E conclui:
"Não tenho dados exatos sobre o percenR

tual de desemprego que finalmente ocorrera,
mas, como tive oportunid.!lde de dizer, a imediata reaçâo do governador àqueles c~
previstos de racionamentos, que importava
em penalizar mllis as ativfdades industriais

e a redistribuição operada no consumo de
energia pennitiu minimizar em muito a ex·
pectativa de desemprego na área."

Não obstante, como o consumo de energia
pela indlistria é muito elewdo no Nordeste -

em tomo de 57% - qualquer racionamento lm·
plica, inevitavelmente, em perda de produção e
empregos. Isto, aliás, é que deve ter motivado
a criaç!o de um grupo integrttdo pela S<.IDENE,
1 ,

CHESF, BNB e BNDES, que deverá opresenlllr
ainda a esta CPI seu relatório sobre as conseqüências do racionamento do Nordeste.
VIl- DENIFIÇÂO DE RESPONSABIUDADES
Uma das atribuições limdomenlllls do Poder
Legislativo é a fiscalização do Executivo. É suo
p!:Ópria razão de ser delegado pela cidadapia. As
Comissões Parlamenta(es de Inquérito, por sua
vez,. sio instrumentos desta fiscalizaçio destinada
a aprofundar o conhecimento Sobreatos da admi·
niStração póblica e identificaçao de responsabi·
Hdades.
Esta CPI procurou, em todos os momentos,
identificar não apenas as causas do racionamento
como também seus respollSáveis. Alguns depoi·
mentos, como o do Dr. Benedito Carraro procuraram enfatizar a origem a1eat6ria do racionamento, colocando Sõo Pedro no banco dos réus. Mas
o c:onsen10, porém, dirige-se, inequivocamente,

J:*8 o desinvestimento no setor elétrlco da regiio
· que provocou nio só atrasos nas importantes
obras de ltaparica e Xingó, como desleixo na proande fontes alternativas de energia. Neste sentido são líicidas as condusões do documento
apresenllldo a esta CPI pelo ex-Superintendente
daSudene:
.
"O radonamento de energia a que o Nordeste
está submetido deve-se muito mais ao atraso na
operaçito da Usina de ltaparica do que à reduzida
intensidade pluviométrica do (J]timo perfodo chuvoso na Bacia do Alto-Silo Fraricisco que alimenta
o Reservatório de Sobradinho."
Restaria, então, indagar, de quem foi a responsabDidade pelos atrasos?
Aqui cabem algumas observações sobre o
cesso decisório no setor de energia na Região
Nordeste. Desde o IV Plano Diretor, em 65, a Su. dene foi praticamente afastada, tmlto do Sistema
Nacional de Planejamento como do Planejamento
Setorial na área energética. Sobretudo;llpós fins
de 79, todas as decisões de execuçio financeiras
. passaram à exclusiva responsabilidade da Seplan.
No Plano Setorial, o processo de planejamento
centralizou-se hermeticamente no Sistema MJIIEJ
' Eletrobrás.
. Nesses termos, é aí, no âmbito do Governo
Federal, que residem as principais responsabi'lidades sobre_ o racionamento do Nordeste. ·
E nenhum depoente foi mais enf6tico e claro
r neste_ sentido do que o ex-superintendente da
Sudene, que confumou nada haver-·na Sudene
sobre estas decisões não tendo ele sequer sido
·consultado sobre o racionamento. Transcrevo
. aqui suas palavras.

prc;.

"Evidentemente, n!o teria condições de dizer
a V. Ex' que o Senhor Presidente da República,
em caráter pessoal, deu essa ordem, ou que o
Ministro tal ou qual desviou, rediredonou recursos, porque nõo parHclpava da equipe do Governo
nessa época. Seria wn grave eno fazer afirmativas
sobre responsabilidades pessoais. Situo-me no
periodo adminlstrotlvo. Sem dúvida, a responsabUidade mais dlreta era do Minlstédo das Minas
e Energia. Poderia também recair sobre o Miflis..
tério da Fazenda, que não dotou de recursos necessários. Os recursos prometidos foram desviadqs. Se com a concordinda ou não do Ministro
das Minas e Energia, sinceramente, não tenho
elementos para dizef a V.Ext. Por issO, prefiro situar-m~ no cumprimento do ~o goverrnunental daquele periodo. A Usfn/1 de ltaporlca deveria
ter a sua construção concluída em 1981, ano
em que foi iniciado. Portanto, como já referi, aqui,
essa responsabUidade Yel1l da década de 1970,
na gestão do ex-Ministro .Costa Cavak:anti. Foi
a decisão de não iniciar a obra como prevista.
Os sucessivos retardamentos, as postergaÇões de
dotações próprios, a falta de aporte desse recurso,
provocaram essa delonga. ama obra que deveria
~ conclufda em 1981, e essa mesma condusão prorrilgoda para 1988. Isso é história. Não
se trata de opinião. Fazemos, aqui, uma consta-

taçao."
Era, pois, eidusiva decisão do Governo Federal
a postergação dos cronogramas e a transferência

de. recursos para outras obras por ele COflSideradas mais prioritárias.
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meSmo o Banco do Nordeste do Brasil

- BNB, que nõo tem entre seus objetivos flnan. ciar a produção de energia, apenas a transmissão

sob o encargo dos Estados, foi constrangido a
deslocar cerca de Cz$ 1,5 bilhõo (preços de 1984)
para ltalpu como: também para a Vale do Para1 guassu, segundo depoimento do ex..Superinten,dente da Sudene.
_
. VIII- PERSPECIIVAS
Para o ano em cwso, até dezembro, a Resolu. ção de 4 de novembro. passado do CCON manteve o nfvel médio de raclonamerno- em 10%.
A situação do fornecimento de energia no Nordeste e o equilibdo de mercado nos próximos
anos porém estão _condicionados a três fatores:
1) obtenção de recursos para a consecução
de um conjunto de obras a curto e médio prazos;
2) revisao das metas do Programa de inigação do Nordeste Proine;
· 3) condições pluviométricas e hidrológicas
favoráveis na bacia do São Francisco;
Com efeito, o desinvestimento no setor elétrico
na re9ião, concomitante à manutenção de taxas
de consumo de energia que chegaram ser auperiores a 12% a.a., não apenas conduziram ao racionamento no ano em curso como numa ampliaçio do risco do déficit para 1987, superior
a 10% e este núritero nos próximos ano_s. __ _
Eis o perfil da oferta de energia na reg]ão hoje
e as simulações feitas pelo Comitê Coordenador
de Qperação do Norte/Nordeste- CCON e apresentadas à CP[ pelo seu coordenador Dr. B_enedito
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Mesmo, pois, que o pr6ximo período chuvoso
da bacia do São Francisco não seja muito favorável, talvez não se retome ao racionamento no ano
de 1988, desde que se garantam os meios para
a:
1~-duplicação da 2• Unha de Transmissão
de 500 KV entre Tucuruí e Presidente Outra (inter-ligação NINE) até 30 de março de 1988;

29-duplicação da Unha de Transmissão de
500 KV entre Sobradinho e ltaparica até 30 de
junho de 1988;

3'- entrada em op_eraçâo das unidades geradoras n~ 5, 8, 9 e 10 da Usina Hidrelétrl.ca"'de
Tucuruí, de acordo com o seguinte cronograma:
5: I •112/87

+

+ a: I•n/87
+9: 1•16188

+ 10: 1•112188;
49- entrada em operação em 1988 das quatro
primeiras unidades geradoras da UHE ltaparica,

a primeira delas o mais tarde em abril, para o
que impõe-se:

-conclusão dos serviços de conclusão e montagem;

-desocupação da área do reservatório e reassentamento das famil.ias;
-enchimento do volume morto do resetvat6rio até março de 88;

5'- aquisição e instalaçáo de usinas termelétricas para o sistema Chesf em cerca de 300 MW
até dezembro de 1987.
Cabem, entretanto, duas observações:
a) no dia 30 de outubro de 1987 os volumes
úteis de Sobradinho e Três Marias estavam a
17,4% e 17,5%, respectivamente;
b) a aquisição das tennelébicas foi suspensa
pelo Ministro Bresser Pereira sob suspeita de falta
de ''transpmncia" no processo llcltat6rio.
Embora, pois, as "obras" estejam com seus
cronogramas ajustados e cumpridos, não é difícil
·se prever a necessidade de retomar o racionamento no início do próximo ano. Alguns senões
relativos às dificuldi!des para o enchimento do
, volume morto do reservatório de Itaparica poderiam agravar este quadro.
Rigorosamente falando, pois, o déficit de energia no Nordeste hoje, resultado_ ~o planejamento
setorial com riscos do déficit superior a 10% , ê
da ordem de 400 KW,· o equivalente a 10%- do
consumo de 4.000 MW do mercado e que se
esconde sob o nível de 10%, em- média, de raclonamen!D.
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c) elevação dos níveis de riscos de déficit de
energia que atingiriam valores bastante elevados
a partir de 1990- (superiores a 30% ):
d) possibilidade de aumento no conswno médio de combustíveis derivados de petróleo para
geração de energia eJétrica, decorrente da necessidade de intensificar a operação do parque termoelétrico da Região."
Ora, diante desta controvérsia, resta-nos, além
de registrá-las, evidenciar a magnitude do risco
de déficit energético que o Programa de lnigação
traria à Região - 30% -, a1go 1O vezes maior
ao que a recomendação técnica sugere para o
planejamento setorial.
Para o futuro, as condições do mercado estão
balizadas pelo Programa Decenal da Chesf, 87196
e pelo Plano 201 Oda Eletrobrás, que o incorpora.
.N., a1ém da conclusão de Itaparica, com seus
1500 MW, estas seriam as obras de maior importância:
UHE Xing6- Rio São Francisco- 3000 MW
- Construção 6 geradores
UHE BOA ESPERANÇA- Rio Pamalba -126
MW -Ampliação
CF PEDRA DO CAVALO - Rio Paraguaçu 300 MW- ConstruÇãõ.
·
Destes, como se vê, a mais importante-é Xing6.
Esta usina já teve um atJ:aso de 6 anos em seu
cronograma. Agora está, prevista a operação da
primeira unidade geradora para julho de 1993,
vez que as obras s6 começaram de fato no último
mês de março.
Como consequência destes atrasos o ,risco de
déficit a partir de 1992 passou de 7% para 12%,
quando em nível riacional este númerO está em
5%.

Xingó corre o risco, pois, de reeditar ltaparica
e racionamento se não houver uma grande mobilização política que o impeça.
Cabe aqui a coriclusão do Dr. Drumond Xavier:
"Mais do que isto, há que se reivindicar medidas
capazes de reverter as perspectivas atuais, pois
·não se pode entender que, ao lado das posturas
em defesa da redução das desigualdades regionais. se admita como normal o planejamento da
.expa.nsão do sistema elétrlco da Região Nordeste
com a consideração de um risco de déficit percenfuàlmente maior do que para as demais regiões
do País.
Na verdade, como já foi salientado, isto é o
que está ocorrendo para o horizonte de
1992/1993. a partir do Programa de Obras Decenal da Chesf, que foi simplesmente incorporado
no Plano 2010 da Eletrobrás, sem a introdução
de nenhuma medida corretiva, configurando uma
verdadeira discriminação contra o Nordeste.
Mesmo sabendo~se não ser mais possfvel, tec~
nicam ente, acelerar Xing6 para recuperar o tempo
perdido, outras alternativas poderiam ser adota~ para reduzir o _risco _do déficit na Região, ou
pelo menos para igualá-lo às demais áreas do
País. Embora reconhecendo as difi<::uldades fmanceifas que a Nação atravessa, não se pode abdicar
ào princípio de que o planejamento deve ser feito
garantindo-se riscos iguais para todas as regiões."

Outro fator que poderá incrementar o risco de
é o Programa de Irrigação.
Apesar das insistentes afirmações do Ministro
da Irrigação Vicente Fialho, de que o programa
nio compromete a vazão· do rio São Francisco
para geração de energia, eis o relato do Dr. Drumond Xavier:
"Uma análise preliminar sobre o assunto, efetuada pela Chesf em 1985, por ocasião do lançamento do referido Programa, mostrou que a sua
implantação apresentaria os seguintes reflexos
para o setor de energia elétrica da Região:
a) aéréscimos na demanda de energia que
atingirão 4,3% do mercado no ano de 1990, isto
sem considerar os seus naturais efeitos multipli- _ IX-CONCLUSÕES
cadores;
Doze depoimentos foram prestados a esta CPI,
b) redu~o da ordem de 18% na capeddade
culminando com a longa exposição do Ministro
de geração de energia finne nas usinas do rio das Minas e Energia, Aureliano Chaves, seguido
São Francisco;
~Ao ....,. reopOOtU As indagações da Comissão.
~fie~
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Todos os depoentes coincidem em que o atiaso nas obras de ltaparica e Xingó foram dec:lsivo.
para a implantação do racionamento de energia
no Nordeste neste ano de 1987. Particularmente,
o grande desinvestimento dos anos de 1985 e
1986 na Chesf, em benefício de haipu, causou
o atraso fatal da entrada em operaç!o da primeira
rriáquina de ltaparica, o que deverá, se o cronograma continuar sendo cumprido à risca, e se
o periodo de chuvas nas cabeceiras do São Francisco for pródigo, ocorrer no primeiro semestre
-de 88.
Procurei insistentemente saber dos depoentes
de quem era a responsabilidade pelo atraso nas
grandes obras do Nordeste. Todos os depoentes
responsabilizaram,- genericamente, as administrações federais anteriores pela tomada de empréstimes que conduziram ao elevado coeficiente de
endividamento externo do setor, com o pesado
ônus do pagamento dos serviços àesta dívida
muito abaixo da remune~ação real dos investimentos. Mas eVitam nominar os responsáveis, sequer dizer se foram os autoridades superiores do.
pr6prio setor, ou as das áreas de planejamento
ou financeira.
O Ministro Aureliano Chaves foi mais longe.
Procurou d~ esta responsabilidade entre todos
(.), inclusive os membros do Poder J_egislativo
que aprovaram os Orçamentos da UniãO nos anos

em pauta.

--

ora, quando todÇ>S são responsáveis, ninguém
é responsável e a impunidade acaba se impondo.
Na verdade, as decisões ~bre o setor elébico
nas administrações anteriores estavam enc.:Iausuradas no Poder Executivo. O PQder l-egislativo
estava, e ainda se encontra, impedido de legislar
sobre matéria econômico-fmanceira, transfermando-se num mero instrumento de Iegitimaçiio
artificia] do ExecutivO.
Lámentavelmente, à falta c:le depoimentos esclarecedores, esta CPI não teve meios técnicos
para aprofundar suas investigações e chegar aos
·responsáveis pelos atrast>S de obras, decisões de
financiamento externo ou transferência de recursos para outras obras e prioridades. Estas investigações deveriam ter chegado à auditoria da dfvida.
externa contraída pelo setor e à análise da oportunidade de aquisiç_ões várias de equipamentos. Em
vários depoimentos, inclusive do Ministro Aure_ liano, fiz~m-se referências ao fato de que muitas
compras foram antecipadãs com o mero intuito
de captar divisas no exterior que permitissem fechar o Balanço de Pagamentos. Mas não conseguimos, apesar de nossos esforços, descobrir
_ quais foram estas compras e em quanto importaram. TentéUnos, por ofereeimento e boa von~e
~~ do Presidente do TCO, obter respostas a essas
indaQaÇões, mas veiifl.carrios que aquele 6rgio
não dispõe da agilidade necessária para obtê-las.
-TIVesse o Poder Legislativo seu próprio órgão
de fis_caliza,ç6o técnica e controle Contábil e podei'íarr!os ter avançado no cumpriniento das atribuições básicas desta CPJ; apurar irregularidades ou
erros administrativos com os seus reSPectivos cespensáveis.
Neste sentido, aliiis~ cOrri base no Regimento
Interno do Senado Federal, proponho que seja
criado um Serviço de Auditoria Espedal para as
Comissões de ir)qllérito, segundo modelo anexo
· de Resolução. ~pPsto inicialmente com uin
número de técnicos igual ao número de Comis-
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sões de Inquérito que daria o suporte técnico para
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digno de p~ções sérias. hjui, tenho que
discordar frontalmente do Ministro, respeitando
sua grande autoridade sobre o assunto. Mas, desde Einstein, o mundo científico já: não gira no
campo das determinações, mas no das probabilidades, constituindo, seu cálculo, tão rigoroso
quanto o cálculo das determinações positivas, um
exercício definitivo para a superação do reino da
improvisação.
Mais uma vez é decisivo para esta Comissão
de Inquérito o valioso pronuciamento do Dr. Xavier Drumond Denuncia ele que a discriminação
do planejamento setorial da Eletrobrás para o
Nordeste se está razendo a taxas de risco de déficit
muito superiores que as do Centro-Sul. A tentativa
de encobrir a importância deste fato, na minimi19) a imperiosidade de concluir a Usina de ltaização da importância do indicador, é tão grave
pu, sob pena de racionaroento do Sul/Sudeste;
quanto ·a de se programar diferentes riscos de
e
défic~ para distintas regiões.
2t) a própria inércia dos investimentos anterioO risco de déficit, agravado pelo hiato de oferta
res em Jtaipu, o que estaria a exigir uma desaceleem 1986, é um elemento crucial nas decisões
ração gradual de forma a complementá-los.
Fica, pois, a indagação: tivessem .os respon- de investimento do Nordeste. Esta região não s6
sáveis pela politica energética retomado os inves- está perdendo investimentos neste ano, como,
também, nos próXimos anos. Há, portanto, que
timentos em ltaparica e Xingó, em 1985/86 e não
se programar a oferta futura de energia pa'ra o
teriamos evitado o racionamento no Nordeste em
Nordeste com garantia de risco de déficit igual
1987 e, quem sabe, em 1988?
ao das demais regiões brasDeiras, sob pena desta
Quanto às perspectivas para o futuro energético
região sofrer ainda mais as conseqüências de seu
da região. todos os depoimentos coinddem num
atraso e subdesenvolvimento.
ponto: os cronogramas de ltaparica e Xing6 não
Em outras drcun.st&nclas financeiras e econócomportam nenhum atraso, bem assim as obras
micas do Pais seria até o caso de reivindicar uma
de elevaçao das transferências do Norte para o
folga de energia à região, que incentivasse o seu
Nordeste. O Nordeste é uma região carente de
desenvolvimento industrial e tecnológico. Mas,
potendal hidre1étrico e tem, na interligação com
as bacias da Região Norte, sua solução natural admitamos, este não é o momento para tanto.
Mas, sim, não podemos admitir um risco de dêficft
no futuro. Preocupa, inclusive, o fato de que o
no Nordeste maior que o do Centro-Sul
Plano Eletrobrás 2010 não preserve umas dessas
De oütra parte, o risco de déficit no Nordeste
bacias - Xingu, por exemplo, que está praticaestá fortemente condicionado à utilização alternamente~ mesma distancia do Sudeste que as Bativa da água do rio São Frari.CiSco, sobretudo,
cias de TapaJ6s e Madeira, para a abertura de
em modelos de irrigação de 600 mil ha às suas
t.m. chamado ..aforço mfnlmo aftlco" na área
margens - o que deve ser um programa altaonergética para o Norte/Nordeste e Centro-Oeste.
O próprio Ministro Aunoliono Chaves reallrmou mente prioritário- com uso de 8 .,.r.lha, que
podem elevar o risco de déficit a nfveis de 30%.
a esta CPI após a conclusão de ltaparicã e Xingó,
O Ministro Aureliano Chaves, neste sentido, foi
estariam esgotadas as reseiVas hidócas do Normuito enfático em seu depoimento, contrariando
deste. Nilo se deverá, então, preseM-las na Bacia
frontalmente o Minlstro da Irrigação, Vicente Fiado Xingu? Não seria este, também, um indicador
lho. Para o Ministro Aureliano, em primeiro lugar,
de que deveríamos aprofundar os estudos para
há desentrosamento com o Ministério da Irrigação
o aproveitamento das pequenas possibilidades da
e, segundo, não há estudos confiáveis nem decimargem esquerda do São Francisco e Jequitisões sobre o modelo de inigação no Nordeste.
nhonha que, segundo a Otesf, poderiam. com
Disse, textualmente, o Ministro Aureliano Chaves,
pequenos investimentos, acrescentar até 35% a
que não sabe qual o modelo de inigação a ser
capacidade de geração de energia na região? Laul:ilizado e que, s6 conhecendo este dado, é que
mentavelmente, parece que o Ministro das Minas
poderia saber da importância do projeto na vazão
e Energia, ao recuperar-se da omissão quanto
ao Nordeste neste ano de 1987, esquece-se de do São Francisco~ para o aproveitamento de energia. Este desentrosamento é altamente prejudicial
que os anos vindoW'OS sao tão prioritários quanto
os presentes. Rigorosamente, a questão se centra ao Pais e um péssimo exemplo da ação adminis·no que tecnicamente se denomina "risco de défi.. trativa deste governo.
Portanto, estamos trabalhando no Nordeste
dt", um número reSultante da equação paramécom uma grande indeterminação no modelo
trica, onde os parâmetros estão associados à proenergético.
babilidade de ocorrência de vários fatores do lado
Fmalmente, diante das sucessivas recomendada demanda e oferta de energia: renda, populações e mesmo pressões para que se efetivassem
ção, investimentos, chuvas, etc.
O Plano Eletrobrás 2010 está trabolhando no
as aquisições das Gsinas T ermeJétricas flutuantes,
Nordeste com um risco de déficit de 12%, en- que poderiam acrescentar cerca de 300 mW poquanto este número para as demais regiões gira,
tência ao sistema dQ Nordeste, número que, se
no Plano, em tomo de 5%, algo pouco maior
efetivado, conbibuiria para amenizar o racionaque o número probabilístico de 3%, considerado mento e eliminá-lo em 1986, o Ministro Aureliano
satisfatório para o planejmnento setorial.
Chaves confirmou que os considera indispensáCur!osamente, o Ministro Aurellano mfnlmlzou veis e complementares ao sistema implantado,
a questão do risco de ~ considerando-o in- · mas justificou seu obstinado e definitivo veto à
suas averiguações e conclusões.
Somos obrigados, pois. a concluir que tanto
as administrações anteriores como a atual foram
responsáveis por decisões políticas que retardaram as obras de ltaparica e Xing6, as quais resultaram na elevação do risco de déficit no Nordeste
no atual racionamento.
Quanto aos anos de 1985 e 1986, cruciais para
o hfato de oferta no ano em curso, conseguimos
apurar o desinvestimento graças ao valoroso depoimento do Secretário de Minas e Energia de
Pemmnbuco, Dr. Xavier Drumond de Uma.
Reconheceu o Ministro Aurelíano este fato em
seu depoimento, mas procurou justificá-lo com
duas razões complementares:

e
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compra de equipamentos usados, tais como os
definidos. Esta decisão, embora soberana do Senhor Ministro, eleva, a curto prazo, os riscos de
déficit
Eni reswrio, esta CPI trabalhou incansavelmente sobre a questão energética no País e no Nordeste, concluindo pela:
101) Necessidade de fortalecer as atribuições
das CPI e a sua capadtação para melhor analisar,
e com profundidade, as contas públicas em questão, o que aponta para a imediata criação de um
Serviço Especial de Auditoria às CPL de forma
a fortalecer institucionalmente o Senado Federal
no momento em que o Parlamento recupera e
amplia suas prerrogativas; os requerimentos de
infonnação da CPI não surtem respostas satisfatórias, tal como o comprovou a experiência desta
Comissão;
29) Identificação do atraso das obras de ltaparica e Xingó como causadoras do racionamento
implantado em 1986 no NOrdeste, sendo responsáveis as autoridades económicas, financeiras e
setorials dos governos dos ex-Presidentes Ernesto
Geisel e João F'tgUeiredo, que impuseram ao setor
elétrico do Pais uma dupla perda decorrente de
dietas tarifárias e elevados ônus do endividamento
externo, que reduziram a rentabilidade do setor
em níveis de até 4%, insuficientes para realimentar
o processo de expansão planejada;
~) Responsabilização, igualmente, das autoridades responsáveis pela manutenção de um irrealismo tarifário no setor elétrlco nacional, com
grandes perdas a todas as suas empresas e vitual
paralisação diante das grandes tarefas de formação de capital social básico para o desenvoMmento do País e sua regiões;
4 01) Responsabilização dos responsáveis pela
politica energética, pela decisão de concentrar os
recursos disponíveis em 1985 e 1986 em obras
do interesse do Centro-SuJ do PaíS, ·com inevitáveis prejuízos ao Nordeste, derivados da elevação
dos riscos de déficit na região, prejuízos estes
que devem .ser ~alculados pela agência regional
de desenvolvimento, Sudene, Governos Estaduais
e, notadamente, concessionárias de energia (que
perderão, neste ano, cerca de Cz$ 2 bilhões) e
cobrados a títu1o de indenização junto ao Governo

Federo!.
5~) Equalização, imperiosa e necessária, dos
riscos de déficit de energia para todo o Brasil,
prévia definição do modelo de irrigação a ser definitivamente adotado às margens do São Francisco e entrosamento entre as autoridades e técnicos do Ministério de Irrigação e do Ministério das
Minas e Energia.
f?") Proibição a implantação, com estímulos,
subsklio~ e incentivos governamentaiS, de qualquer espécie de indústria de alto consumo de
eletricidade no Nordeste, sem audiência do Congresso;
7'1) Realização de auditoria contábil sobre os
empréstimos externos contraídos p.ela EJetrobrás
e subsidiárias, entre 1975 e 1985.
&) Definição de uma Política Industrial para
o Nordeste, que tenha em consideração suas limitações de oferta de energia e elevado nível de
desemprego.
9") Reativação do papel da Sudene como órgão central de planejamento regional do Nordeste
- e ativo participante das políticas setorials do Governo Federal na região, ai incluída sua co-gestAo
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na alocação de recursos do FINSOCIAL, PIS. FND
e sobretudo_ o PROTERRA, cuja programação de-

verá incorporar o Projeto de Lei Orçamentária
Anual do Executivo sujeito- a apreciaçãO

do Congresso Nacional.

e voto

·

]()9) Deflagração de um diálo9"o da União com

o Congresso Nacional, Comunidade Científica e
Governos Estaduais e comunidade~ sobre alterna~
tivas energéticas para o Nordeste Ano 2000, principalmente no iocante ao aproveitamento das seguintes fontes:

a - energia solar;
b - energia nuclear;

c - biomassa;
d-aproveitamento das pequenas possibilidades hídricas à margem esquerd~ do rio São Francisco e no rio Jecp,ôtinhonha;
e -energia eólica;
f - aproveitamento do resíduo asfáltico da Refinaria Landulfo Alves.
1
11 ~>) Definição de uma política de saneamento'·

financeiro para o setor elétríco, com forte aparte
de recursos da União ao Slstema Eletrobrás, de
forma a aliviar o ânus dG> endividamento .externo

sobre as tarifas e a elevar a rentabilidade média
do setor: .afinal, desde _que comprovado o uso
do setor elébico para fins de fechamento do Balanço de Pagamentos no passado. _com a ocor-rência de grandes perdas ao sistema, nada mais.
justo do que deflagrar, agora, uma politica deRecuperação Setorial compatível com um Plano
de Szlneamento Financeiro amplanlente sustentado·com-recursos do Tesouro Nacional. Isto nao
só condUziria à retomada dos investimentos e: reduçio dos altos riscos de déficit como o faria
redlstÍibuindo_-o impacto inflacionário sobre o dé·
ficit público, sem pressões cumulativas, portanto,
sobre os custos empresariais e pessoais.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de

1987.-José Agrlplno-. Presidente-Jutalty
-. Relator- Dirceu CarneiroCid 8ab6la de Ouvalho - A1uizlo Bezema
- Dlwldo S1111111gy- Monsueto de Lavor.
~es

ANEXOS.
ANEXO!

RESOLUÇÃO N• 8, DE1987

Cria, no. tennos do art. 170, alínea

._., do Regimento Interno, Comluio de
Inquérito, para os ftns que especifica.

Art. 1~> É criada Comissão de Inquérito destinada a investigar:
a) as conseqüências económicas e sociais, para po<te da Região Norte. toda a Região Nordeste
e o Estado de Goiás, do radonamento de energia
eJétrlca, determinado na Portaria n~' 94, de
21-1-87, do Ministro das Minas e Energia;
b) as soluções, de curto prazo, que impeçam
a manutenção desse racionamento e sua ampliação a outras Regiões do País;
c) a política vigente para o setor elétrico;
d) as soluções de curto, médio e longo prazos,
para a. retomad.;l do crescimento do setor, implicando.toda uma revisão dessa poliHca.
Art. 2 9- A Cbmissão terá 9 (nove) membros,
obserw:da a proporcionalidade da representação

partld&ia.

Ari. 3 9 O prazO de dUrâÇâo da Comissão será
de 6ó {sessenta) dias...
Art. 49 Esta resoluç~o entra em vigor na data
·-de sua, publicação.
.
Sala das.Sessões. 6 de abril de 1987. -Jutahy
Magalhlies-- Filho- Leopoldo Peres
-Maurício COITb - Leite Chaves- Lulz
Viana - Nelson Wedeldn- ...mO Hadclad
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Reserva- QloDaf de- Gimrntia - RaG (Fu.ndo de
Compensaçã,o) sObre o que desejo saber quais
. aaa_e.ssas.empresas, desde quando não recolhem
e qual o valor atual do débito.
Na expectativa de uma resposta, a mais urgente
possível às questões aqui formuladas tendo em
vista a elaboração de meu Relatório, aproveito
o ensejo para registrar minhas expressões de
apreço e consideração a V. 5' --Senador Jutahy

-João Calmem- Ronllldo Aragão- Alui·
zlollezeml--Mala-PompeudeSou·" Magalhies.
sa - Mauro Borges - Dirceu Carneiro José lsn'<Jo Ferrolno- Alfredo CamposJosé Fogaça - Loureml>erg Nunes Rodul · OF. N•"Í7/87 -CPIEE
- FI"IIJlCisco Rolemberg - Nelson Carneiro
-JoséRicba-lramSanllva-Maw-oBeneBrasllia, 2 de setembro de 1987
vldes.
ANEX02
RiSPOSTA DO
LM. ELE·
11?0BRÁS À SOL/CJTAÇÃO DE INFORMA~
ÇóESCONTfMSNOOFfaofie 12187,50BB!" ENDMDAMENTO F;XTERNO DA ELE·
11?0BRAS.
.

PREiuJEmE

OF. N•12187- CPIEE
Br~a, 9__~julho

de !9S7.

Hmo.Sr.

Dr. MáriC> Penna Bhering
MD. Presli!tnte das Centrais Elébicas Brasileiras
SA - EletrobJ"ás.
Av. Presidente Vargas, 642 -49 andar
Rio de Janeiro - RJ
Sr. Presidente,
Na qualidade de Relator da Cernis. Parlamentar de Inquérito que investiga as cauS8S do
racionamento de energia elétrica no Nordeste,
tendo em vista a necessidade da prestação de
alguns esclarecimentos adicionais, além dos que
V. 5' já prestou em seu valioso depoimentb nesta
CPl, solicito que forneça as seguintes informações
compleméntares: ·"
·
1 -qual o núm'éro de operações de empréstimos extemos~lizados pela Eletrobrás, seu
montante e--as comPras vinculac@$- a esses empréstimos, nos últimos 12 (doze) .anos?;
_____ 2 - em relaçâo à informação solicitada no item
anterior, deve ela discriminar o materJal comprado, valores respectiVos, finalidade especifica, época de aquisição do referido material, se já foi utili·
zado ou quando o será, onde se encontra o material ainda não utilizado e se há deterioração ou
sua imprestabilidade atual, quanto já pagamos
de juros sobre os empréstimos externos ou quan·
tõ alnda pagaremos de juros;
3- Por qUem- foram autorizados os empréstimos referidps no item 1 acima, mencionando
todas as autoridades do setor de energia e da
Area etonômica do GoVerno responsáveis pelos
respectiVos ates aut:orizotrvps; ·
·
4-com refer~ncia ao 'C8SO de irês Irmãos,
revelado em entrevista à televisão pelo atoAI Ministro do Ptanejamento. _quando afirmou que foram
compradoS 8 geradores somente 3 ou 4 serão
utilizados, prestar -informações .detalhadas desse
caso, esclarecendo quanto estamOs pagando de
jUros sobre isto;
_ __
.
5- segundo V. 5', em seu depoimento nesta
-CPI, algumas empresas concessionárias do setor
elétrico nao e~ recolhendo a quota ...,._ b

e

Exrn~ Sr.
Senador JoSé Agripino
DO. Presidente da Comissão Parlamentar de ln·.qi,énf9. de Energia Eiétrica."

~~dó..F~defãl

~

_§enhor Presidente,
Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar de Inqu~ _que investiga as causas do
racion~ento de energia elétrlca no Nordeste,
tendo. em vista a necessidade da prestação de
novos-esclarecimentos para a elaboração de meu
Relatório, solicito a V. fxl'_que encaminhe ao Tribunal de Contas da União o presente Oficio, a
~fim çle_ gue aquela Corte de Contas, 6rgão auxiliar
do Poder Legislativo, responda às seguintes questões:
1 -qual o número de operações de empr~
timos internos e externos realizados pela Eletrobrás. seu montante, e que compras foram vinculadas a esses empréstimos, nos últimos 12 (doze)
anos?;
.
2 - com referênci8: a: informação soÍiC-itada no
item anterior, deve ela discriminar o material com-prado, valores respectivos, fmalidade especifica.
época de aqW.sição do material, se já foi utilizado
ou quando o será, --oode se encontra o material
ainda não utilizado e se há deterioração ou imJ)restabilidade atual, quanto já pagamos de juros Sobre os empréstimos externos ou quanto
ainda pagaremos de juros;
3 - de quem é a responsabilidade pelas autorizaçõeS dos empréstimos referidos no item 1 acima, mencionando-se todas as autoridadesido seter de energia e da área económica do Governo
durante os periodos correspondentes aos atas autorizativos; 4- quanto representam os investimentos globais em energia nuclear, especialmente os relacionados com captação de recursos via
empréstimos externos, para o setor de energia
como um todo?;
· ,
5 - a aplicação de
"no programa nuclear brasiliiiro prejudicou o fluxo de investimentos para o setor eiétrico? Qual o __ inoritante do
prejuízo,
houve,
relação aos últimos 12
{doze) anos? Qual O montante da dívida com os
investimentos em energia nUclear teria sido lançado à conta da Eletrobrás ou· de empresas do setor
elébico?
Na expectativa de uma resposta, a'hlais urgente
paSsivei às questões aqui formuladas, aproveito
o ensejo para renovar minhas expressões de apreço- e consideração a V. Ex!' - Sêriã:dor Jutahy

recursos

se

Majplhies.

em
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3 de setembro de 1987

J,lm9 • Sr.
Ministro Fernando Gonçalves

Rfo de Janeiro, 16 de setembro de· 1987

DO. Presidente do Tribunal de Contas da Oni6o

Senhor Presidente,
Na quaHdade de Presideirte da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as causas do racionamento de energia eJétrica no Nordeste, encaminho, em anexo, questões formuladas pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães, Relator: da Comissão, a fim de que seja infonnado
com a máxima brevidade.
Informo, ainda, que o prazo da referida Comissão foi prorrogado tendo em vista. a necessidade
de iais esclarecimentos para a feitura do seu relat6rio.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
S•protestos de estima e consideração. -Senador
José Agrlplno, Presidente.
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Nordeste, e apresentamos, a seguir, as informações adicionais soUdtadas.
Qlanto ao item 1, o quadro a seguir mostra
os empréstimos em moeda estrangeira no período 1976-1987.
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Com relação ao item 2, estamos aguardando
das diver~ empresas as listagens de todas as
compras de equipamento feitas c__om empréstimos externos, para que possamos levantar com
cada empresa compradora a lista dos equipamentos adquiridos, sua destinação e seu estado
atual.
Em resposta à solicitação cor:rtfda no item 3
do Ofldo n' 012/87-CPIEE, de 9-7-87, informamos que:
a) no setor de energia:
a-1) todas as operações de empréstimos extemos realizadas pela Eletrobrás são cOntratadas ·
com base em autorizações concedidas pelo Conselho de Administração da empresa (Artigo 23,
item e, dos Estatutos);
8-2) considerando o disposto_ no Decreto-Lei
n" 1.312, de 15-2-74, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n" 1.558, de 17-6-77, o Ministro das
Minas e Energia, como titular dó- Ministério ao
qual está subordinada a Eletrobrás, concorda, no
âmbito do setor de energia, que a Secretaria de
Planejamento da P~sidência da República e,
abJalmente, o Ministério da Fazenda, reconheça
a prioridade do programa ou projeto a que se
destina a contratação do empréstimo externo:
b} na área económica:
b-1) todas as negociações visando à contratação de empréstimos externos da Eletrobrás foram autorizadas, até 1979, pela Comissão de Em- .
préstimos Externos - CEMPEX. de acordo com
o previsto no Decreto n7 65.071, de 27-8-69. A
CEMPEX era integrada por representantes do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Ex
teriores, Banco CentraJ do Brasil, Banco do Brasil
SA e Banco Nacional do Desenvolvimento Económico. Com a extinção da CEMPEX (artigo ~
do Decreto n" &4.128, de 29- I 0-79}, o credenciamenta das entidades interessadas na contrataç~
de operações de crédito externo, com vistas ao
início das negociações com entidades financeiras
no exterior, passou a ser incumbência do Banco
Central do Brasil (parágrafo )9 do artigo 7' do
Decreto n' 84.128);
·
b-2) obedecendo ao contido no artigo 49 do
Decreto-Lei n7 1.312, alterado pelo Decreto-Lei
n" I .558, a Secretaria- de Planejamento da Presidência da República, ex-Ministério do Planeja·
mento e_ Coordenação Geral, se pronunciava so-.
bre o grau de prioridade dos programas e projetas
do setor a que se destinaram todas as operações
contratadas pela Eletrobrás no período. O reconhecimento da prioridade específica é cOncedido
com base em parecer emitido pela Secretaria de
Controle das EmpresaS Estatais - SEST (item
V do artigo 47 do Decreto n7 84.128). Anteriormente, o parecer era da alçada da CEMPEX. Com
o .advento do Decreto rt' 94.159, de 3I-3-87, o
reconhecimento da prioridade necessária para a
contratação dos empréstimos passou a ser concedido pelo Ministério da Fazenda;
b-3) consjderando, ainda, que a quase totalidade dos empréstimos externos contraídos peJa
Eletrobrás noS últimos 12 (doze) anos tem a ga~
rantia do Tesouro Naciona1, as contratações foram apreciadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional previamente à aprovação, pelo Ministro da Fazenda, da operação e conseqüente autorização da concessão da garantia da República
Federativa do Brasil, pelO referido Ministro.
A

OPERII.ÇÕES

"''

y

191!l7

Fazémos referência ao Ofício n9 012/87 CPIEE, de V. Ex', na quaHdade de Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as
causas do racionamento de energia elétrlca no

420,000,000

ECU

U85

Prezado Senhor.

349,000,000
50,000,000
50,000,000
80,748,000

FL

1983

DF

US$

CANS
DM

1.982

Brasllia -

US$

304,00Ô,ooo

1.980

Exm~>Sr.
Senador Jutahy Magalhães
Senado Federal
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Elêtrlcos Brasileiros S.A

PRE - 612187

Sexta-feira 18 687

'
1

'

---- -------

688

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 18

Sobre o item 5 do ofício acima referido, vimos

Em relação ao item 4, solicitamos que as informações sejam peclldas à CESP - -Companhia

realizou as operações de empréstimos e compra

informar, através do qUadro abaixo, a posição
atualizada, até 31-7-.87, do inadimplemento das
empresas concessionárias de energia elétrica pa-

de equipamentos diretamente, sem interveniêcia
da Eletrobrás.

de Garantia- RGG.

Energética de São Pau1o, empresa estadual que

ra com o recolhimento de cotas da Reserva Global

Março de 1988
• 1987
Janeiro (não teve cota estabelecida para recolhimento)
Fevereiro a junho (não recolhimento das cotas)
9-Centrals

El~trica

de Qolú 5.A.-

CELQ

• 1980a 1935
(recolhimento do principal, deve multa)

-

EMPRESA

MON'l'~!4TE DO _DÉ~ITO_ -

PEn1ooo oo c!m.ro

PRINClP"-L

=

""'"
""'""'"
"""'
""'"""'"""'
""""'
=
""

==
""'""""""
v."""""'
m1.

·=
=
"""

W\R a JUN/87
M.\R • JIJN/07
~L\R 8 J'JN/67

36.6~4. 72~,.24

37.653.652,40
9.456.'724, 72
8.939.5~3.. 39

154.,9Bl,63S,l4
41.272.821,09
47.634.31B,G3

4H.552,009,07

49J;oos.914. 77

927.556.003,84

117.127.982,74
:ll.Bl6.0')6,37

196l, 19_83 • 1966;
JllN 11 MTI!VB7
1980,1984,1985 c
19136-JAN a Jf..N/87
MAR a N:IR/87
~IAA a JW/87
JUN ll JUL/tló:
FEV a JIJN/fJ7
1900 a 1985; JIJN/fn
NJR/87
M."dt/87
1980
19~. 19/l4 c 1985

MAA/87

i~· i:~~~

_(não teve cotas estabelecidas para recolhimen·
to)

TOTAL

NOLTA

'PJ!R a JtJN e NXJ/BGs

• 1986

Czc.$

• 1937
Janeiro, abril e maio (não· teve cotas estabelecidas para recolhimento)
Fevereiro e março (recolhimento normal)
Junho (não recolhimento da cota)

2,513•1,!)00,691,74 3.262.999.1:23,23 5.847 .8!)9.819,97
133. S!l7 .070~ !)6
57.982.382,90
75.604..688,06
170.606.775,60
29;200.964,58
141.317.1lll,02
105.962.186,55
14..968.917.-56

-

504.656,73
81.707,18

-

l.483.0G6,61

_4)~:;;~:;~6,9i

54.1;67.419.01
141.649:287.76
598.018,67
504.656,73
&1.707,18
55,886.675,95
1."483.066,61
1.371).536,!)3
<fJ7.z.2S.S01 ':12

10- COmpuhloo de Eletrlcldade do l!otado da llahla - Coelba
• 1987
Janeiro a março, maio e jwlho (niio teve cotas
estabelecidas para recolhimento)
Abril (recolhimento do principal, deve multa)

160.6~.605,56

156.818.205,32
598.018,67
1,009.313,46
163.414,36
ss.ac6.67s;gs
2.9G6.13J,22

87~:~;i:~~:~

11 - COIDJ>IUibla Sul Mineira de Energia
Elétrica

TOTAIS

• 1937
Complementando as informações precedentes. passamos a informar, também, a situação
de cada empresa relacionada, quanto ao recolhimento das cotas estabelecidas pelo Departamenlo Nacional de Água e Energia Elétrlca-DNAEE:

1 -Companhia Energ~tlca de Pernambuco-Celpe

• 1986
Janeiro, setembro a dezembro (não teve cotas
estabelecidas para recolhimento)
Fevereiro a março e julho (recolhimento normal)
Abril a junho e agosto {não recolhimento das
cotas)

• 1937
Janeiro (não teve _cota estabelecida para recolhimento)
Fevereiro (recolhimento normal)
Março a junho (não recolhimento das cotas)

2 -COmpanhia Energ~tlca de Alagou CEAI.

• 1987
Janeiro e fevereiro (não teve cotas estabeleddas para recolhimento)
Março a junho (não recolhimento das cotas)

3 - Empresa Dloblbuldora de Energia em
Sergipe S.A. - Energlpe

• 1987
Janeiro e fevereiro (recolhimento normal)
Março a junho (não recolhimento das cotas)

4 - Companhia Energética de São Paulo
-CESP
• 1931, 1983a1986
(recolhimento do principal, deve multa)
• 1987
Janeiro a março (não recolhimento das cotas)
Abril a junho (não teve cotas estabelecidas para
recolhimento)

5 - Eletrlddade de São Paulo S.A b'opaulo.

Ele-

• 1980, 1984 e 1986
(recolhimento do principal, deve multa)

• 1935
Janeiro a abril (recolhimento do principal, deve
multa)

Agosto a outubro (recolhimento normal)
Junho e julho (não recolhimento das cotas)
Maio (recolhimento de parte da cota estabe~
lecida)

Novembro e dezembro (não teve cotas estabelecidas para recolhimento)

• 1987
Janeiro a junho (não recolhimento das cotas)

6 - Companhia Plll'llllaense de EnergiaCopel

• 1937
Janeiro, maio e junho (não teve cotas estabelecid~ para recolhimento)
Feverero (recolhimento nonnal)
Março e abril (não recolhimento das cotas)

7 - Centrals Elétrlcas de Santa Catarina
SA-Celesc
• 1987
Janeiro e fevereiro (não teve cotas estabelecidas para recolhimento)
Março e junho (não recolhimento das cotas)

8 - Companhia de Eletrk:ldade delllullia
-CEB

• 1986
Janeiro, outubro a dezembro (não teve cotas
estabelecidas para recolhimento}
Fevereiro a maio, agosto e setembro (recolhimento normal)
Junho (não recolhimento da cota)
Julho (recolhimento do principal, deve multa)

Janeiro, abril a junho (não teve cotas esf.abe..
lecidas para recolhimento)
Fevereiro (recolhimento nonnal)
Março (não recolhimento da cota)
12 - COIDJ>IUibla FOI'Çil e Luz Volta <llmlde

• 1980
(não recolhimento das cotas)

• 1981a1987
(não teve cotas estabelecidas para recolhimento)

13- Companhia Paullota de FOI'Çil e Luz
-CPFL
• 1983a 1985
(re(:olhimento do principal, deve multa)

• 1986

e.

- -Jaiieiro, março a ·dezenlbro (não teve cotas
tabelecidas para recolhimento)
Fevereiro (recolhimento normal)
• 1987
Janeiro a maio (não teve cotas estabeleddu
para recolhimento)
Jwlho (recolhimento normal)

14- COmpanhia Luz e FOI'Çil
• 1937

de-

Janeiro e fevereiro e abril a junho {recolhimento

normal)
Março (não recolhimento de parte da cota)

15- COmpanhia Campolarquense de Eletric:klade-Cocel
• 1980a 1983
(não recolhimento das cotas)

• 1984
(recolhimento normal)

• 198.5
Janeiro a novembro (recolhimento nonnal)
Deiembro (não teve cota estabelecida para recolhimento)
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Março de 1988
• 1986

Diretoria

para recolhimento)
Abril a dezembro (recolhimento normal)

• 1987
Janeiro a junho (recolhimento nonnal)

16- Companbla l!otadual de EneJllla Elétrlca-CEEE
• 1983a1985

COntas.

• 1986

Prezado Senhor,
1. Através da carta DP.E.429.87, de 05-10-87,
encaminhamos a V. Ex" uma cópia çlas informações solicitadas pela equipe de inspeção do Tribu-

(não teve cotas estabelecidas para recolhimento)

• 1987
(não teve cotas estabelecidas para recolhimento).
Fmalizando, toma..se oportuno esclarecer que
a Eletrobrás encaminha normalmente, às empresas inadimplentes, a posição atuallzada dos débitos das Reservas Globais de Garantia e de Rever-

são, bem como ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica- DNAEE, à Secretaria
do Tesouro Nadonal e à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, sendo que os-dois últimos ór-

gãos recebem os relatórios para fazer cumprir
o disposto no artigo 3' do Decreto-Lei n'l' 1.849,
de 13-1-81, que protbe a concessão de emprés-timos com recursos da Reserva Global de Reversilo e operações de crédito Internas ou externas
à empresas em débito com os recolhimentos
às reservas citadas.
Assim que sejam recebidas das empresas as
informações soJjcitadas no item 2 do Offdo

n9

012/87 - CPIEE, estas serão remetidas a V. Ex'
Aproveltamos o ensejo para renovar a. V.Ex' a

Prezado Senhor:

Exm7Sr.
Senador José Agrlplno
00. Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito de Energia Elétrica
Senado Federal
Brasilia- DF
Assunto: Atendimento a técnicos do Tribunal de

(não recolhimento das cotas)

nal de Contas da União, com base no OF.
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Assunto: Atendimento a técnicos do
Tnbunal de Contas da União

Rio de JaneirO, 20 de outubro de 1987
NRef.: DP.E.0447.87

Janeiro a março (não teve cotas estabelecidas

Sexta-feira 18

1.

Com base no OF. n9-Ql7/87- CPIEE,

do Senador Jutahy Magalhães a V. Ex', recebemos
a visita de 3 (três) Técnicos de Controle Externo,
lotados na Secretária de Auditoria - SAUDI. 9'
lnspetoria-Geral de Controle Externo - e na lnspetorii! Regional de Controle Erterrio dO Rio de
Janeiro.
2. A Fumas foram solicitadas algumas informações, através do Ato de Requisição rt' 01, de
30-09-87 (Anexo 1).
3. Nesta data, por intermédio da carta DP.
EA26.87 (Anexo II), fornecemos, àquela equipe
de inspeção do Tribunal de Contas da União, as
informações solicitadas no citado Aro.
4. Renovamos a V. Ex" os nossos protestos
de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, João Camilo Penna, Presidente.

n~"

017/87- CPIEE. do Senador Jutahy Magalhães
a Ex', bem como das fornecidas por Fumas.
2. Em 15-10-87, por intennédio do Ato de
Requisiçao n• 03 (Anexo I), aquela equipe solicitou·nos novas informações, as quais estamos
atendendo nesta data confonn corto DP.EA46.87
(Anexo D).
3. Renovamos a V. Ex' os nossos protestos
de elevada estima e consideração.
Atendosamente, Joio Camilo Penn11, Presidente.
Presidente
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1987
NRel.: DP.E.429.87
Exm9Sr.
Senador José Agripino
DD. Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito de Energia Elébica
Senado Federal
Brasília-DF

05-out-87
Anexo a carta DP.E. 0426.87

Fumas -Centrais Elébicas SA
Informação para atendimento_ ao ato de requisição N•01; de30'9-87, do T.c.u. -9a. inspetoria
Geral de Controle Interno - RJ
Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto - Unidade I (Angra I)
Investimentos Realizados de 1975 A 1986- Valores em Cz$

expressão de nossa consideração e apreço. l'larlo Penna Bherlng, Presidente:
:IH 1JE!ITiilENTO
:custos
!!istor-Tco·s
:Ta,:a f.rJia:

ANEX03
RESPOSTA DO PRESIDENTE DO TRJB{JNAL DE CONTAS DA UNJÁO À SOLICTTAÇ'ÍO DE IIYFORMAÇ6ES CON71DAS NO
OFICIO CP!EE 017/87, SOBRE INVESTIMENTOS DE FOR/'fAS NAS USINAS NU-

{,~uhicac: ~., co~Ja
0 M

n9 405-5P/87

Reservado

1O de setembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Agripino

requeridos pelo Exm• Sr. Senador Jutahy Magalhães, determinei a realização de inspeçáo especial, a fim de obtê--los com a máxima brevidade
passivei.

AD enfatizar os altos pr6positos de colaboração
deste Tribunal com o Egrégio Senado da República, apresento a V. Ext os protesto. de estima.
e consideração. -Fernando Ga& ;alta. Prelldente.
I

L4Ci.~'l4,Bi

:

0,10~02

1.319.712.~5

8,01881

3.813.881,56
3.5BO .312, 67
,0,385.159,63

!'IES

!986

·:

•

6,1633?
2-3.971.315,-47 : 11,82"307
75.323.31~.63 : 2,911118
20.973.949,25 l 6,53108
939.8~8.368,29

I

[14,09

Tch1

·----------------·--: ----··----------- ---

6,32507
11,1)53&3

2.856.3~7 ,77

1979

í.~,058.918,2ó

:

c:c~::!la E~trzn~dra:

:
:
:

0,01;}76
0,01~37

193~

:Ea

31l7 .161,1-1
261.767,21
231.927,36
B18.224,24
5911.660,95

{.,5~.1'72,~9

2.H0.328,35

'''"

l

l

99!!.2!!4,53
9tt.ni?,30
2.2"42.255,71
3.674.~72,01

4.H2.5-42,Sl
_S.Gt.1.807 ,48
11.704.872,0~

:
970.771,94_:
1~.578.659,62 :
33.1l!S.637,34 :
15~.57B.2M,03 :
124.ar.o~.ss4,93 :

175.552.153,23
1.0M.163.223,22 -

331l.• Jlf:,G76,02 :

l._,f36.·B5.2i;7 ,3B

15.029.690,2\l
31].5~9.975,09

i14.W.'i'Sl,97

----·--: -----------------: ---··-----:--------------: ------------Total

Refiro-me ao Oficio n<~ 019/87-CPIEE, de 03
de setembro corrente, dessa origem, para comunicar a V. Ex' que, diante da informaçiio da Unida-

de Técnica competente deste Tribunal de que,
presentemente, não dispõe de todos os dados

&,0D.SH

i>Q3.043,3'l

}976

1971
1978
- ---~98!
ire2
1963

DO. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
Nesta
Senhor Presidente,
..

:us~/CzS

: ------------------ ·---------- :

1975

CLEARES ANGRA l Ue 18.
Aviso

·--~- ...... -

llltional

1.(1'18.075.131,36 :

NOTAS:
1. O "Investimento Total", foi obtido através
da posição contábil do Ativo Imobilizado em agosto de 1987, seleclonando--se os registras com datas de aquisiçao de 1975 a I 986. No ano de
aquisição de 1983, além do valor informado de
Cz$ 38.549.975,09, faz parte do custo do projeto
no Ativo Imobilizado, o montante de Cz$
428.079.045,92, referente a Vadação Cambfaf Excedente a V~ção dtJ: OTN, registrado em confor-

mldade com Decreto n9 2.029, de 9-6-83 e Portaria DNAEE n' 020, de 31-1-84.
2. O valor_oorrespondente aos custos excedentes a opção hidrelétrica, transferido para o Ativo Realizável- UniãO Federal, conforme Decreto
n' 91.981, de 25-11-85 e Oficio DNAEEIDG n'
1.698, de 18-12-85, esta repre~entado por credito
_em separado no Ativo Permanente e não foi considerado a flltl de não distorcer o Total do Investimento no projeto.
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4. Estão incluidos ern Moeda Nacional os
ori!Jll(lo5. de Repasses Eletrobrás.

3. Outras pnrc:elas regisbadas no Ativo Per·

manente e não agregadas no Investimento Total.
3.1. Variação Cambial Execedente 1979 Decreto n• 1.733, de 20-11-79 e Portaria DNAEE
11' 155, de 28-12-79 --'Ativo Imobilizado;

32 Despesas de Remuneração das lmobilizaw
ções em curso. Instrução Geral n9 52 do Plano
de Contas do SelViço Publico de Energia Eletrica,

Decreto n• 82.962, de 29-12-78- Atlvo Diferido.

;r
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3.523.37e,s~ : 0,~532
s.4li7. ?4a ,s& : 0, esdl}t
1.76t.-2!l9,&1 : e,67405-

nze
I-

sição n• 03, de 15-10-87, do T.C.U -9a.lnspetoria Geral de Controle Externo - RJ
Central Nuclear Almiranti!'-Aivaro Alberto - Unidades De m
lrwestlmentos Realizados de 1975 a 1986- Valores em Cz$
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---------:----'·---~: -----~·-·

3.Hl3,01 :

1?78

Informação para atendimento ao ato de requi·
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ll j S t D l' i

i97S
'1.~77

21-·0ill-87
Fi.unos - Centrais Elétricas S.A.

(14~.72?,27)1
4.27!.527,E~ :
3.315.717,69 :
iS.l.C!.C2?, ~7 :
37.262.317,38 :
i7~.6Cl.77b,H :

__.

3,1!JJ,\>1
777.3~7,1e

2t.7.~57,4!l

1.(•3S.252,64
3,461.6?6,14

_ 69Z.276,~
1.iE9.56il,78
__j .J45.17? ,26
2.(.2!i.C53,92
CS.4Z2.72?,i3L
.

~.712.S'31,32

li .atJ. 12e ,&6
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NOTAS:

L O "Investimento Total" foi obtido através
da posição contábil doAtivo lmobifizodo em_...
to de 1987, se1ecionando-Se os registros com da-.
tos de aquisição de 1975 a 1986.

2. O crédito de Cz$ 8.593A58,97, destacado
no ano de aquisição 1981, corresponde a baixa
do total dos empréstimos asswnidos peJa Nudebrás, sendo Cz$ 8.4.52.729,70 em moeda estrangeiro, valorizados em julho/SI.
3. Além dos valores apresentados no presente
demonstrativo, também est.!io registrados no AUvo Imobilizado em Curso, como do empreendimento, os seguintes valores:
3.1. Faturamento da Nuclebrás referentes aos
contratos de empreitada global e da carga 'inicial
de combustfvel nuclear, no valor de:

53.861.982,72
73.545.874,46
42.090.851,38
253257.019,03
2.523.238.441,56
ez$ 2.946.014.169,15
32. Variação Cambial Excedente a variação
da OTN- Decreto 11' 2.029, de 9-6-83 e Portaria
DNAEE n• 020, de 31-1-84, no valor de Cz$
, 444.835.346,40, referente ao ono de 1983.

__ _____

-:-;-----~-..;.

2J9.i162,M :

-~-----·--·-·

1981-Cz$
1982- Cz$
1983- Cz$
1984- Cz$
1986- Cz$

________

2.571.~[.4,34

-~-··----:-~--··-·

i~!i.l

__ _..._.

_.

__:

--4. Outras parcelas registradas no Atlvo Permanente (lmobi1izado e Diferido) e não agregadas
no .. Investimento Total":
4.1. Variação Cambial Excedente a variação
da OTN de 79- Decreto n' 1.733, de 20-11-79
e Portruie DNAEE n• 155, dé 28-12-79.
42. Despesa de Remuneração das Imobilizações em Curso - Instrução Geral W 52 do
Plano de ContaS do Serviço Público de Energia
Elétrica, Decreto n' 82.962, de 29-12-78.
4.3. Diferimento dos Efeitos Inflacionários,
dos Encargos Fmanceiros e da Remuneração das
Imobilizações em Curso - Portaria DNAEE 11'
250185, da 12-12-85.
5. Estão incluídos em moeda na.cional os recursos oriundos de repasses Eletrobrás.
6. Não está sendo considerado o valor recebido em 1986 de Verl>a Federal, autorizado pelo
Decreto n• 93.544, de 5-11-86, no valor de Cz$
2320.000.000,00 relativos ao reembolso de parte
dos gastos efetuadós por Furiuts em Angra II e
maté dezembro de 1980, corúorme estabelece_
o Decreto n9 86250, de30-7-81.

7. Ovalornegativoapresentado em 1976, em
moeda nacloanl se deve a entrada de recursos
externos sob i\ fonna de empréstimo em moeda.
O excesso de recursos acontecido nesse ano foi
utilizado noo anos oubJeqüentes.
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·Màrço de 1988
6. ~taçio: ·a cMgo do titular da 9t Inspetoria Geral de Controle Externo- Dr. Humberto

de Merldonç" Gomes.
,
n-Apresentação
1. O racionamentO no foinedmento de energia elétrica na regiâd Nordeste, adotado no ano
.em curso pelo Governo Federal, ensejou a criação
. de Comissão Parlamentar de Inquérito, no Senado
da República, com vistas à investigaçio'das C8lJr
sas daquela anonnalldede.
2. O Exm• S... Senado< Jutahy Magalhães, Relator da CPI, solicitou ao Presidente daquela Comissão {Senador José Agripino) o auxilio deste
Tribunal na resposta aos quesitos formulados no
· Oficio de fls. 4.

m-DesenvoMmento
1. Considerando que 6s dados a serem fome:
, ciclos pelo Banco Central do Brlmil n6o se fizeram
presentes em sua totalidade, nesta Corte, são
apresentadas a seguir as respostas partiois aos
' quesitos formulados no Oficio de tis. 5/6;

•) ttem·t- a Eletrobrós (holdiDg) reallzou
''64 operaçõeS de efnprestimos -externos nos últimos 12 anos, sendo de CJS 16,680,041,30~.58
o ,montante dos recursos injeUI.dos no sistema

Gomes de Olivefre, Rilfael Blanco Jlluniz, Lulz FDI-

f) item 4 -

os investimentos em energias
nuclear e elétrica envolvem, além dos emprésM

ém quaisquer 6rg6oslentfdades que os

origem externa;

: g) Item 5 - a resposte à primeira ldagaçio
é de dificil avoliaçõo, pois as Iniciativas poro a
aplicaçao de recursos nos setores nuclear_ e elétri·
co decorreram de decisões governamentais não .
precedidas dos competentes esh.ldos, de viabiliM
dade técnica e financeira; a segunda pergunta
está igualmente prejudicada, dad~ a inexi"Smnda
de porâmetros poro aquela quantificação, mormente os indicadores da relação custolbeneffdo;
o terceiro quesito tem como resposta a negativa,
dada a ausência dos fatos enunciados.
·

relativas ao objeto do trabalho detenn~
norern, sob orientaçio do titular da 9' lnspetoria-Gerol de Controle Externo, recolherem, com
a m6xfma urg&tdo. os elementos que possam
responder aos quesiiDs propostos.
A Secretaria de Admlnlstraç6o dará o apolo necessário ao desempenho da equipe designada,
]>l'OITIOY<ndo, se couber, o pagamo-de diM!as,
auxilio transporte e conc:esaao de p!lll!lllgellS aé-

reos.

Gabinete da~ 18 de setembro de
1987.- p - Clonçohreo, Presidente.

·OF. N• 019187 - CPIEE
3 de setembro de I 987
llmo. Sr.

Ministro Fernando Gonçalves
DO. Presidente do Tribunal de Contas da União.
Senhor Presidente,
Na qualldede de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as cousas do racionamento de energia elérica do Nordeste. encaminho, em anexo, questões fonnuladas pelo Senhor Senado< Juthay Magalhães, Relator da Comissão, a fim de que sejam Informados
oom a má>dma bre'lidede.
Informo, ainda, que o prazo da referida Comfs..
sio foi prorrogado tendo em vista a necessidade
de tais esclarecimentos para a feitura do seu relatório.
Aproveito a oportunidade poro aP,esentar a V..
Ex' protestx>s de estima e consfderaçl!o. -Senado< Jooé ~.Presidente.
''Dapai:bo
9-9-87, encaminhe-se à g. lnspetoria Geral de Controle Externo - Pemando
Gonçoi-.. Presldente.

IV- Conclusio

modificar o art. "79 da Lei n~ 6.223, de 14-7M75,
retirou do Tribunal a atribuição de 6scalfzaçio
as Entidades de cujo capital votante a <Jnl4o participe de fonna lgualft6ria ou minoritária.

'conjuntos;

Oportunamente, serão presentes ao líder da
equipe de inspeção os documentos restantes (re-lação das autoridades da área econômica e de.
monstrativos dos financiamentos em moeda es.
trange~a,nos últimos 12anos), tão logollberildos
pela SEDAP/PR e BCS.

_ d) Jtem 3.---: as atJ!O~~- .dos_ ert)présM
.limos êctemos sio de responsabilidade do Minis-

Brasilia, DF, 13 de novembro de 1987.-l.lllz·
F11pe -...,., TCE NS-25, (9•!GCE) .
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b) do prfncipal {CJS$ 16,68 bilhões), j6 foram
IIIICXtiz4dos (JS$ 6,09 bilhões, tendo sido pago
de juros e c:cmlssóes o montante de CJS$ 8,66

Item 2 -o m~erfal comprado e às condiçôes de utilizaçio e c:onsetVOÇio estlio dlBcrimi•
nados nos quadros de tis. 17 e 18, a nfvel de

pe Medeiros e Werber Zehuri para, medlonte fns. peçio eopecial_pos Sistemas E1etrobrós e Nuclebrós, bem como no Banco Central do BrasB ou

timos, os financiamentos obtidos por ambos os
Setores; a resposta a este quesito está prejudicada
enquanto ~ for remetida pelo Banco Central
a listagem correspondente aos financiamentos de

Consideramos os dados obtidos junto ao Banco Central do Brosil, relativos à ITAJP{J BINAOONAL, em face de Impossibilidade de acessormoS.
aquela Empresa: a Lei n• 6.525, de tl-4-78, ao

--~c)

SENHOR fiiiNJSTRO.PRESIDENTE
Designo os Tknlcos d~ Controle Externo,
NS-25, Eduardo lluolibe Mwk:f, Antonio Liceu

e) as autoridades do setor de energia estão
·relacionadas à! tis. 2114:

e atualizados P!'la OTN de dezembro d e 1986,
somam Cz$ 21.524.165.034,11 {aproximada. inenle 94 bilhões.de cruzados, em novembro/87)
-lia. 7!15:'
.

blhóeo;ova!or (lósjuros a pagor ~Indeterminado,

691

DESPACHO DO EXCEI.ENTfSSIMO

tro-Chefe da SEPLAN.e do Ministro da Fazenda,·
nos termos dos arts. 4~ e 6 9 do Decretcrlei n'
1.312, de 15-2-74 {fls. 19120):

{Empresa "hokllng", Controladas e Coligadas);
os empréstimos interno s, apurados anualmente

em face des 1ma1s Hutuantes;
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OFICIO CISET Bo. 4632
DO:

Sexta,feira 18 703

Brriuília, om 06 do outubro do

1987

Secretário do Controlo Interno do Miniot6rio das
Hinaa o

E~DEREÇO:

AO:

Euorgi.a

Eoplanada doa niniotérioo - Dloco J - 5o. andar
Dr. llUllllERTO DE l!EIIDONÇA GOMES
HD.

Inopo tor-Goral

da·~ga.

Inopc torin-Ge ral

de

Controlo Externo do .Tribunal do Contao da Unino
ASSUNTO:

Dirieontoo actor onorgia

Trnnamito a Voooa Senhoria, em anexo, a relação
doo 6rgnos do_ eetor enorgiaJ ~eopoctivoo tit~laros e por!odoo
de mandatoo,
conforcio requerido por eeoa -rGCE at~av6e -do
telex n. 750/87.
Informo,
outrosaim.,
que
a
Preaid~ncia
da
Comiaano Nacional de Energia - CNE coube a0
Vice-Presidonto
da Rep~blica durante a vig~ncia do Decreto n'
6}.681/79·
Atualmcnto, com a ediçno do Decreto n. 92.404/86, o mencionado carso 6 exercido pelo Prcuidcntc da Ropdbli.ca.

Atenciosamente,·

RELAÇ~O DOS OBGXOS DO SETOR EnERGIA
E !l.ES!'ECTIYOS TITULARES - l'ZRIO)JO 1975 1l. 1967

1) !UlliSURIO DAS III!IAS E EDE!l.GIA
Kin~otroo:

SUIGEAKI UEKI
CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO
ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA

15/03/75 B 15/03/79
15/03/79 a 15/03/85
15/03/85

2) CENTRAIS ELETRICAS DRASILEIRAS S.&. - ELETRODR!S

Preeidcntcs: H'RIO l'EHNA DHERIIG
ANTONIO CARLOS PEIJOTO DE HAGALllaES
ARNALDO RC)]RIGUES DARBALHO
KAURICIO"SCHULHÁN
JOSE COSTA CAYALQABTI
MARIO PE!INA IJHERI'l!G

20/0}/67a
07/11/75 a
31/05/76 a
26/0,/79 a
26/09/60 a
09/04/65.

07/1 t/75
31/05/78
20/0,/79
19/09/80
08/04/85
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3) El!PRESAS NUCLEARES DR.\SILEIR.I.S S.A. - l!UOLEBRA:S
Presidentes: PAULO NOGUEIRA BATISTA
DARIO JOJI GONÇALVES GOMES
LICINIO MARCELO SEABRA

02/01/75 a 02/02/83
02/02/83 a 30/04/85
30/04/85

4) CORISSXO NACIONAL DE eNERGIA NUCLEAR- CNEN
Presidentes: HERV.I!:SIO GUIHARllES DE CARVALHO
REX NAZARI ALVES

01/12/69 a 09/09/8?
09/0 9/82

5) DEPARTAMENTO NACIOBAL DE lGUAS E ENERGIA ELITRICA - DHAEE
Di retores
Gerais:

JOSE DUARTE DE RAGALHXES
LUIZ CARLOS MENEZES
OSCAR BARCONDES PIRENTEL
LUIZ CARLOS KENEZE~
OS \I ALDO- -BA UHGARTEli
ALVARINO DE ARAUJO PEREIRA
GETULIO LAHARTINE DE PAULA FONSECA

DECRETO-LEI N• 1.311,
DE 11 DE FEVEREIRO DE 1974
Altera a redação da allnea "c:" do Item
I e o item D do artigo 4•, do art:Jg:o .5',
e do § 1• do artigo 12 do ne-to-Lei
n' 1.142, de 30 de dezembro de 1970.
O Presidente da República, U'!"lldo da alrlbuição que lhe corúere o artigo 5-', itens I e B, da
Constituiçõo decreta:
Art. 1'~' A alinea c do Item I e o item 11 do
artigo 4', o artigo 5 9 e o § 1~' do artigo 12, do
Decreto-Lei n•1.142, de 30 de dezembro de 1970

que consolida a legislação referente ao Fundo
de Marinha Mercante (FMM.) e dispõe sobre o
Adicional no Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFR.MM), passam a vigorar com a seguinte redação:

"Arl 4' O produto da arrecadação do
AFRMM será destinado:
1-aoFMM

a)
b)

......................., ... _ _ _.... ,,___,,,
.....................................- -........c) 65% (sessenta e cinco por cento) do
AfRMM arrecadado por armadores e empresas nacionais de navegaçllo, operando em-

barcação própria ou afretada de bandeira na-

dona!:
D- ao armador ou empresa de navegação

nadonal que opera embarcação própria ou
afretada de bandeira nacional, os restantes
35% (binta e cinco por cento) do AFRMM
de que trata a alínea c do Item I deste artigo."
"Art. 59

A Sunamam fará reverter ao

ar-

mador nacional 35% (trifrta e cinco por cento) do AFRMM por ele arrecadado, relativo
ao frete da carga transportada em embarcaçcío afretada de outra bandeira, enquanto
esta estiver substituindo tonelagem equiva-

lente em .construçãc;>."
"Art. 12.............................................. _ _ ,
§ }9 As aplicações previstas na alfnea a
do inciso D, deste artigo obedecerão a programàS de coristruçüo naval aprovados pelo Pre--

sidente da República e serão atendidas:
a)_ com recursos correspondentes a 4!>%
(quarenta por cento) do total do AFRMM atribuído à conta do FMM no exercicio anterior;
b) com recursos do Tesouro, Nadonal,
até o limite das dotações _incluidas no Orça·
mento da (Jnfão para esta finaJidade espe-cifica."

17/01/68
06/04/75
02/06/78
15/03/79
04/12/79
22/04/83
26/03/65

a

24/03/75

a 02/06/78
a 15/03/79

e.

·o4/12/7 9

a 15/04/83
a 26/03/85

Art 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1974; 15~ da Independência e 869 da Repllblica. - EMiuo Q.
MÉDICI - Antonio Delfim l'letto - David Andreuza- .Joio Paulo dos Reis V eDoso.

DECRETO-LEI N• 1.312
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1971
Autoriza o Poder Executivo a dar a ganmtla do TesoiD'O Nacional a operações
de créditos obt:idos no exterior, bem co-

mo, a contratar aédlto em moeda estrangeira nos llmltes que espedflca, consultada lntelnunente a 1egl&lação em vigor sobre a matéria e dá oubas providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição decreta:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a dar
a garantia do Tesouro Nacional a créditos que
vierem a ser obtidos ho exterior, bem cOmo '!
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à existência de pronunciamento prévio do Ministro
do Planejamento e Coordenação Geral, sobre o
grau de prioridade adjudicado ao projeto ou programa específico ao qual o financiamento fordestinado, dentro dos planos e programas nacionais
de investimento. _
Arl 59 Salvo nos casos de Órgãos de Govergãos da administração federal no exterior, sistema
no Federal de seus agentes financeiros, ou de
de transportes, aumento da capacidade de armasociedades de que a União seja maior acionista,
zenamento, frigorifícos e matadouros, elevação
o aval do Tesouro Nacional somente será outordo potencial de energia elétrlca, desenvolvimento
gado, nos casos previstos neste Decreto-lei, quande indústrias básicas e agricultura, educação, saúdo o mutuário oferecer garantias julgadas sufide pública, saneamento urbano ou rura1, comunicientes para o pagamento de qualquer desemcãções, pesca, amparo à média e pequena indúsbolso que o Tesouro Nacional posso vir a fazer,
tria, habitação, colonização, pecuária, integração -se chamado a honrar o aval.
e desenvolvimento urbano e regional ou ligados
Art. 69 Compete privativamente ao Ministro
ii segurança nacional.
da Fazenda firmar pela União Federal, quaisquer
U- Q$ 20.000.000.000,00 (vinte bühões de
instrumentos de empréstimo, garantia, aquisição
cruzeiros), ou o equivalente em outras moedas,
de bens e fmanciamento contratados no exterior,
para dar a garantia do Tesouro Nacional a créditos
na forma da legislação vigente e observados as
concedidos por organismos financeiros estrancondições estipuladas para operações dessa nageiros ou internacionais a Estado ou Município,
tureza, podendo delegar a referida ~ompetênda
bem como a empresas públicas ou sociedades
em ato próprio ao Procurador-Geral ou a Procurasob controle adonário do Poder, desde que as
dores da Fazenda Nacional, ao Delegado do Teoperações se destinem ao financiamento de pr~
souro Nacional no exterior ou a representantes
gramas mencionados no item anterior.
diplomáticos do Pafs.
Parágrafo único. Quando, pela sua nawreza e
Art 29 A garantia do Tesouro Nadonal a créditos obtidos no exterior por fiança ou ava1 na
tendo em vista o interesse nacional, a negociação
forma prevista no artigo anterior, poderá ser outorde um empréstimos no exterior aconselhar manigada diretamente pelo Ministro da Fazenda nos
festação prévia sobre a concessão da garantia
seguintes casos especiais:
do Tescuro Nadona1, o Ministro da Fazenda poderá eJq>edir carta de intenção nesse sentido.
a) financiamentos obtidos por órgãos da adArt. 79_ A cobrança da ~. pela concessão
ministração direta e suas autarquias, destinados
de aval do Tesouro Nacional a título de comissão,
a projetas de investimentos ou outras fina1ídades
execução ou fiscalização, diretamente pelo Minisprevistas nos respectivos orçamentos de aplicatério da Fazenda ou por intennédio de instituição
ções, aprovados pelo Presidente da República.
financeira oficial, não poderá ser superior aos limi·
b) créditos e financiamentos obtidos mediante
tes fJXados pelo Conselho Monetário Nacional, nos
acordo ou resu1tante de acordo em que a União
tennos do art 49 IX. da Lei n9 4.595, de 31 de
Federal, direta ou indiretamente, seja parte intedezembro de 1964.
grante-,
Art. e~ O Poder Executivo fica autorizado a
c) financiamentos obtidos através do Progracontratar créditos ou dar a garantia do Tesouro
ma da Aliança para o Progresso ou concedidos
Nacional a créditos oficiais no exterior, junto a
por organismos internacionais de que o Brasil
entidades oficiais ou privadas, destinados ao fifaça parte;
rland.imento empresarial de desequilibrio de bad) projetas que obtiveram aprovação pela Sulanço de pagan:tentos ou a promover a formação
dene, Sudan, Sudepe, Embratur e IBDF.
de adequãdas reservas internacionais em moeda
Art 39 Nos casos não alcançados pelo disestrangeira:, observado o limite de 30% (trinta por
posto no artigo anterior a garantia ·do Tesouro
cento) sobre a média anual do vaJor das exporta~
Naciona1 a empréstimos negociados no exterior
ções brasileiras realizadas nos últimos 3 {três)
será concedida por intermédio de instituição fianos anteriores ao da contratação do financiananceira oficial, mediante autorização do Ministro
mento.
da Fazenda e após o parecer prévio da instituição
Parágrafo único. Não se compreendem nas
a quaJ incumbirá proceder a análise das condilimitações deste artigo as renegociações de dívições financeiras gerais do mutuário, inclusive no
das no exterior, que representam simples prorrotocante a capacidade de endividamento, bem cogações dos prazos de liquidação.
mo da contragarantias oferecidas.
Art. 99 Os valores dos jurOs e do principal
Art. 49 Nenhuma contratação de operação de
dos títulos da dMda externa do Tesouro Nacional
crédito de origem externa, ou de concessão de
emitidos ao portador ou nominativos relaciona~
garantia da União Federal a créc:lito ou origem
dos com empréstimos ou operações do crédito
externa, poderá ser negociada ou ajustada por
efetuados pelo Poder Executivo com base neste
órgãos integrantes da administração federal direta
decreto-lei, serão pagos ou remetidos livremente,
e índireta, sem prévio e expresso pronunciamento
sem quaisquer descontos, inclusive de natureza
do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral. sobre o grau de prioridade do projeto ou pro-. tributária ou cambial.
grama especifico, dentro dos planos e Programas
Art. 1O. Os recursos em moeda estrangeira,
originários de empréstimos ou operações de créNacionais de Investimento, bem corno sobre a
dito externo celebrados pela União, destinados
existência de previsão dos correspondentes recura financiar programas de interesse n~cional nos
sos orçamentários.
termos e nos limites deste decreto-lei, poderão,
Parágrafo único. A concessão de garantia do
sem ônus para o Tesouro Nacional, ser transfeTesouro Nacional a financiafrlentos obtidos por
outras empresas ficará, também, condicionada . ridos ao Banco Central' do Brasil para posterior
contratar diretamente tais créditOs para o fim es-

pecial de fmnciar programas previstos neste deçre~lei, até nos seguintes limites:
1-0$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
cruzeiros) ou o equivalente em outras moedas
para o fim especial, de financiar programas governamentais de reaparelhamento de pontos, de ór-
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emprego nos financiamentos autorizados por este
decreto-lei.
Parágrafo único. No caso de transferência fei·
ta nos termos deste artigo, a amortização e os
encargos financeiros do empréstimo ou operação
de crédito ficarão a cargo do Banco Central do
Brasil.
Arl 11. O Tesouro Nacional contratando diretamente ou por intermédio de agente financeiro
poderá aceitar as cláusulas e condições us!J8is
nas operações com organismos financiadores iJ1.
temacionais, sendo vá1ido o compromisso geral
e antecipado de dirimir por arbitramento todas
as dúvidas e controvérsias derivadas dos respectivos contratos.
Art 12. Os limites fixados neste decreto-lei
para os valores do principal dos contratos de financiamento externo serão corrigidos imediatamente no início de cada ano, com base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional
Arl 13. O endividamento em moedas estrangeiras do Tesouro Nacional, refativo a operações
autorizadas por este decreto-lei ou a ele anteriores
não poderá exceder em qualquer tempo o valor
em cruzeiros que resultar da soma das quantias
autorizadas pelos artigos }9 e observado o disposto no artigo anterior acrescida das quantias resultantes da conversão definitiva das importândas
indiretas em moeda estrangeira nas Leis números
1.618, de 24 de dezembro de 1951; 4.457, de
8 de dezembro de 1964, e no Decreto-Lei n9
1.095, de 20 de março de 1970.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil
manterá atualizadas e separados os registras das
operações relativas aos limites legais anteriores
que serão convertidos defmitivamente e fixados
em moeda nacional com base nas taxas cambiais
do dia em que tiverem sido atingid9s aqueles
limites, passândo os valores das operações posteriores a conversã_o a_serern deduzidos dos novos
limites autorizados por este decreto-lei.
Art 14. Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasilia, 15 de feverefro de 1974; 153• da Independência e 86~> da República. - Emmo G. Médld - Antônio Delfim l'ietto - João Paulo
dos Reis Vt!lloso.

DECRETQ..LEI N• 1.313
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1974
Reajusta os vencimentos e aalúlos
dos servidores do Poder ExecutivQ e dlli

outras pro-ndas.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item
da Constituição, decreta:
Art. 19 São rnajorados em 20% (vinte por
cento) os atuais valores de vencimento, salário,
provento e pensão do pessoal ativo e inativo, dos
Ministros do Estado, dos Membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União, do pessoal
civil docente e coadjuvante do magistério do Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação
do Decreto-Lei rT' I 256, de 26 de janeiro de 1973,
ressalvados os casos previstos nos artigos 2'1, 59
89 deste decreto-lei, bem como o afual valor
do saldo de que trata o artigo 148, da lei número
5.787, de 27 de junho de 1972.

m.

e
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§ 1~> O va1or mensal do vencimento do Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República,
do Chefe do Serviço NacionaJ de Informações
e do Consultor-Gera] da República é fixado em
Cr$ 6.824,00 (seis mil seiscentos e vinte e quatro
~iras) e o da respectiva Gratificação de Representação, em Cr$ 4.968,00 (quatro niil, novecen-

tos e sessenta e oito cruzeiros) mensais.
§ 29 ~ Os proventos do servidor aposentado
ante• da vigência da Lei número 4.863, de 29
de novembro de 1965, ou do Decreto-Lei n9 8 t
de 212 de dezembro de 1966, pãssou a- ter valor
Idêntico aos dos aposentados em cargos do mesmo nível e com igual tempo de serviço.
Art. 2~ As retribuições dos servidores de que
trata o artigo 2~> do Decreto-Lei n~' 1.255, de 26
de janeiro de 1973, continuarão a ser reajustadas

de acordo com o critério estabelecido no artigo
2~> e respectivos parágrafos, do Decreto-Lei n~
1202, de 17 de janeiro de 1972.
§ 1"' O reajustamento previsto neSte artigo-Será aprovado pelos Ministros de Estado ou dirigentes de ógãos integrantes da Presidência da República, devendo o órgão de pessoa] respectivo pro-videnciar a publicação ·das tabelas de emprego
com indicação dos saJários atuais e dos reajustados, bem assim a remessa de cópia ao Órgão
Centra] do Sistema _de Pessoal CIVil da Administração Federal para o devido controle.
§ 2"' No caso das autarquias o reajustamento
dependerá de aprovação pelo Ministro de Estado
que estiverem vinculadas, observadas as demais
providências indicadas no parágrafo anterior.
Art. 3"' Os valores do vencimento dos cargos
em comissão, das gratificações de função e das
gratificações pela representação de gabinete dos
órgãos da Administração Federa] Direta, Autarquias e Tenitórios Federais, decorrentes da aplicação do Decreto-Lei no 1.256, de 25 de janeiro
de 1973, são reajustados em 20_% (vinte por cenlo)_ •• , .• - ••• - ••• - - - - - - •• --- ••• '
ANEXOS

§ 19 Integrarão ainda a ComiSsão Nacional
de Energia os Presidentes- do Conselho Nacional
do Petróleo, da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás e da Centrais Elétricas Brasileiras SIA - Eletrobrás, além de 3 (três) cidadãos de reputação
ilibada e notório saber no campo de energia, nomeados pelo Presidente da República.
§ 29 _ O Presidente da República contará com
o auxílio do Vice-Presidente da República na direção superior dos trabalhos da comissão.
Art. 39 O Ministro de Estado das Minas e
Energia terá as atribuições de Secretário ExeCutivo da COnlissâo.
Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. - JOÃO BAP11STA DE flGOEIREDO- Presidente da República- Cear Cais

FDhoDECRETO N• 92.404
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1986
D1opõe - " ' a COIIIiuio
Nadonal de
Energia
.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item mda Constituição, decreta:
Art. )9 A Comissão Nacional de Energia, órgão de natureza transitória, tem a finalidade de
assessorar o Presidente da República na formu18çaci e execução de uma Politica Nacional de
Energia, bem como no estabelecimento de diretrizes com vistas à obtenção da auto--suficiência
rnidonal em matéria de energia.

Art 29 - A Comissão Naciol\81 dê Energia, diretamente subordinada ao Presidente da República,
será integrada pelos Ministros de Estado da Fazenda, Agricultura, Transportes, Indústria e Comércio, Minas e Energia, Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República e Secretário--Geral do Conselho de Segurança NZidonal.
Parágrafo único. Integrarão ainda a Comissão
Nacional de Energia os Presidentes do Conselho
Nacional do Petróleo, da Petróleo Brasileiro S/A
- Petrobrás e da Centrais Elétricas Brasileiras
S/A - Eletrobrás, além de 3 (três) cidadãos· de
reputação ilibada e notório saber no campo da
energia, nomeados pe1o Presidente da República.
Art. 3? O Ministro de Estado das Minas e
Energia terá as atribuições de Secretário-Executivo da Comissão.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogados o Decreto n9
83.681, de 4 de julho de 1979, demais dlsposições em contrário. -JOSÉ 8ARNEY- Presidente da República. - AureHano Chaves.

e

ANEX06

TRANSPARBfCJAS SOBRE CONS(JJoiO
DE ENERGIA PR/M,(RfA, A NfvELMUNDIAL,
POTENCIAL fUDRELÉTRICO DO BRASIL,
EVOLUÇ'ÍO DA TARIFA MÉDIA REAL DE
ENERGIA ElÉ77?ICA NO BRASIL (1975185),
OISOITADORIOSÃOFRANOSCO,APRESENTADAS NO DEPOIMENTO DO MINJS7RO AaREL/ANO CW.Ifs.

CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA
f'QI

COMISSÃO NAOONAL DE ENERGIA
DECRETOS N• 83.681í19 E 92.404186
ANEX06

DECRETO N• 83.681
DE 4 DE JULHO DE 1979

lnotltul a Comluio Naclonlll de Energia
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição. decreta:
Art. 1Q É instituída a Comissão Nacional de
Energia, órgão de natureza transitória, com a finalidade de estabelecer diretrizes e critérios visando
à racionalização do consumo e ao incremento
da produção nacional de petróleo, bem como
à substituição dessa por outras fontes de energia.
Arl 29 A Comissão Nacional de Energia, diretamente subordinada ao Presidente da República,
será integrada pelos Ministros de Estado. da Fazenda, Agricultura, Transportes, Indústria e do Comércio, Minas e Energia, Chefe de Gabinete Militar
e Secretário-Geral do Conselho de Segurança NacionaL Chefe da Secretaria de Phmejamento e
Chefe da Secretaria de Comunicação Social da
~dência da República.
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ANEX07
ATAS DAS REUr1JóEs DA CPJ

COMISSÃO PAJUNIIErJTAR.DE

II'JCKJáuro

Cri.- alravéo da Reoolução n• 8, de
1 9 8 7 , - •lnvestltl- .. do racionamento de energia elélric:a e
• politica pano o - elélric:oI• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADAEM21 DE MAIO DE 1987

Às dezessete horas do dia vinte e um de maio
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala de Reuniões da Comissio de Economia Ala Senador Nilo Coelho, reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada através da Reso-

luçio n 8, de 1987, destinada a investigar as
9

causas do racionamento de energia elétrica e a
politica para o setor elétrlco, presentes os Se_nho..
res Senadores Almir GabrieL Aluísio Bezerra, Cd
Sab6ia de Carvalho, Dirceu Carneiro, Jutahy Magalhães, Leopoldo Pere, Divoldo Suruagy e Jooé
Agripino.
Em ~nela ao que dispõe as normas regimentais, assume a Presidência, eventualmente,
o Senhor Senador Almir Gabriel, que solicita ao
Serviço da secretaria que proceda a distribuiçilo
dDs cédulas devotaçio, a fim de que seja efetuada
a elelçilo do Presidente e do Vice-Presidente do
Comissio, convidando, em seguida, o Senhor Senaàor Dírceu Carneiro para. atuar como escru-

tinodor.

área de energia elétrlca para qUe possa necessita"
de alguma informação de car-'ter técnico.
A Presidência, acata a sugestão do Sem11dor
· Aimir' Gabriel e providenciará para que em todoe:
PARA PRESIDE!'ITE:
os depoimentos, um assessor ~ presente.
SenadorJoséAgripino ··~~·····-·········-···· 4Votos
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a re.r
Em branco .................................................. 1 voto
nião e para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissilo, lavrei o presente 11m
PARA ViCE-PRESIDENTE:
que, lida e aprovada, seró assinada pelo Senhor
SenadorAntônioFarias
5votos
Presidente, demais membros da Comissio e ir6
à publicação, juntamente com o apanhamento
São proclamados eJeitos Presidente e Vice-Pretaquigráftco devidamente autorizado pelo Senhor
sidente Comissão respectivamente, os 'Senhores
Presidente.
Senadores José Agripino e Antilnlo Farias.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador
2•REQNIÃO,~A
José Agripino agradece em seu nome e no do
EM 4 DE JUNHO D1E 1987
Senhor Senador Antônio Farias, a honra com que
-Colhidos e i!purados os votos, verifica-se o se-

Quinte resultado:

oNoooonoo . . . oooooooooo•••

foram distinguidos e designa 0; Senhor Jutahy
Maga1hães, para relatar a matéria.
Em seguida, a Presidência propõe o calenc!Mo

das reuniões e como sugestão pessoal ouvir os
Senhores Ministros das Minas e Energia, da lnigação, o Direor-Geral do D~ o Presidente da
Eletrobrás, o Presidente da Chesf e ouvir tam~m
algum repreSentante do segmento de consumi~
dores e concessionários de energia el~ca e da
agricultura.

Logo após, usaram da palavra os Senhores Senadores Qivaldo Suruagy, Cid Sabóia de Carvalho,
Dirceu Carneiro e Almir Gabriel, sugerindo nomes, como representontes das Fed~ das
Indústrias e o Presidente da Eletronorte.
Prosseguindo, o Senador Almlr Gabriel, sugere
a Comissilo, que fique l dltposição dos Senhores
Senadores nas reuniões da CPI, assessores na

Às quinze horas do dia_.quatro de junho do
ano de mi1 novecentos e oitenta e sete, na Sala
de Reuniões da COmissão de Economia - Ala
Senador Nilo Coelho, reúne-se a Comlssilo Parlamentar de Inquérito, criada através da Resoluçio
n' 8, de 1987, destinada a investigar as do racionamento de energia elétrica e 11. poiUc:a
pora o setor elétrico, presentes os Senhoreo s.n.
dores Od Sabóio de Carvalho, Dirceu Carneiro,
Jutahy Magalhães, Mansueto de l<Mlr, José~
pino, Antlinio Farias e JoAo Lobo.
Abertos os trabalhos, o Senador Jooé Agripino,
Presidente da Comissilo, dispenso a leitura da 11m
da reunião anterior e, em seguida é dada como
aprovada.
Logo após, a Presidência agradece a presença
do'Dr. Dorany de.Sá Barreto Sampaio, entendendo que a Sadene é o grande repositório de
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mforma~s.

no que diz respeito à questão hidro-

lógica.

Prosseguindo, usa da paJavra o Dr. Dorany de
56 Barreto Sampaio, Superintendente da Sudene,

sentindo-se recompensado a. prestar contas de
seus atos e de atribuições de órgãos que dirige,
apresentando a leitura do relatório através de
trmtsparências.
Em seguida, na fase interpelat6ria, usaram da
palavra os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator; João Lobo; Monsueto de Lavor;
Dirceu Carneiro; CidSabóia de Carvalho e Antônio
Farias.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniio e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, Hda e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá: à publicação juntamente com o
apanhamento taquigráfico devidamente autorizado pelo Senhor Presidente.
3• REUNIÃO, REAL.JZ.6.DA
EM 5 DE JUNHO DE 1987

Às dezesseis horas do dia cinco de junho dQ
ano de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala
de Reuniões da Comissão de Eoonomfa, Ala Senador Nilo Coelho, reúne-se a Comissão Parlamentar de inquérito criodo através do Resolução
n9' 8, de 1987, destinada a investigar as causas
do radonamento de energia elébica e a po(1dca
para o setor elétrico, presentes os Senhores Senadores Od Sab6io de a.v.Jho, Jutahy Magalhães,
Monsueto de Lavoc e José Agripino. Presente, ainda, o Senador Edison Lobão.
Abertos os trabalhos, o Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata
dll rewtiio anterior e, em seguida é dada como

IJPIOV!ICio.

A seguir, a Presidência concede a palavra ao

Senhor José Carlos Aleluia, Presidente da Chesf,
que ~. uma breve retrospectiva sobre a Chesf
e MR~vincuJação com o Nordeste e aborda a sib.Iaçio atual, dando algwtS esclarecimentos sobre

a coqfugação de fatores que levou o Nordeste
a ter que reduzir o consumo de energia elétrica.
Prosseguindo, usa do paiavro o Senhor Miguel
Nunes. Presidente do Eietronorte, que iniciolmente manifesta a satisfação de poder estar na CPI
· prestando esclarecimentos sobre a questão que
· tem como interesse crucial, a regi&o Nordeste.
Na fase interpelatória, usaram da palavra os
Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator,
Monsueto de Lavor; Edison Lobão e Od de Carvalho.
Prosseguindo, a Presidência agradece a pre-.ença dos Senhores Presidentes da Chesf e da
Eletronorte, respectivamente, José Carlos AJeluia
e Miguel Nunes, pela voilosissima contribuiç!o
que trouxeram à Comissão.
Nada mais havendo a tratar, enceiTit-se a reuniAo e, pará- constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes; Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
, que, Uda e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação juntamente com o
oponhomento taquigTólloo devidamente autorizo~ pelo Senhor Presidente.
4• REUNIÃO, REAL.JZ.6.DA
EM II DE JUNHO DE 1987
Às quinze horas do dia onze de junho do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de

DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Reuniões da Comissão d4! Economia, Ala Senador
Nilo Coelho, re(me-se a Comissão Parlamentar
de Inquérito criada através da Resolução n' a,
de 19a7, destinada a investigar o racionamento
de energia elétrlca e a política para o setor elétrico,
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães. Relator, Antônio Farias e José Agripino.
Abertos os trabalhos, o Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata
da reunião anterior e, em seguida é dada como
aprovada.
A seguir, a Presid~cia concede a palavra ao
Senhor Mário Penna Bhering, Presidente da Eletrobrás, que tece algumas considerações quanto
ao futuro do problema de energia do Nordeste,
através de transp~das apresentadas.
Prosseguindo, usa da palavra o Senhor Jurandir
Picanço, Coordenador de Elebificaçito do Proine,
que eJaborou e apresentou um relat6rio, procurando ser abragente em todos os aspectos do
programa de irrigaç&o que se relacionam com
o setor elétrico.
Na fale interpelatória, usam da paJavra os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator; Antônio Farias e José Agripino.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para coristar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, tAo logo traduzidas e revisadas serão
publicadas, em anexot à presente Ata e irá à publicação.
5• REUNIÃO, REAL.JZ.6.DA
EM25 DE JUNHO DE 1987

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte
e cinco de junho do ano de mil novecentos e
oitenta e sete, na Sala de Reuniões da Comtssão
de Economia, Ala Senador Nilo Coelho, reúne-se
a Comissão Parlamentar de inquérito criado através da Resolução n' 8, de 1987, destinada a investigar as causas do racionamento de energia elétri-c:a _e a política para o setor eJétrico, presentes
os Senhores Senadores Antônio Farias, Jutahy
illagalhães, Relatoo Edison Lobão e o Deputado
Carlos Benevides.
·
Abertos os trabalhos, o Senador Antônio Farias,
Vice-Presidepte do Comissão, no exercido de Presidência, dispensa a leitura da Ata da rewJ.ião anterior e, em seguida é dada como aprovada.
A seguir, a Presidência concede a palavra ao
Senhor Benedllo Carraro, Diretor do Divisão de
Controle dos SeiViços de Eietricidode (DCSE),
que inicialmente apresenta através de tr<msparências, toda a estrutura do setor e atribuições
do Departamento Nacional de Águas e Energia
Ei~a (DNAE).
Logo após, a palavra é concedida ao Senhor
Adjarma Azevedo, Presidente da associação Brasileira dos Consumidores de Energia (Abrace), afirmando que, a busca de estar fazendo entender
a causa do racionamento" de hoje _é no sentido
de prevenir e não repetir os mesmos erros do
futuro.
Usam da palavr8, na fase interpelatória, os SenhoresSen~resJutahy Magalhães, Relator; Ediscm Lobão e o Deputado Carlos Benevides.
- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistent< do Comissao,lawei a presente Ata
que, lido e llfX<Mida, llefá assinada pelo Senhor
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Presidente, tão logo traduzidas e revisadas serão
publicadas, em anexo, à presente Ata e irá à publi-

cação.
& REUNIÃO, REALIZADA
EM 9 DE JUlliO DE 1987

Às quinze horas do dia nove de julho de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sa1a de Reuniões
da. Comissão de Economia, Ala Senador Nüo Coelho, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução n~> a, de 1987,
destinada a investigar as causas do racionamento
de energia eJétrlca e a política para o setor elítrico.
presentes os Senhores Senadores Dirceu Carneiro, Jutahy Magalhães, Relator, Pompeu de Sousa
e José Agripino.
Abertos os trabaJhos, o Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispeFlS8 a leitura da Ata
da reuruão anterior e, em seguida, é dada como

-aprova-aa.

---

A seguir, a Presidência comunica o recebimento do telex remetido pelo Presidente do FACC.
do Ceará; e passa: às mãos do Senhor Relator,
Senador Jutahy Magalhães, para que conste nos
registros taquigráficos da CPI.
Prosseguindo, a palavra é concedida ao Senhor
Masato Yokota, ex-Diretor Financeiro da Eetrobrás, afirmando que a crise energética está gerando racionamento de energia elétric:a do Norte e
Nordeste, que causa preocupação, dada as conseqüências bastante elevadas de prejuízo da se>ciedade nordestina.
Logo após, a palavra é dada ao Senhor Egmont
Bastos Gonçalves, ex-Diretor Financeiro da
CHESF, tecendo éilgumas considerações. -a.fir~
mando que enfrentou grandes dificuldades na
área económico-financeira no petiodo da sua gestão.
Na rase interpelatória, usaram da palavra os
Senhores Senadores Dirceu Carneiro, Jutahy Magalhães e José Agripino.
Fmalmente, o Senhor Presidente agradece a
presença dos Senhores Masto Yokota e Egnort
Bastos GOhçalves, ex-Diretores da Eletrobr61 e
do CHESF, respectivamente, e em seguida, " - mina que as notas taquigráflcas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo,
à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ala
que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicaçao.
7• REUNIÃO, REALIZADA
EM 19 DE AGOSTO DE 1987

Às quinze horas do dia dezenove de agosto
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala de Reuniões da Comissão de Fmanças, Ala
Senador Nilo Coelho, reúne-se a COITliSs!o Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução
n9 a. 1987, destinada a investigar as c_ausas do
racionamento de energia elébica e a política para
o setor elétrico, presentes os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, José Agripino, João Lobo, Antônio Farias e Mauro Borges.
Abertos os trabalhos, o Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata
da reunião anterior e, em seguida, é dada como
aprovada.
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A seguir, a paJavra é concedida ao Doutor Vi~
cente Fialho, Ministro de Estado da Irrigação, que
discorre sobre os fatos decorrentes da implementação do programa de irrigação de um milhão
de hectares na região do Nordeste.
Usam da palavra, na fase interpelat6ria, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator,
João Lobo, Mauro Borges e José Agripino.

Prosseguindo, o Senhor Relator, Senador Jutahy Magalhães, comunica o recebimento de oficio
do Ministério da Irrigação contendo informações

requeridas pelo Relator e solicita o registro do
mesmo nos Anais da Comissão.

Fmalizando, o Senhor Presidente agradece o
depoimento do Senhor Ministro e registra o recebimento de uma carta da Deputada Cristina Tavares na qual enfatiza a necessidade da CPI tomar
depoimento de alguns usuários. Em discussão,
o Senhor Relator, Senador Jutahy Magalhães sugere ouvir, primeiramente, a Deputada a fim de
que possa apresentar sugestões. Usa ainda da

palavra o Senhor Senador João Lobo. Finalmente,
o Senhor Presidente deixa a decisão para o plenário da CPI adiantando que não encontra razão
para o prolongamento dos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente que determina que as notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam public:adas, em anexo, à presente Ata.
8• REUNIÃO, R.EAL1ZADA
EM 2 DE SETEMBRO DE 1987

Às quinze horas do dia dois de setembro do
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala
de Reuniões da Comissão de Economia, Ala Senador Nilo Coelho, reúne'-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada atrav~ da Resolução
~ 8, de 1987, destinada a investigar as causas
do racionamento de energia. elébica e a política
para o setor elébico, presentes os Senhores Senadores Aluizio Bezerra, Cid Sab6ia. de Cmval.ho,
Jutahy Jllagalhães, Relator, e José Agripino.
Abertos os traba1hos, o Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata
da reunião anterior e, em seguida, é dada como
aprovada.
A seguir, a palavra é concedida ao Dr. Drumont
Xavier, Secretário das Minas e Energia do Estado
de Pernambuco que discorre sobre a ,situação
atual do racionamento de energia no Nordeste,
as perspectivas para 1988 e além, a influência
do PROINE e, finalmente sugere algumas reco8llO

mendações.
Prosseguindo, o Senhor Relator, Senador Jutahy Maga1hães encamilha Oftdo ao Presidente da
CPI para as necessárias provldt!:ndas, no qual solicita informações ao Tribunal de Contas da Onião.
Finalmente o Senhor Presidente agradece a
· presença do Senhor Drumont Xavier, Secretário
da Minas e Energia do Estado de Pernambuco
e comunica que a convocação do Senhor Ministro
de Estado das Minas e Energia, Aurelia.no Chaves,
será no menor espaço de tempo possível.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, lavrei a presente Ata que, Ilda e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente que deter~ina que as notas taquigráficas, tão logo ~
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zidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo,

à presente /V:a,
9' REQNIÁO, REALIZADA
EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987

As quinze horas do di8. dez de novembro do
ano de mn novecentos e oitenta e sete, na Sala
de Reuniões da Comissão de Fmanças do Senado
Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução n' 8, de 1987,
destinada a investigar as causas do racionamento
de energia elétrica e a politica para o setor elétrlco,
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, José"Agripino, Roberto Campos, Jorge Bornhausen, Carlos Chiarelli e Marco Maciel. Comparecem, ainda, os Senhores Deputados Mário u~
ma, Ismael Wanderley, DjaJma Bessa, Dionísio Dai
Pró e Humberto Souto.
Abertos os trabalhos, o Senhor Senador José
Agripino, PreSidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida,
é dada como aprovada.
~ registrada a presença dos Senhores Mário
Bhering, Presidente da _Eletrobrás; Miguel Nunes,
Presidente da Eletronofte; Carlos Aleluia, Presidente da Chesf; Diretores e Assessores de diversos
órgãos da área da eletrificação.
lnidalmente, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Doutor Aureliano Chaves , Ministro de
Estado das Minas e Energia, que, discorre sobre
a utilização da energia em suas diversas formas.
Prosseguindo, na fase interpelatória, usam da
palavra os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Relator; José Agripino e o Deputado Mário
Uma.
Fmalmente, o Senhor Presidente agradece a
presença do Doutor Aureliano Chaves e determina que as nOtas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas. sejam publicadas, em anexo,
à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comlssãó, lavrei a presenta Ata
que, lida e api'O"Rlda, ·será aSsinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicaç~.
100 REQNIÁO, REAUZADA
EM 4 DE DEZEMBRO DE 1987

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos
do dfa quatro de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de Reuniões da
Comlssào de Legislação Social do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada atrovés da Resolução n• 8, de 1987,
destinada a investigar as causas do rackmamento
de energia elébica e a politica para o setor elétrico,
presentes oS Senhores Senadores Aluízio Bezerra,
Cid Sabólo de Carvalho, Dkceu Cameko, Jutahy
Jllagalhães, Jllansueto de Lavor, Ruy Bacelar, Diwldo Suruagy e José Agripino.
Abertos os trabalhos, o_ Senador José Agripino,
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata
da reunião anterior que, em seguida é dada como
aprovada.
lnidalmente, a palavra é dada ao Relator, Senador Jutahy Jl\agalhães, que emtte Relatório Final
concl~1dc ~Projeto de Resolução, que "cria
o SeiViço de Auditoria b Comissões Parlamentares de lnquérlo, para os fins que especifica".

Março de 1988
Em_ discussão, usam da palavra os Senhores
Senadores Mansueto de Lavor, Dirceu CarneirO
e Divaldo Swuagy.
A seguir, _o Senhor Presidente, Sen~dor José
Agripino, apresenta sugestões que acatadas pelo
Senhor Relator, passam a constar do Relatório.
Em votação, o ReJatório é aprovado por unanimidade.
Fmalizando, o Senhor Presidente agrãdece o
valioso trabalho dos Assistentes da Comissão, assim como dos Assessores.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuM
riiãO e, para Constar, eu, Haroldo Pereira Feirúm~
des, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação juntamente com o
apanhamento taquigráfico.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 398-A, de 1937. Cria o Serviço de Auditoria às Comissões Parlamentares de Inquérito, para
os fins que especifica.

O Senaâo Federal decreta:
Art. }9 i! criado, nos tennos do art. 173 do
Regimento Interno do Senado Federal, o Serviço
de Auditoria às Comissões Parlamentares de Inquérito.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A recuperação das prerrogativas do Congresso
Nacional, no bojo do processo de redemoctatização do País, exigirá- do Senado FederalrenoVadas atribuições e responsabilidades. Será o_Cóngresso Nacional o reduto da legitimaç.ao deMocrática iniciada pela promu1gação da nova Ca~
Magna e continuada na destila~ão de politicas
de Estado conducentes à obtenção de um mínimo de _consenso no seio da cidadania. Espera-se
que os tradicionais "anéis burocráticos" que aJimentaram a cooptação do "público" pelo "privado" no âmbito do Estado e que produziu a degradação mora] de suas instituições dê lugar a um
sistema arejado e participativo na Qestão dos- re~
cursos públicos, cabendo à representação parlamentar um papel estratégico na definição das
prioridades sociais e na fisca.l.ização acurada do
Poder Executivo. O Congresso Nacional será não
s6 fiador, doravante, da execução dos programas
de governo como seu principa1 responsável pe~
rante a cidadania. Todo o processo de legitimação
passará pela capacidade do legislativo em avaliar
o caráter das politicas públicas e fiscalizar a fundo
os mecanismos de apropriação orçamentária e
execução financeira que lhes correspondem. Parte decisiva deste processo é a auditoria contábil
das contas sujeitas ao controle externo do Senado
Federal.
-As Comissões Parlamentares de Inquérito, de
sua parte, tem revelado, ao longo de sua história,
pouca versatilidade e estrutura para levar às últimas consequências suas atribuições, reduzindo
sua eficácia e desmerecendo a instituição parlamentar perante a opinião pública.
Justamente quant=Jo o País se reencontra com
a democracia, que nova~ ~-ctativas ª-e~ ~Q:_
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COMISSÃO ESPECIAL

sitam sobre o Congresso Nacional, não podem

as CP[ se transformar em lacunas do poder fiscalizador do COngresso. Trata-se, pois, de cirar as
condições para que as CPI venham a cumprir

Cri- abavéo do Requerimento n•l7,
de 1987,-..-aeumlnaraqueotio
da DWida Externa bladelra e avalu u

adequadamente suas Funções e realizar expec-

--Jevaramogovemoa._dero - n t o dos~ financeiros pela decorrente, nos planos externo
e Interno.

tativas sobre sua eficácia. Neste sentido foi justa
e oportuna a proposta contida na Resolução ll"'

,

que alocou recursos orçamentários do Senado
às CPI. Agora, proponho que se crie wn serviço

Sa1a das Sessões,
ANEXOS
DEPOEI'ITES
Relaçio dos Depoentes à CPI
1. Superintendente da Sudene - Dr. Dorariy
de Sá Brito Sampaio, 4 de junho de 1987; ~
2. Presidente da Chesf- Dr. José Carlos Aleluia, 5 de junho de 1987;

3. Presidente da Eletronorte- Dr. Miguel Rodrigues Nunes, 5 de j~nho de 1987; _
_
4. Presidente da Eletrobrás - Dr. Mário Penna Behring, li de junho de 1987:
5. Coordenador de Eletrificação do Proine-

Dr. Jurandir PícançoJúnior, 11 de junho de 1987;
6. Diretor da Divisão de Controle; dos Serviços
de Elebicidade do DNAEE- Dr. Benedito Carra~
ro, 25 de junho de 1987;
· 7. Presidente da Abrace -_Dr. Djalma Azevedo,25 de junho de 1987;

8. Ex~Diretor Financeiro da Chesf- Dr. Eg~
mont Bastos Gonçalves, 9 de julho de 1987;
9. ExwOiretor Financeiro da Eletrobrás- Dr.
Massato Yokota, 9 de julho de 1987;
10. Ministro da Irrigação- Dr. José Vicente
Foalho, 19 de agosto de 1987;

11. Secretário de Minas e Energia de Pemam~
buco - Dr. Drumond Xavier Qn>alcanti Uma,
2 de setembro de 1987;

12. Ministro das Minas e Energia- Dr. Aureliano Chaves, 10 de novembro de 1987.
ANEX09
ASS~O

Aueuorla Técnica

Edgar Uncoln de Proença Rosa- Diretor da
Assessoria Técnica do Senado;
Paulo 'eesar Tinim -Assessor TécniCo do SenadorJutahy Magaihães, Fone: 211-3018;
Luiz Fernando de Carvalho- CESP- R. Alm.
Rocha Azevedo, 25-120 -São Paulo- SPFone: 289-2982- Cep: 01410:

8• REUNIÃO, REALJZAI)A
EM 9 bE NOVEMBRO DE 1987

-As quinze horas do dia nove de novembro do
ano de mil novecentOs e oitenta e sete, na Sa1a
de Reuniões da Comissão de Economia do SenadO--Federal,- presentes os Senhores Senadores
Aluizio Bezerra, Leopoldo Perez, Raymundo üra,
Ronan Trto, Fernando Henrique Cardoso, Carlos
Chiarelli, Odacir Soares e Jamil Haddad, além
dos Senhores Senadores Mário Covas, Saldanha
Derzi e Roberto Campos. reúne-se a Comissão
Especial destinada • =inar a questão da Divida
Externa brasileira e avaliar as razões que levaram
o governo- a-suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes, nos planos extemo e interno.

Abertos os trabalhos, é dispensada a leitura da
Ata di! reunião anteriOr que, em seguida, é dada
oomo apróvaâa.
A seguir, o Senhor Presidente, Senador Carlos
Chiarelli, convida os Doutores Fernando Milliet,
Presidente do Banco Central, Fernão Bracher, Assessor do Ministério da Fazenda e Antônio de
Pádua Seixas, Dlretor da Divida Externa do Banco
Central, para tomarem assento à Mesa.
Em seguida, usam da palavra os Doutores Fer:nando Millet e Fernão Bracher, para prestarem
esclarecimentos relativos a dívida externa brasileira. Logo após, se colocam à disposição dos
Senhores Senadores para quaisquer explicações
adicionais.

Na_ fase interpelat6ria, usam da palavra, pela
ordem de inscrição, os Senhores Senadores Itamar Franco, Odacir Soares, Rornm Tito, Aluízio
Bezerra, Roberto Campos, Carlos Chiarelli e, finalmente, o Relator, Senador Fernando Henrique
Cardoso. .. . ..
Fmalizando, o Senador Carlos_ ChiareUi, Presidente dã -Comissão, determina que as notas taqui·
gráficas tão logo traduzjdas e revisadas, sejam
publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu~
niãó' e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA li' REUNIÃO DA CO-

Aldo Ramon de Almeida- Coelba-Av. Edgar
Santos, 300 - Bl. II, I• Fone: 231-2059;

Saivador -

BA -

~

Edson Bezerra Peixoto-Coelba- Rua Ger~
sem Pinto,~28lf701-CostaAzul-Cep:40.000
-Fone: 231-4040 (Res.)231-0337;

Aulotente da Comlaiio

Haroldo Pereira Fernandes-Assistente do
Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito.

7ÉRIO DA FAZENDA, Q(JE SE PCJBUCA
COM A DEWDA AUTORIZAÇÃO DO SE-

NHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Carlos Chi_arelli
Relator: Senador Ferruindo Henrique Cardoso
(Integra do apanhamento Taquigrâfico.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiareiii)

técnico permanente de apoio às CPI. Este setviço

de auditoria contá)>iJ preencherá importante lacuna dessas Comissões e se constituirá em decisivo
elemento da reestrutura desta Casa nesta nova
etapa da vida politica do País.
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MJSSiO ESPECIAL. DESTINADA A EXAMINAR A Q(JESTÃO DA DfVIDA EXTERNA
BRAS/LEJRA E AVAL.biR AS RAZÓES Q(JE
LEVA/ii1M O GOVER/'fO A SliSPENDEII O
PAGAMENTO DOS El'/CARGOS F1NA!'{CE/-

ROS DELA DECCJRREJ"{TF,$. ~NOS PL/tNOS
EXTERNO E INTERNO, REi\UZ4DA EM 9
DE NOVEMBRO DE 1987, A F1M DE ()(JIIIR
OS DEPOIMENTOS DOS SENHORES FERNANDO MJWET E FEl/NÃO BRACHEII,
RESPECTIVAMENTE, PRESIDENTE DO
BANCOCENTRALEASSESSOR DOMJN/5C

~ Ha-

vendo número legal, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Srs. Parlamentares, inciaremos esta reunião extraordinária da Comissão Especial Dívida Externa
cuja convocação parece óbvia, em face_ dos últimos acontecimentos e às notícias que tivemos
oportunidade de receber, e a Nação de as conhe-cer, sobre os entendimentos realizados; e até porque na última visita do Presidente do Banco Central, Dr. Fernando Milliet, S. S• nos assegurava
o seu retomo, nesta semana, para poder conosco
debater o resultado, que se previa ocorresse até
o fmal da semana, dos entendimentos celebrado_s
com os bancos credores privados dos Estados
Unidos. E hoje, além de S. S• temos çonosco
também um negociador chefe que também _outras vezes aqui esteve, e que também_ "freguês"
da Casa Dr. Fernão Bracher, que juntamente com
o Dr. Milliet nos oferecerão essas informações.
e a quem n6s dirigiremos nossàs considerações,
perguntas e evidentemente nossas ponderações
sobre a matéria em pauta.
Apenas gostaria de destacar um fato com relação à data em que nós estamos fazendo esta
reunião, que está coinddindo com a da Comissão
de Sistematização em que estamos votando matéria da mais alta importânCia com relação à
Constituição.
Como as questões de antecedência: como histórico, como também matérias e outros temas
referentes à divida têm sido debatidos aqui, eu
ponderaria aos nossos doi~ depoentes de hoje
que fossem muito _objetivos, e que procurassem
trazer-nos uma informação detalhada, eluc;:i®tiya,
numérica, com as razões, os prós e os contras
do acordo do qual, digamos assim, hoje queremos ter um debate para que não fiquemos em
comentários- gerais. E eu gostaria de ponderar
que sobre i§So_ nós c_entralizâssemos as nossas
indagações com a objetividade necessária.
Concedo a palavra ao Dr. Fernando Milliet. Presidente do Banco Central. E aplicando narinas
disciplinares indispensáveis, até em razão aa prioridade da Constituinte, vou pedir que nóS tenhamos a exposição de ambos drcunscrita num prza.
zo"máXimo de 30 miti.Utos.
O SR. FERNANDO MILLIET- Vou fazer algumas referências iniciais, e acho que o Dr. FemAo
Bracher poderá fazer comentários mais elucidativos a respeito deste entendimento preliminar.
Eu gOstaria, apenas, de situar em perspectivas
a crise da_ dívida _extema, que, c_omo expus da
outra vez, resulta de mudanças importantes nas
condições'.do mer~do financeiro internacional~
que são decorrentes de ajustamentos o_u desajustamentos _que se verificaram na economia americana, que _criaram uma enorme demanda de crédito, do que decorreu uma crise de liquidez ftnanceira e uma elevação muito substancial das taxas
reais de jUros.
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A partir desse fato, que eventuaJmente venha
a se corrigir com o reajustamento dessas grandes
economias do mundo, mas que não foi um fato
certamente provocado pelo Brasil, a que nós vínhamos assistindo era uma montagem de um

fonnato de negociação que se caracterizava tipi·
camente pelo fato de os países fazerem um acor·

eis> com o Fundo Monetário Internacional, e ,esse

acordo, J:jue presidia as suas relações com os
bancos, com as comunidades financeiras, tinha
cláusulas, ou pelo menos os acordos dos bancos
tinham cláusulas de que se o FMI desaprovasse

o desempenho da economia do País endividado
ele sustava os desembolsos e, com isso, os bancos também sustavam os ·desembolsos - e isso
significava que o. País ficava sem nenhum tipo
de financiamento. Esses empréstimos eram tradi.:.
cionalmente feitos para financiamentos de juros,
os refinanciamentos de juros eram feitos tipica-

mente por um ano apenas; e as negociaçõs costumavam ser, e parece que continuam sendo, extremamente demoradas, de tal sorte que não era
incomum que o acordo fosse concluído, às vezes,
no segundo semestre do próprio ano a que se
referia. Isso deixa as economias c.Iestes países endividados numa situação de permanente instabilidade, o que tem contribuido para prejudicar, entre outras coisas, a taxa de investimentos dessa~
economias.
Orna outra carcteristica é que o montante de
recursos que os países endividados vêm sendo
obrigados a fazer para servir a sua dívida, passou
a representar percentagens muito expressivas da
sua renda nacional do seu Produto Interno Bruto
e, evidentemente, isso tem também prejudicado
a disponibilidade de recursos para investimentos.
O Brasil procurou, no ano de 1987, tomar uma
atitude multo firme no sentido de que esse quadro
tinha que mudar, e fizemos uma proposta. Acho
que seria oportuno lembrer que já no primeiro
semestre, quando uma situação de inviabilidade
de contas externas se apresentava, o Brasil suspendeu os pagamentos do serviço da dívida de
má:lio prazo do sistema bancário:
Procuramos um ordenamento da economia
nacional, foi feito um plano emergencial que ficou
conhecido como Plano Bresser, depois o Plano
Macroeconômico, que seria um plano mais de
fundo. Depois de tudo feito e aprovado internamente, fomos ao exterior com uma proposta que
tomamos pública e que apresentamps à comunidade financeira internacional, que se caracterizava por imensos avanços no estilo ou no formato de comovem sendo negociada a dívida externa..·
Entre esses avanços, propusemos: o retin"ãnda-mento de juros por três anos, que jamais foi feito
em nenhum contrato anterior, quer com o Brasil.
quer com outros países. Propusemos uma redução muito substandal dos ..,reac~~;, ou da taxa
de risco que paga a dfvída brasileira, que hoje
ainda é muito elevada; propusemos um teto para
as taxas de juros, prevendo que· a instabiHdade
da. situação financeira internacional pode levar a
grandes HutuaçõeS na taxa de juros do mercado,
e é evidente que um pais com pouca. ,reserva
e sem acesso ao crédito voluntário não teria como
acomodar, nos seus balanços de pagamentos,
uma elevação substancial na taxa de juros.
Por essa proposta que apresen!Mnos, essas olterações teriam que ser automaticamente refmanciadas.
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Propusemos a conversão de parte da dívida
em títulos de longo prazo: o banco que aceitasse
essa conversão, que seria voJuntára, de parte da
dívida em tftWOs de longo prazo, teria títulos com
taxas de juros menores do que as vigentes no
mercado, e consideraríamos que com essa contribuição o banco estaria dispensado de refinanciar
os seus créditos periodicamente, como são feitos
os demais créditos no sistema bancário. Énfim,
uma série de caracteristk:as que representavam
todas elas.
E, finaJmente, acháyamos indispensável a desvinculação da divida bancária de qualquer acordo
que, eventualmente,_ se faça com o Fundo Monetário Intemadonal. O grande instrumento pelo
qual esses acordos provocam enonnes crises, pelo menos potencialmente - e na prática tem sido
assim -nos paíSes que Celebram esses acordos,
é porque por essas cláusulas, esses aCO!dos, levam ao impasse e à anulação de uma acordo
de rescalonamento, que freqüentemente é demorado, penoso e difícil, pelo descumprimento de
qualquer condidoruilldade estabelecida no entencUmento que se possa fazer com o FMf.
Clueremos, portanto, que as nossas relações
financeiras com as diversas entidades ou grupos
de entidades que financiam a dívida brasileira,
não tenham relação um~ com as outras, de tal
sorte que esse acordo seria mais para viabilizar
a contfatação de novos recursos para financiamento da economia brasileira, e não como uma
forma imposftlva de eventualmente inviabilizar a
nossa situação de balãnço de pagamentos.
Quando a equipe de negociadores brasileiros,
chefiada pelo Dr. Fernão Bracher, há umas três
semanas foi dar início, de fato, às negodações
tínhamos, evidentemente, um problema da reclassificação da dívida. Era necessário que o Brasil
demonstrasse um gesto de boa vontade que permitisse que se evitasse a reclassiflçáo da dívida
brasileira.
De fato, creio que tanto o Brasil quanto as institUições credoras, quanto o GovernO americano
tinham, cada um do seu modo, bons motivos
para não desejar essa reclassificação. E como
essa reclassificação é julgada, como já tive oportunidade de expor, não por motivo pactuai - ou
seja, passou tantos meses sem pagar, automaticamente está reclassificado - mas, dentro de
um contexto do prognóstico do País e da sua
negociação em CW'SO, então era importante que
houvesse um sinal de que a negociação tinha
boas perspectivas.
Evidente que um sinal passive!, por parte do
Brasil, seria, como queriam os nossos credores,
que pagássemos três meses de juros; inclusive
assim ficaríamos abaixo do prazo limite de reclas-sifição e estava encerrado o assunto. Isso iria nos
custar uma soma grande de recursos.
InSistimos que qualquer pagamento teria que
ter por parte dos credores também um sinal de
que eJes. credores, estavam dispostos a fazer uma
negociação que pudéssemos aceitar como uma
negodaçilo adequada aos interesses e aos objetivos do Brasil.
Creio que nestas três semanas, com grandes
esforços, inclusive pessoais, essa equipe conse-guiu produzir esta situação, razão pela qual foi
pooslyol fazer um acordo intermedlório que prep.a e assenta as btJ.ses da negodaçio global
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que deverá ser retomada dentro de a1gumas semanas.
Pediria, então, que o Dr. Fernão Bracher explicasse os elementos desses entendimentos e o
que realmente negociamos e deixamos estabelecido ou deixamos por estabelecer com os credores.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiorelli) -Com
a palavra o Dr. Fernão Bracher.
O SR. FERNÃO BRACHER- Obrigado, Sr.
Presidente.
Senhores, de acordo com o que o Presidente
do Banco Central acabou de informar, foi essa
a incumbência que nos tocoU e dela procuramos
nos desincumbir da melhor maneira possível.
Dado a uma situação de fato, em que a opção
seria uma deterioraç6o constante com os meios
financeiros internacionais que se verificava na
queda constante dos saldos emprestados pelo
Barico Mundial -que este ano vai a menos 600
milhões de dólares, no mínimo, de saldo negativo,
que vai a saldos negativos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e_ que acarreta-nos,
este ano, apesar da moratória, dispêndios, na·área
financeira, da ordem de 8,2 bilhões de dólares
--, determinaram-me. as autoridades competentes, que procurássemos encetar o caminho das
negociações.
Dentro do caminho das negociações tfnhamos,
primeiramente, uma grande dificuldade que era
o prazo imperativo das autoridades fiscalizadoras
americanas dos bancos, as quais, em face da
sib.tação de os juros estarem há mais de 6 meses
atrasados, deveriam declarar os nossos créditos
como wlue lnqMJred, o que equivale, aqui, mais
ou menos, a crédito em liquídaçio.
Talvez uma pequena explicação sobre esse organismo americano: nos Estados Qnidos, logo
depois da crise de 1982, houve uma sibJaçio
dif!cil dentro da comunidade finonceira, houve Interesses eventuais inclusive de outros 6rgios em
assumirem o controle da situação e o Executivo
então criou uma Comissão composta de riove
Membros, que é chamado IntenogencyCounby
Ellpoeure Rlsk Comltee ou ICERC. Essa Comissão de nove membros é composta de três
membros da Reserva Federal, três Membros do
Conb'OI ol a...Jmdy, que é o órgão fiscolizador
dos bancos, e três membros do FDIC; que é o
órgão que dá seguro aos bancos, que segwa contra riscos de crédito. O banco quebra, o FDIC
paga os depósitos até determinados montantes.
Muito bem! Então essa Comissão se reúne ttês
vezes por ano, a cada quadrimestre, para exami~
nar qual é a classificação que devem ter os ativos
dos bancos para que não aconteça de uma agência, que é responsáVel, classificar de maneira diferente da outra. De modo que, então, os examina·
dores dessas b'ês entidades se reúnem e vêem
as contas, e dizem que tal pafs deve ter tal classificação, etc. Então, na classificaçilo de Ylllve 1m
pafred estão o Zaire, o Peru, a Nicarágua e outros
países de menor expressão económica e que, efetivamente, já ultrapassaram_ os seus seis meses.
E a cada quadrimestre se reúne essa Comissão,
e vai-se reunir novamente em fevereiro. Preenchidas aquelas condições de ser classificado como crédito em liquidação, poucas opções i-estam
à Comissão senão declará-lo efetivamente como
cndlto em_ liquidação.
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Uma declaração como essa. de crédito em Uquldaçõo, traria conseqüências imediatas nos Estados Unidos bem como também conseqüências
imediatas em outros países como o Japão, Reino
CJnido e em outros, que, eventualmente, teriam
também os seus respectivos órgãos supervisores,
nio de maneira nenhuma obrigados, mas levados

eventualmente a ter o mesmo julgamento. De
sorte que qualquer encaminhamento no sentido
negociador seria dificultado, uma vez que pela
própria técnica e pela própria-mednica das regras
contábeis, seria muito mais dificil aos bancos darem créditos ao Brasil, inclusive para pagamento
dos juros, uma vez feita essa reclassificaç&o.
Na realidade nós estamos vivendo em um mun-

do de regul811'1entos: nós reclamamos que os re-gulamentos não atendem os nossos interesses,
n6s reclamamos que esses regulamentos estão
desatualizado$, mas são reclamos e. se Deus quiser, isso será algum dia modificado; mas há a
inércia, como V. EX" sabem, dos regulamentos,
da ordem estabeJedda, do poder estabelecido,
enfim das coisas que são como são, e até que
se consiga mudar, é uma grande dificuldade.
Estávamos às vésperas de uma decisão dessa
Comissão que, no seu dever regulamentar, por
estarem as coisas como ~m. iria provavel-

mente sugerir ou detetminar a reclassificação das
contas brasileiras, o que seria um grande empedJio no passo da negociação. Então, evidentemente, poderiamos continuar insistindo no caml·
nho da negociaçiio e não sei qual seria a decisão
do Governo bra.sBeiro nessa altura; ou, então, optamos por um caminho de radicalização com to-dos os organismos, que nos poupasse essa sangria talvez não dos 8,2 bilhões de d6lores, porque
estDo indufdos os dividendos, e diminuísse consi·
deravelmente Isso e ficaríamos ·em uma ilha mais
ou menos como, eventuaJmente, ocorreu com
a <lnião Soviética, depois de 1917, e com a China,
de Mao Tsé-Tung, enfim, podemos Viver denlro
desse contexto. Mas é -mais dificil e mais compli·
cado e não foi esse o momento escolhido. Então,
com essa instrução de negociar é que lá fomos
obtendo para o Pais - as melhores vantagens,
as melhores condições e é isso que eu tenho
que submeter a V. EX'"' para verificarem se isso
ocorreu ou não ocorreu.
Na negociação preliminar que houve, discu·
fia.se muito como fazer para se darem eleme$5
a uma não reclassificação das nossas contas e
como se darem elementos para a criação de um
omblente favorável para que pudéssemos entrar
na discussão propriamente dita.
É necessário que se esclareça que estamos
tratando de um acordo preliminar, é um acordo
inicial apenas, que irUda uma situaçiio para wn
a<:::ordo de longo prazo.
A situação que se achou é uma situação relatiwunente engenhosa. depois de negociações com
o governo americano, pela qual se mostrava claramente que se não se fazia a suspensão de pagamento.
A palavra moratória é uma palavra que tecnlca·mente nunca foi usada, inclusive que eu saJba,
pelo Governo brasileiro; se falou sempre em susPensão de pagamentos. Mas não se cancelava
a suspensão de pagamentos, tanto assim que a
solução que foi possível negociar é que se paga. riam os juros dos meses de outubro. novembro
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e dezembro com a contribuição de 213 dos b811·
cos eStrangeiros, eles entrando com wn bilhão
e nós entrnhdo com 500 milhões. Quanto aos
meses de 20 de fevereiro a ·30 de setembro, esses
s6 seriam pagos no caso de se chegar a lDlla
negociação final, definitiva e satisfatória ao Brasil
e no momento em que esses mesmos dinheiros
fossem desembolsados, a saber, em 16 de junho
do ano que vem. Para tanto os bancos também
contribuiriam com 213 e nós contribuiremos com
1/3. E com referência aos pagamentos de após
19 de janeiro, isso n6s esperamos que se possa
dar sempre e desde quando tenhamos o suporte
da comunidade internacional. É com esta condicionante expressa que se reiniciarão ou se manterão os pagamentos a partir de 1'~ de janeiro.
A col"IÇ'Iusão a que se chegou nas negociações
com as autoridades e com os bancos é a de
mostrar claramente que se trata nâo de uma solu·
ção definitiva, mas interina, pela qual, enquanto
se está negociando, os juros serão pagos. Mas
o prazo anterior não está sendo satisfeito e s6
o será no caso de se chegar a conclusões satisfatórias. Somente no caso de a mesma comunidade
financeira intemadoné1l. nos dar apoio é que se
manterão os juros em dia. Isso com referência
aosjulõs.
No que diz respeito ao Fundo Monetário Internacional, houve grandes discussões. A posição
sempre definida é a de que o Fundo para o quol
pediríamos apoio a um programa nosso- e nio
um programa dele - seria um novo Fundo, a
saber, um Fundo que não tem poder, um F1.mdo
desvinculado do desembolso dos bancos.
Isto acontece tradlclonaJmente, e esta é uma
tese multo ousada nossa. A nós caberá conseguir
a adesão do sistema financeiro internacional.
Em 1982, quando estourou a crise do México
em agOsto, houve a impasse, a quebra, enfim,
a dificuldade de pagamento desse pais - também lá se declarou a moratória e suspenderam-se
os pagamentos. O Fundo Monetário Intemadonal
reuniu os bancos e mostrou-lhes a sibJaçáo, sugerindo que ere próprio entraria com uma parcela
e os bancos com outra.
Alguns bancos aceitaram, outros n&o. O Geren~eral do FM.I, na época, o Sr. Jacques de Larosiére, disse que a entidade s6 entraria se todos
os bancos fizessem o mesmo. Era condição absoluta que todos entrassem. E,- assim, obrigou-os
a entrarem com o dinheiro, resolvendo a situação
desta maneira.
Foi wna medida muito criticada por uma série
de bancos. Criou-se, inclusive, uma organização
de bancos em Washingtnn - o JnsUtute of ln·
tematloiUII Flnanc:e - com o prop6sito declarado por muftos banqueiros de não ·mais aceitarem as imposições dos burocratas do Fundo Mo- netário Internacional a respeito de onde empregarem o seu dinheiro. Enfim, foi uma tentativa.
Foram as expressões que ouvi e registrei e delas
dou testemunho, para mostrar que, naquele determinado momento, o Fundo Monetário Interna·
donal, para estabelecer a ordem que entendia
adequada, conclamou os bancos e condicionou
a sua entrada a que estes fizessem o mesmo.
Hoje, a nossa posição é a de negociar com
os bancos em separado. O acordo que fizemos
com os bancos há de ser com os bancos; o acordo
que fizemos com o FMI há de ser com o FMI.
Esta posiçl!o brasileira foi daronÍente' definida:
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não aceitaremos vinculação do desembolso dos
empréstimos bancários a um eventual acordo
como FMI.
No que con~me a solicitar o apoio do Fundo
Monetário Internadanai para um programa nosso,
também ficou absolutamente claro que o temw
é nosso; quem dá o momento e a hora é o Gover~
no brasileiro, de acordo com as nossas conve-

niências.
Abordo essas duas questões, que me parecem
ser as mais candentes. Em seguida, também can·
dicionamos dar esse passo a que houvesse algum
progresso nas negociações propriamente ditas.
Sabemos que todas as negociações estão por
vir. Mas, sem que tenhamos algum progresso,
não é possível caminharmos neste sentido.
Quais são esses progressos? O_ primeiro é termos eliminado o problema da reclassificação das
nossas contas. O segundo é termos, num discutido telex nossa, afirmado que eventuais falhas
nq cumprimento de um acordo estabelecido com
organizações multilaterais não deverão ser causa
de atraso no desembolso dos financiamentos
bancários. Esta é a fórmula achada para falar.se
em desvinculação.
No telex dos bancos, que deverá ser enviado
hoje. deverá aparecer uma clara referência dos
bancos dizendo que reconhecem a reestruturação
brasileira a longo prazo docwnentada em bônus
como uma solução interessante. E eles deverão
estudar a maneira de permitir aos bancos, que
assim o quiserem, comprar os nossos bónus em
troca da sua dívida.
Além do mais, já foi estabelecido o princípio
de que discutiremos, como já disse o Presidente
do Banco, os anos de 1987, 1988 e 1989 como
horizonte do programa de financiamento iriternaclonal para o Brasil
Exatamente fixou-se o montante, como indicativo, de_3,4 bilhões de dólares como sendo aquele
do financiamento deste ano; não apenas os 3
bilhões, que são os dois terços com que os bancos
entraram, mas3,4 bilhões. E isto apesar dos êxitos
que vamos tendo nas balanças comerciais e apesarda grande discussão que havia com os bancos
se eles iriam ou não financiar os nossos pagamentos ·ao Fundo Monetário. Além do mais,_ fixa·
mos também que nas linhas de créditos a curto
prazo, o Comitê manterá as linhas de crédito a
cwto prazo e solicita à comunidade bancária que
assim o faça
Quanto à prorrogação dos principais vencidos
e não pagos do ano de 1986, que tinha vencido
o último acordo em 15 de abril, passou agora
para março ou junho do ano que vem.
E, finaJmente, faemos constar dm:amente que
desejamos que no acordo final deveríamos neCessariamente contemplar o probtema da salvaguar·
da, isso .é, deverfamos ter uma solução satisfatória
para oscilações abruptas no mercado de tua de
juros.
De modo que são todos esses assuntos, uns
já resolvidos, como, por exemplo, o período de
três anos, outros por resolver corno, por exemplo,
a questão dos juros ou, por exemplo, na questão
da desvinculação já resolvida, ou dos b9nu~ por
resolver, mas todos eles nitidamente dando um
encaminhamento para as negociações que virão.
Se nós teremos êxito ou não? Em primeiro
lugar, se os bancos terão êxito em levantar os
trh bilhões de dólares, não sabemos. E: provável
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que eles o tenham, não há precedente de uma
solicitação do Comitê de Bancos à comunidade
bancária não ter tido êxito. Eles agora, os quatorze
bancos que compõem a mesa, precisarão de duas

ou três semanas para se lançarem no mercado
internacional e pedirem ao universo de uns cin~

qüenta a cem bancos, prova1mente uns setenta,
que cada qual contribua com a sua parcela para

esse levantamento de fundo.
E, finaJmente, Se nós teremos êxito na segunda
etapa de negociação, também é impossfve1 dizê..Jo
desde já O certo é que é uma tentativa que parecevá1ida, parece-me necessária e se tivermos êxito

reU~ soUcitasse esse docwnento, porque através
dele é que se poderá analisar melhor o que se
passou, realmente, lá fóra. Não quer dizer que
estamos aqui colocando em dúvida a palavra do
Presidente do Banco do Brasil ou do negociador
direto do BrasD.
Dr. Fernão Bracher, temos aqui um documen-to; se não corresponder a veracidade V. Extpoderá
dizê-lo, mas gostaria de certos esclarecimentos.
Diz o seguinte:

"0 empréstimo deverá ser pago pelo Ban-

co Central até 30 de junho de as···- pediri•

agora a atenção de V. Ex' ~ " ... com uma
margem de juro de 7/8 acima da llbor."

nela o prêmio será, enfim, uma reintegraç&o nos~

sa com as vantagens advindas de uma reintegração já agora no ordenamento que nos convém
dentro -do mercado fmanceiro internacional.
O SR. PRESIDEmE (Carlos Chiarelli) - Nós
passamos à lista dos Srs. Senadores membros
da Comissão que se predispõem a argüir os nossos depoentes.
Em primeiro lugar, tem a palavra o Senador
Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente;
Sr. Presidente do Banco Central, Sr. Fernão Bra~
cher; nobre Líder, Mário Covas; Senador Fernando Henrique Cardoso:
Começo esb'anhando duas colocações do Dr.
Fernão Bracher. A primeira quando ele disse, Pre-sidente Senador Carlos Chlarelli, que, "náo se suspendia a moratória", que "essa palavra moratória
nunca foi usada".
Ora, foi o próprio Presidente da República que
em um dos seus apelos drami&ticos reclamou da
população brasileira o apoio à moratória e, parti~
culannente, do maior Partido que lhe dá sustentação, o PMDB. Então, a J)alavra moratória sempre
existiu. Pode nio ter existido nas negociações internacionais, mas aqu~ nós, brasileiros, ela sempre existiu e ela sempre foi considerada como
moratória, que tecnicamente tem outro nome lá
fora; talvez seja wn problema de tradução, porque
n6s recebemos esses documentos em ingl~. temos dificuldsdes até nas traduções. é possfve1
que haja outra palavra em inglês que venho definir
o que seja moratória.
o.rtra colocaç® que estranhamos, quando foi
dito pelo nobre Presidente do Banco Central de
que houve um gesto de boa vontede. Não houve
um gesto de boa vontade. O Brasil tinha que ir.
teria que aceitar o que se fez, porque se não aceitasse, na própria palavra do Dr. Fernão Bracher,
estaria numa situação difícil, numa decisão dura,
numa reclassificaç® como mau pagador. Portanto, as coisas devem ser colocadas de plano, nessa
tr8nsparêncla, nessa claridade para ser enfocado
o problema da dívida externa. Outro dia eu· recordava - não precisava fazê-lo porque, evidentemente, sabe mais do que nós, o Presidente do
Banco Central - que em 1982 o Brasil retiroU
do seu Produto Interno BrutoS%; nenhuma nação
do mundo permitiria que se retirassem 5% do
seu Produto Interno Bruto.
Nessas considerações iniciais, gostaria de soUcitar do Dr. Fernão Bracher e ao Sr. Presidente
o protocolo ou o acordo oficial assinado pelo Bra~
sil. Não conhecemos esse acordo ou protocolo;
não sei se se chama acordo ou protocolo, mas
~a que V. Ex', nobre Presidente cados Olia--
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GOstaria que V. EX' definisse o que é lbor porque tenho eu a definiç6o de llbor que mostra
realmente essa variação da IIMw na antevéspera
do mercado londrino. Entioo, veja V. Ex': com urna
margem de juro de 7/8 acima da llbor , além
disso, cada banco receberá uma taxa adicional
totalizando 1/8%: além desse 1/8% haverá um
adicional para os bancos de uma taxa de 1/8%
oo- l/1 0%, dependendo da data em que cada
um aderir ao pacote.
Vejo que há urna variação do que V. Ex' acabou
de dizer. O comitê vai determinar aos bancos,
mas eVidentemente essa ~nda dé autorização, a anuência dos bancos, não se dará possivelmente no mesmo prazo. Então, haverá 8Í a altera~
ção dessas taxas.
Para recordar, primeiro gostaria que V. Ex' confirmasse se isso ê verdade óu se está certa a
seguinte definição da lltor; que significa a média
das taxas anuais pela qual a moeda é oferecida
ao banco credor, ao mercado firumceiro, aproximadamente às 11 horas da antevéspera do venci~
mento, tomando como base uma quantia de
aproximadamente 5 milhões de dólares. Se essa
definição é verc:la$:feira, veja V. EX' o quanto vamos
pagar.

O SR. FERNÃO BRACHER - Em primeiro
lugar, com referência à questão semântica de moratória, não vou de maneira nenuma contestar
V. EX', já ine-dou, desde já, por vencido.
·
Apenas quis fazer referência a que - se náo
me engano na declaração inidaJ, mas isso é irrelevante -, na declaração inicial de 20 de fevereiro,
faJou-se em cessação dos pagamentos, suspensão dos pagamentos. Posteriormente é que se
adotou o jargão corrente de moratória, mas é
uma coisa absolutamente irrelevante.
Com referência a tema sbeet, que é a minuta
do contrato, que é o que temos, não houve nada
assinado lá; o que houve foi um entendimento
sobre uma minuta desse entendimento e certa~
mente tão logo estará à disposição de V. ~,
não tem problema nenhum - aJiás, como deve
ser.
Em terceiro lugar, com_ referência a Ubol', Bbor
é London lnterbank Offerecl Rate, quer dizer,
é a taxa oferecida do mercado interbancário de
Londres. Entãq, quer âizer qUe no mercado de
Londres, entre os bancos, interbancárlo, os ban~
cos respectivamente "compram e vendem dinhefro", fazem um depósito um no outro e eles recebem a taxa bld, quer dizer, a taxa em que eles
compram e colocam junto a outros bancos na
taxa ollered. Daí, entioo, a taxa llbor- London

-

Olferecl -

lv:> longo do dia, . .

taxa oscilam: podem começnr com 7% ao ano
e acabar com 6%, 7% ou mesmo 8% e, ao longo
do dia, pode osdfar para cima ou para baixo.
Então, quando se fãla num contrato à base de
llbor, então, o que significa? Normalmente se
costumam nomear três grandes bancos, ou mais
bancos, e isso dependerá de contrato, e se define
que tais bancos estejam às 11 horas ou às 11
.horas e 30 minutos, ou entre às 11 horas e 1 I
horas e _30 minutos de um determinado dia,
"comprando ou vendendo" dinheiro - receben~
do ou pagando depósitos. Para facilitar a operação
-como elas demoram dois dias para se liquidarem - é necessário dois dias antes. Por exemplo:
vamos combinar uma operação de empréstimo
em 6 meses; se combinarmos hoje, eles, para
produzir em bolsa, para a compreensão, nos creditam, por exemplo, o dinheiro depois de amanhã,
e a taxa para esse _empréstimo será a Dbor, e
a llbor será aquela determinada às 11 horas e
30 minutos· pelos três ou quatro bancos ou os
bancos a que eles estiverem cobrando naquele
dia. Então, pactuamos no nosso cOittfato que a
taxa que prevalecerá será a llbor a que os bancos
tais e tais estejam comprando dinheiro entre às
11 horas ou às 11 horas e 30 minutos, a 6 rrieses.
Então. verifica-se que a 7% ao ano é o Barclay,
o .Mldland Bank e o rtational Westmbwter
Bank, que são grandes bancos na Inglaterra. estejam comprando dólares a 6 meSes naquela-hora.
Esta será a média deles. Será a taxa de juros
que prevalecerá para o nosso empréstimo, que
será desembolsado depois de amanhã. Então, receberemos Uma quantia em tomo de 1 bilhão
de dólares que vencerá juros de 7% ao ano. Este
é, praticamente, o custo do dinheiro para o banco.
Digamos que sejam 70 bancos que vão nos
emprestar, portanto irá se admitir, em média, que
esses 70 bancos estejam recebendo fundos a esse
m~mo custo. É uma média um pouco teórica.
porque sabemos que haverá bancos de primeirissima: linha que estarão recebendo a 1/8 abaixo
disso e que haverá bancos que estarão recebendo
1/8 acima disto, porque existe qualquer coisa no
seu cadastro que não está tão bom. Os bancos
japoneses, como um todo, há4 ou 5 anos, pratica~
vam a chamada Bbor japonesa que era 1/8 acima
da Bbor normal. O Japão, como um todo, estava
com um aperto financeiro - curiosamente - ,
então os bancos japoneses, como um todo, pagavam a Dbor mais 1/8- era a Ubor japonesa
corrente. Viviam, então, se queixando que tinham
dificuldades para nos emprestar porque tinham
prejuízo, pois calculávamos na base da Ubor. Por
sobre, então, essa taxa da Ubor, costumam-se
pactuar um ipl'ead. Esse spread nós o aceitamos como sendo de 7/8 de 1%.
O SR. ffAMAR FRANCO -7/8 de I%?
O SR. FERNÃO BRACHER -

Exatan\entti; é

0,875 de saldo devedor.
O SR. rrAMAR FRANCO -

Quer dizer que o

spreacl zerO-era brincadeira?
O SR. FERNÃO BRACHER - Não estamos
numa fase preliminar de negociações e acho que
não é brincadeira. Apresentamo-nos para conquistas e para a discussão numa reestruturaçêo
global da nossa dívida. Estamos fazendo um empréstimo-ponte, e_ para empréstimo~ponte usa~
mos com referência a menor taxa Já praticada
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no m~rcado internacional em empréstimos-pon-

tes. que é para o México.
O México, no ano passado, -celebrou uma grande reestruturação de sua dMda externa e para
ela pactuou uma taxa de 13/16 para toda a sua

dívida externa pllblica e não J4rivada. No que concerne, nessa mesma ocasião, entretanto, ele teve
a necessidade de 500 milhões de d61ares para
o empréstimo-ponte. Ao mesmo tempo em que
o México pactuava 13/16 - para o global da

sua dívida, e1e aceitava a taxa de 7/8 para o empréstimo-ponte de 500 milhões de dólares. De
sorte que nos pareceu que era possfvel, dentro
de uma negociação, aceitarmos a menor taxa já
praticada em empréstimos da espécie - o empréstimo-ponte - e não para 500 milhões de

dólares. mas para3 bilhões de dólares e não numa
reestruturação global, ma& para um empréstimo

prévio de um país que está fazendo uma série
de pleitos referentes à ortodoxia aceita nonnalmente dentro do mercado internacional. De modo
que, então, nós aceitamos essa taxa de 7/8 sobre
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As taxas de juros, aqui se faJou em teto das
taxas de juros. Até, então, ~retudo no acordo
que o Brasil fez com o Banco Morgan que era,
digamos, assim, o capitão dos outros bancos, n6s
pagamos juros flutuantes. Perguntaria a V. S•, Sr.
Presidente do Banco Central: nesse protocolo ou
nesse acordo ou o nome que ~queria dar, quais
foram as garantias do Brasil? Se a lei que está
a prevalecer é a lei de Nova Iorque ou a lei brasileira, as garantias, o ava1 do Tesouro Nacional?
São as indagações que eu faria a V. S• e se, ainda,
vão prevalecer nesse acordo as leis do Estado
de Nova Iorque.,

O SR. FERNANDO MIWET- TenhO a impressão de que esse assunto ainda não foi debatido no âmbito desse acordo preliminar. Aquestão
do teto das taxas de juros, que eu saiba, tampouco
está aceita. Aceitos estão a negociação por três
anos e outros aspectos que o Dr. Fernão Bracher
esclareceu. Está indicado que o Brasil pretende
conseguir que a negociação contenha cláusulas
dessa natureza.

allbor_
Além disso, aceitamos uma comissão de I /8
de 1% - a saber: 0.125para todos. e um incentivo
O SR: rrAMAA FRÃNCO- Então, não aceita- a modelo do que a Argentina fez na sua última
riamos os juros RUb.iantes?
negociação de mais 1/8% para aqueJes bancos.
que vierem a aderir a essa negociaç!o nas primei~
O SR. FERNANDO MIWET - Não, eu não
ras duas semanas, e -aí, é uma coisa que ficou
disse que não aceitariamos os juros flutuantes.
a definir - para aqueles que vierem a aderir na
É evidente que o Brasil poderia se beneficiar se
segunda ou terceira semana, ao invés de recebe~ .conseguisse juros fixos e baixos; juros fixos e mui·
rem 1/8 receberão apenas 1/16, e se aderirem to altos, tampouco nos interessa. Acontece que
depois da terceira semana, não receberão nada.
o sistema financeiro se financia com juros HutuanPortanto, não é legftimo somar 1/8 mais 1/8, portes. Então, o que pretendemos é que na parte
que 1/8 é que será para todos e, dependendo
que for convertida em bônus, a nossa idéia é
da celeridade com que os bancos venham a aderir
de que os bônus sejam a juros fixos; mas a parte
ou não a esse convite de participarem desse emque permanece, segundo os contratos normais,
préstimo, receberão ou não uma taxa adicionaJ.
creio que seria muito difícil se conseguir fixar ju·
Essas São as condições financeiras pactuadas paros, a não ser que os bancos, para se cçbrirein
ra os empréstimos que n6s acertamos no bojo
do risco de_ter o juro fixado e, portanto, não acomdesse acordo preHminar.
panhando as flutuações, que os bancos se cobrisO SR. FERNANDO M1LUET - Eu queria só, - sem de uma margem confortável que, obviamen~
te, não irfamos querer pagar.
complementando, esclarecer o seguinte: quando
O que ·estamos procurando como uma proteo México fez o empréstimo-ponte e pagou 7/8,
çAo para a variação na taxa de juros é o teto,
e depois mais adiante conseguiu na renegociação
ou seja, se a taxa de juros internacional, por moti13116, a dívida mexicana já estava contratada em
718. Portanto, ele conseguiu a manutenção da vos de um eventual desajuste do sistema -nada
que seja, portanto, provocado pelo Brasil- subir
tau que ele já pagava. O Brasil tinha uma taxa
acima de um certo nível, e esse nível só vai poder
em vigor, de um e um oitavo e no empréstimoser determinado à época em que o acordo for
ponte conseguiu a redução do que já vinha vigoestabelecido; porque o acordo vai determinar a
rando, para 7/8. Ent:ão, na verdade, em relação
necessidade de financiamento do Brasil, entre ouao que estávamos pagando, conseguimos mais
li:as coisas. pelo nivel da taxa de juros. Agora,
do que à época.
esse nível pode baixar ou pode subir. O que estamos dizendo é que não_ temos espaço para acoOSR FERNÃO BRACHER- Nós, no que estáW:mos. descemos; eles, no que estavam, subiram. - modar urna subida significativa das taxas de juros.
Então, se os juros subirem acima de um certo
O SR FERNANDO MILUET- Perfeito.
-- níVel- e é o que vamos tentar colocar no acordo
- estarão automaticamente capitaJizados para·
, O SR. ITAMAR FRANCO - V. S•, então, acha
serem consolidêKios com a divida de longo prazo.
que esses juros, esses ..,reada estabeleddos, foram wna vitória no mercado intemaciorU!l?
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, vou
O SR. FERNÃO BRACHER- No meu entendi- apenas fazer duas perguntas para não atrapalhar
nlento foi. Evidentemente que gostaria de pagar a indagaç&o dos outros companheiros ao Presi·
.muito menos, mas dadas as condições de nego- dente do Bonco Central.
'ciação e as perspectivas que lfnhamos, eu acho
Sr. Presidente, quais as nossas reservas? Três
que foi uma vitória.
bilhões e meio? Quatro bilhões? Onco bilhões?
O SR. ITAMAR FRANCO -Aqui mesmo, nesta
Porque o Brasil tem dado um superávit e essas
Comissio, nós ouvimos várias críticas, Inclusive reservas não têm crescido. Esse superávit tem
do próprio Presidente do Banco Centra1, ao plano sido destinado a alguma coisa. a algum paga.·
~ecldo pelo México e pelo Argentina.
rnenlx> o boncoo olldols?
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O SR. FERNANDO MiLUET - Claro. Isso nós
indicamos, são _oito e tanto bilhões de dólares
que estamos pagando de serviços de dívidas de
várias naturezas.
Gostaria de lembrar que a divida brasileira foi
oontraida, mais ou menos, dois terços com ban·
cos privados e um terço com entidades oficiais
de crédito, portanto, entidades, de uma. forma ou
de outra, ligadas ao setor governamental. Esse
setor governamental suspendeu ou reduziu, muito
substancialmente, os desembolsos que normal·
mente faziam para o Brasft. Ent!o, era. uma dfvida
em que havia novos financiamentos contratados
todos os anos e amortizações de financiamentos
anteriores sendo pagos todos os anos. Nós, na
sua maioria, pagamos as amortizações, mas foram- ou sUSpensos ou ·muito substand~mente reduzidos os novos financiamentos e isso fez com
que o fluxo de càixa líquido que o Brasil teria
no setor oficial de crédito ficasse muito fortemente
prejudicado.
_
Esse é talvez, isoladamente, o principal motivo
pelo qual, -em que pese nós estarmos suspen.
dendo o pagamento do que até dezembro chegoria a cerca de quatro e pouco bilhões de dólares
com os bancos privados, -as reservas não estão
aumentando na mesma proporção.
De modo que estamos pagando mais aos credores oficiais...
OSR ITAMAR FRANCO- E o valor dos r....--

vas?
O SR. FE:RriANDO MIWET quatro bilhões.

Está acima de

O SR. ITAMAR FRANCO- Tenho umo último
pergunta, Sr. Presidente Carlos Chiarellf e Sr. Presidente do Bonco Central:
Do que ouvi aqui, no meu entendimento. achamada moratória ou suspensão dos pagamentos,
aconteceu; mas gostaria de fazer uma pergunta
bem objetívo. V. Ex' falou em negoclaçõo global.
Esta negocioçõo global exigirá ou não a Ida do
Bras~ ao FWldo Monetário Internacional, na sua
opinião?

o

o

SR. FERNANDO MiLUET que tenho
dito em várias oportunidades, mesmo bem antes
até da viagem dos nossos negociadores, é que
nós queremos dissociar definitivamente a ~

bancária- que representa, portanto, como disse,
llUlis de dois terços da dívida e>ctemo brasileiro

- de qualquer acordo que possamos vir a. fazer
com o Fundo Monetário Internacional. Mas tenho
indicado também que se Ms identificarmos oportunidades de captação de recursos adidonais para fÚumciar o crescimento da economia brasileira
- e .e o que Venho fazendo desde o primeiro
semestre- sem que esses recursos sejam automaticamente apropriados pelos bancos, na forma
de maior pagamento de juros. esses recursos,
que são novos, que nio são a rolagem de uma
dívida que já existe, seriam recursos novos a serem agregados A economia brasileira para finan..
ciamento do nosso investimento e, portanto, do
nosso crescimento econômlco. É o caso, por
exemplo, dos recursos que o Governo indica que
se dispõe a conceder, através de financiamentos
da vulto a poises em desenvolvimento endividados, mas esses recursos s6 seriam desembol·
sados se o Pols tivesse o opolo do Fundo Mone-
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tário Intemadonal para o seu programa econômlco.
Nesse contexto acho que o Brasil examinará
um acordo com o Fundo Monetário Internacional.

filas o Dr. Fe~ Bracher deixou muito daro que

vamos buscar esse acordo, porque entendemos
que ele trará esses recursos novos. Se essa expectativa não se materializar, a decisão de quando
o faremos, e de se o faremos. é nossa.

Agora. em nenhuma hipótese, ainda. que o fizermos, vamos permitir que essa renegociação de
dois terços da divida brasileira com os bancos
credores privados possa ser prejudicado ou possa
cair nwn impasse. Amanhã, mesmo que tenha-

mos um acordo com o Fundo Monet.Mio Intema.cionaJ, e o Fundo entender de o fazer por um
descumprimento desta ou daqu~la cl6usula, ele
suspenderá o seu financiamento. Isso nAo dar6
aos bancos nenhum direito de suspender também os seus e é o que tem caracterizado as relações com o FMI. O FMI aparta, relativamente,
poucos recursos, mas por esta conexão juridica,
que até hoje sempre se fez na divida bancária
com a dWida do FMI, quando ele nega o seu
desembolso, na verdade, está fechando as portas
de todas as fontes de financiamento do balanço
de pagamentos brasileiros, é isso que não estamos aceitando. Então, há umo diferenço qualitativa enorme

Agora, queria lembror oo Senador que até hoje
ninguém conseguiu. Estamos insistindo e acreditamos que vamos conseguir.
O SR. ITAMAR FRANCO- Evidentemente, devido
próprias normas do Fundo MoneiÃrlO lntemaclonal que ninguém conseguiu até hoje.

as

O SR. FERNANDO MllLlET- NAo sei se seria
por causo das normas do Fundo Monet4rio lnternacicnal. Acharia que náo.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, eu
Ieda outras indagações, mas náo seria justo que
as fizesse sem que os companheiros as comple-

tassem.
Muito obrigado o V. Ex'
O SR. PRESIDENlE (Corlos ChlareUl) -AgradeÇo a compreensão e a boa vontade de V. Ex'
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
Soares.
O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, Sr.
Presidente do Banco Central, Dr. Fernando .Milllet
de Oliveira. Dr. Femáo Bracher, do ComlssAo do
Dívida, supreendi-me e não é a primeira vez, a
partir do último reunláo que fizemos aqui com
o Presidente do Banco Central uma colocação
que vem sendo feita quanto a essa~
de o Brasil não ser reclassificado. Lembro-me
que quando o Governo brasileiro decretoÚ ·a moratbria ou a suspensão do pagamento da sua dívi·
do, o fez sob o alegaçáo de que ero um oto de
soberania, de que náo iria permitir que se empobrecesse cada vez mais o Pais, que o povo brasi·
leiro, principalmente as crianças morressem de
fome. e que a divida seria negociada, a partir de
erüo, sob o ponto de vista politico. Venho verificando que, a partir de um certo momento, o Governo bmsileiro, através dos seus negociadores,
vem sempre limitando a negociaç&o da dívida
Aquestão do reclassilicaçáo. V. Exo, agora, acaba
de dizer que predsmamos praticar um ato de
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boa vontade para impedir que o Brasil fosse reclassificado.
De certa forma percebemos que a negociação,
que antes fora proclamada pelo Governo como
eminentemente pol.ftlca, passou a ser eminentemente técnica; porque a figura da reclassificação
começou a surgir com muita veemência, com
muita permanência e reiteradamente.
Perguntaria a V. Ext-e a V. EX" poderia responder no final - se quando o Governo brasileiro
decretou a moratória, se não estava previsto na
agenda do Governo que, num determinado momento, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrimestre, necessarlmnente essa questáo do reclassiflcaçAo seria ooloc:ada perante esse organismo americano, encarregado. da dassificaçio
dos países devedores e, evidentemente, diminuindo ou minimizando a presença brasileira no merca.do financeiro internacional e causando, em decorrência disso, embaraços gravlssimos para a
nossa economia.
Priineira pergunta: o Governo brasileiro, ao decretar a moratória, nio teria cogitado de que em
um determinado momento seria necessariamen·
te reclassificado, quando o Governo brasileiro coloca como sendo polftica a decretaç&> da mora~
tót:io?

O SR. FERNANDOMll.LlET -Senador, gostaria de esclarecer que a negociação continua sendo politica.
A Argentina declarou uma moratória e antes
de seis meses saiu da moratória com um acordo
que fez com o Fundo Monetário Internacional e

com a dfvida bancária conectada a esse acordo.
Essa foi a experiênda mais recente, digamos assim.
O Brasil ultrapassou o prazo de seis meses.
e estamos no nono mês, e aceitamos uma série
de condicionolldades; existe até a possibilidade
de não efetua:nnos esse pagamento, se realmente
não houver o l...,ontmnento doo recursos por parte
doo bancos. Fariamos um pagamento slmb6Hco
Cõrrespondente a um ~s de vendmento. Pela
solução técnica teriamos. que fazer tres ou talvez
quatro se decorresse mais algum tempo, para
ficarmos num total de cinco meses apenas de
-.o, que seria o parámetro técnico. Além disso,
estamos deixando multo cloro a órgáos de Governo, a credores privados, que não faremos a negociaçio se não conseguirmos nft:idos 2MUlÇos-nas
condições em que - ~ hoje, seis anos - a
dfvida vem sendo negociado, sem exceçáo não
faremos a negociação se nio fonnos esSa exce-

ção.
Temos mantido cont:ato nesse sentido, e esses
contatos de foto começaram com o Ministro da

Fazendo ~ando paro o . - . apreserllando
a posiçio brasileira na reunfio do Ftmclo Mone-

tário lntemacionol.
NAo
se posso dizer, mas noto que o Secretário do Tesouro americano, no seu discurso pe....nte o reunião do Fundo Monetáriolnternaqlonal,
admitiu como úteis alguns doo pontos que o Brasil
havia levontado em sua proposta de negociaçáo,
e estamos, portanto, conduzindo negociações
com o setor governamental. ~abei.de demonstrar que o setor governamental provocou um desajuste nos fluxos de caixa dos nossos pontos
externos, sustando oo pogamentoo e que portanto, eles também tMl wna capac:ldade de preju-
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clicar o desempenho da economia brasileira e em entendimento de governo a governo é sempre um entendimento político. De tal sorte tenho
a impressão de que continuamos perfeitamente
coerentes c~m os princípios de que a negociação
é técnica; claro que existe o elemento técnico
dentro da negociação; existem condições de mer~
cada, existem avaliações de condições econômicas, existem uso e costume do sistema financeiro,
·em suma, uma série de aspectos são técnicos.
Estamos negociando com um ingrediente político também que está presente, nio roi afastado
e acho que é justamente por isso que a negociação provavelmente será dificil, como foi diljcD o
acordo interino, e temos que estar preparados
para isso. Não vamos conseguir tudo o que qUeremos, meramente por pedido. Teremos que negociar e negociar com um forte conteúdo político
dentro da negoclaç6o.
O SR. OOACIR SOARES- Poderia V. S• ~li
car qual o conteúdo político das negociações,
desta negociação preliminar, até este momento
reolizodo? O conteúdo técnico V. S• já explicitou.
Dentro dessa negociações o que V. 5' separaria
cOmo tendo sido conquista politica do Brasn?

O SR. FERNANDO MIWET -

Sem querer

tomar muito tempo na resposta, eu diria o Seguinte: um dos problemas que faz com que a negociaçao, depois de tantos anos, continue se fazendo
num formoto absolutamente equivocado é porque, quarido da crise em 82, no esquema que
se montou havia uma pressuposição, que se provou falsa ou equivocada, em que se acreditava
que • dificuldade de linonclmento doo poises endividados ero um problema dé credibilidade. Como o México declarou a moratóda, então todos
os pafses endividados. por comparaç!o, perderam a confiança dos credores, e a maneira de
=uperár-lo seria fazer um forte ajuste recessiw,
aumentar a capaddade de pagamento, ,efetuar
o pagamento em nfvel mais elevado - Vj EX'
mesmo dtou a ~ncia do reano de 82
-assim demonstrada a sua capacidade de~
a sua dívida recuperariam o crMito, e ai ~
a financiar no mercado voluntllrio. tM um ~
voco porque não é verdade. A verdade é IJue•
como hove um aumento enorme de derMnda.
de crédito, por parte do economia americona Que de supridora de recursos passou a ser tomadora de recursos, e é uma economia de go'ande
porte - criou~se uma crise de liquidez, e o juro
real multo elevado fez com que a dívida se fosse
deteriorando, porque ela crescia mais do que o
comércio intemadonol, crescia mais do que as
economias dos pafses endividados.
Hqje os credoresj6 aceitam que é...,.. soluçáo
de longo prazo e a aceitam individul!llmen, por·
que é necess6rio que hajli o creoclmento do economia dos pafses endMdados. Aceitam, mas o
formoto é o mesmo. Por quê? Porque o forma10
foi aquele montado em 1982/83, e faltava ...,..
Uderonça politica que produzisse o.ma mudança
no
As burocracias, quer as governamentais, que negociam conosco basicamente no au~
be de Paris, quer as burocradas privadas, que
é basicamente o comM assessor dos bancos,
como de hábito, como faz toda burocracia, ficava
mantendo aquela regra que foi estabelecida porque ninguém criou outra. Em 1985, num contexto
politico, o SecntArlo do Tesouro americano, Ja-

rormato.
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mes Baker, lança o chamado Piano Baker. É Üm
plano que produziu muito menos efeitos do que
aquilo a que se propunha; mas seja como for,
criou uma certa flexibilidade nos mecanismos de
negociação da dividaAgora, consta que os japoneses estariam dispostos a, eventualmente, também Inserir um dado
novo·contexto da dívida. Mas o prldico é que afora
essas iniciativas, não aconteceu nada no cenário
da divida mundial. O BrosU, acho que está este
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de que o Banco Central
valores dos

~

esse estudo e os

recursos que poderiam ser negocia-

dos em urna linha ou em outra linha:?
O SR. FERNANDO MIWET -

idéia negoc!8r IsSo.

EsSe as5uDio,

peito ao investimento

Niio é nossa
como..diz res--

na economia brasileira, é

de razoável importância para que tomemos as
nossas decisões independentemente das preferências dos bancos credores; se vamos tomar
urna decisão por inidativa própria e não negoano dando um avanço, um empurrão. Apesar de
dada com os bancos.
não sermos wna economia do porte da economia
A ÇJUestão,da conversão da divida em investf.americana ou da economia japonesa, n6s justa~
memo, ela se insere dentro do c~ da política
mente, por iniciativa política, estZimos induzindo
monetáriQ.; na medida em que há suprimentos
o sistema fi8Ilceiro internacional a reconhecer que
de recursos depositadOs no Banco Ceirtral aos
não d& mais para continuar a negociar nos termos
investidores, esse suprimento tem que estar preem que tradicionaJmente sempre se negociou,
visto dentro do orçamento e da programação moaté este ano, inclusive. Se conseguinnos, creio
netária. Por outro lado, é urna parte da política
que terá sfdo uma iniciativa polftica muito bem
monetária, digamos assim, carimbada para o insucedida. De imediato, acho que já conseguimos
yestimento. A politica monetária, quando se tem
uma série de coisas: o finandamento de ~sonos,
a economia pouco ativa, deve-se soltá-las, quando
os bancos porem o dinheiro antes de qualquer
está superaquecida, deve-se segurá-Ia, numa foracordo, e uma série de outros aspectos, como
ma de mais ou menos dosar a atividade econôexplicou o Dr. Fernão Bracher, que já são indicamica. No-caso é um irls1:rUmeirt.o que dosa melhor
ções de que algumas coisas, mesmo sem ter concluido a negociação já conseguimos --0 que o montante de investimentos que estão sendo
feitos; é um instrumento útil, além do que, menos anima a acreditar que outras mais impordiante suprimentos de auza.dos, a moeda naciotantes, até à conclusão das negociações, serão
nal, para investimentos no Brasil e com uma série
conseguidas. E V. Ex' não tenha a menor dúvida
de cláusulas de permanência etc., nós quitamos
essa iniciativa não é técnica, é política, de outra parte
da dívida sem necessidade de divisas, sem
forma não seria.
neç~clade ele lransferenct.. de recursos ao exO SR. ODACIR SOARES- V. S• poderia quantiterior. Por esse motivo é que estamos estudando,
ficar o montante dos recursos que o Brasil deixou já de algum tempo, a questão da conversio da
de receber do banco Mundial em decOI'T!nda da
moratória?
·· · ··
· ~; não 1encionamos fazer disto um item em
pauta de negociações, vamos tomar as dedsões
que entendermos mais convenientes ao Brasil.
O SR. FERNANDOMIUJET -Emco~
cia direta da moratória não hove nada. O que EU diria que alguma coisa entre um bilhão, um
se nota apenas é que no ano passado, se V. Ex' pouco mais de um bilhio de dólares, é o que
provavelmente se poderia, dentro da programatoma o Huxo de recursos do quanto pagamos
ção monetária do ano que vem, acomodar. J::
ao Banco Mundial de principal e juros, V. Ex-notará que o Banco Mundial nos deu 600 milhões lógico que o número final depende um pouco
dos cronogramas de investimentos na medida
e mais do que tudo do que pagamos a ele. Em
nível de fluxo de caixa, pagamos a ele tudo e em que uma converslo pode não se traduzir em
demanda imediata de recursos. Mas o número
recebemos ainda de volta 600 milhões. Esse ano,
indicativo seria mais ou menos isso.
ao invés de recebennos de volta 600, estamos
abaixo de 600. E uma· série de coisa que comeO SR ODAaR SOAREs - V. S• d""e estor
çam a acontecer como atrasos, dificuldades, troconsiderondo, inclusive <iu8nto ~ essa partidpapeços oo Banco Mundial, no BIP, oo Oube de
ção odonária, a questão da de51lacionalizoçáo da
Paris. naS conversa"ções com os· jaJ)oTteSei s8o
Indústria brasileira?
indicações mais do que claras que o contexto
financeiro ofidal é um todo. Temos no mundo
O SR. FERNANDO MlwEf - Eu fiz vários
das financeiras intemacloanais, basicamente dois.
estudos a respeito, Senador. Se nós tivermos uma
grandes grupos: !7UJlOS dos bancos comerciais,
taxa de crescimento da ordem de 6% da nossa
que é o privado, e o grupo oficial, que é o Banco
economia, que é o Plano MacroeconOmico, a parMundial, que é o Fundo Monetário, que si<> os
tir do ano que vem devemos retomar o crescil!ldml>uks,que constituem o clube de Paris, que
mento nesse nível de 6 a 7%; mas mesmo a
forma o seu todo também. Se V. Ex' me perguntar 6% se n6s !lzermos conversão ele divida a nlvel
se tal empréstimo do Banco Mundial ni!lo saiu bem superior ao que eu estou me referindo, o
porque não estávamos no Fundo Monetário, niio.
estoque de capital estrangeiro em relação ao PIB
Ninguém nunCa nos disse i~o.
cairia ao longo do tempo; não aumentaria. Portanto, estaria havendo até uma maior nacionalização
O SR. ODACIR SOARES -Mas também não da economia brasileira apesar de os limites libera o empréstimo.
·
a nível de siinulação - terem estado até bem
Li no jornal, nesta última semana, não melemmaior do que este número que estou-lhe dando.
Quer dizer, esse risco realmente não existe. Além
bro qual, que o Banco Central, o Governo brasileiro, já teria um estudo quantificando o volume disso teremos regras, quer dizer! a conversão nunda dívida que poderia ser reconvertido em titulas
ca será um c.~inho para _que uma empresa esde longo prazo ou em participação acionmia dos
trangeira assuma o controle de uma empresa nanossos credores nas empresas privadas nacionais
doML Mu 110 nivd, p<>rtzno. do total, n6s ou nas estatais. V. S• poderia c;cnfilmar se é vereiamoo lmdo um programa económlco que foi tra-
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çado, uma nacionalização relativa, ou seja, a economia estará mais controlada por capitais nacio-

nais ao longo do tempo do que por capitais estrangeiros.
O SR. ODACIR SOARES - Eu queria fazer
apenas urna última pergunta, Sr. Presidente, ao
Dr. Fernão Bracher. S. 5', que foi Presidente do
Banco Centra1 no periOdo do Ministro Dílson Funaro, que foi o mentor da declaração da moratória. Depois que os jamais do fim de semana
anundaram essa negociação, que foi completada
na sua fase preliminar pelo Governo brasileiro,
o Ministro Dilson FWlaro veio a imprensa e disse
que essa negociação é contrária aos intéresses
nacionais. Eu queria perguntar ao Dr. Fernão Bracher, que, repito, foi Presidente do Banco Central,
inclusive na gestão do Ministro FWlMo, onde estariam esses pontos de atrito entre a negociação
atual e aquilo que pretendia o tm-Ministro quando
decretou a moratória.

O SR. FERNÃO BRACHER -

Eu já niio mais

colaborava com o Ministro Dilson Funaro, quando
da_ decretação da. moratória. De modo que não
sei por convivênda íntima quais eram os objetivos
a que ele se propunha exatamente com a decretação da moratória, além daqueles publicados,
de domlhio geral. O que posso imaginar, e respeitando o· Ministro Dilson Funaro como respeito,
é que a opinião dele relativamente às negociações
e às decisões que tornamos agora provenham
mais de uma infonnaçáo defidente do que de
um juízo· efetivo sobre o que ocorreu. De modo
que tenho esperança de que ele, tomando melhor
· conhecimento e melhor notícia daquilo que ocorreu, eventualmente modifique o seu julgamento;
não m~e os seus prindpios básicos, mas
convenha em que aquilo que foi feito lá realmente
não é contrário àquilo que ele entende· por bem
comum do Pais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellí) -Com
a palavra o Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD - Qual era a reseMI
de dólares no caixa à época da suspensão do
pagamento da divida?
O SR. FERNANDO MIWET - O. dados que
tenho aqui não dizem respeito a essa data especificamente, mas na época roi anunciado 3,9 bilhões
de dólares.
O SR. JAMIL HADDAD -

E o atual?

O SR. FERNANDO MILUEf- O atual, como

disse, está acima de quatro, está num processo
de recuperação mensal.
O SR. JAMIL HADDAD- Mais ou menos cerca
de quatro bilhões.
O SR. FERNANDO MIWET -

Niio, mais de

quatro. Menos de cinco.,
OSR.JAMIL HADDAD-Eu queria. se possfvel,
que V. S' me desse urna explicação, já que sou
médico, não sou economista, da moratória ou
da suspensão do pagamento feita há nove meses.
Praticamente não houve aumento da reserva de
fundo durante esse período todo, praticamente
estagnou. Eu queria um pouco mais de detalhe.
Já que V. S' respondeu - eu cheguei naquele
momento - ao nobre Senador Jtamar Franco,
eu queria um pouco mais de dados a respeito
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de corno se estabi1izcu isso. Se nós deixamos
de pagar o que pagávamos anteriormente; comÕ
ê que estamos praticamente com a mesma reserva de fundo de caixa?

-

O SR. FERNANDO MILUET.- Na verdade,
estamos com bem mais, Senador, porque-depois
da moratória nossa reserva caiu a 2,8. o Brasil
viqha tendo um desempenho de contas externas
difíci1, aJils foi uma das razões que nos levou
à rhoratória; tínhamos algumas linhas voh.mtárias
de crédito que não foram colocadas em moratória
e quando sacadas foram pagas; a moratória brasi-

leira extremamente pard211. O Dr. Fernão Bracher
lembrava que apesar da moratória, nós estamos
pagando 8.2 bilhões de dólares este ano, na conta
capital como um todo. De tal sorte que se considerarmos um número entre 4 e 5, comparando com
o número que depois de março já chegou a 2,8.

a recuperação nesses meses, tendo em vista todos esses fatores, tendo em vista a suspensão
de desembolso por parte dos credores oficiais,
evidentemente, reduziu-se a capacidade brasileira
de acumulação de reservas.
.
Os bancos, quando se queixaram m!Jit;Q a res·
peito de estarmos pagando os credores oficiais
e não estarmos pagando a eles, achavam que
nio era razoável, não era equilibrado à responsabilidade de cada um. Eu, em julho, lembrei-lhes
que o problema é que seus governos são superprotegidos; e como ficaram muito aborrecidos
com a suspensão de pagamentos aos bancos
privados, não querendo que nós acumulássemos
mais reservas. meio que se apropriaram de uma
parte de recursos, que se estivesse na reserva
talvez até nos permitisse pagar volumes maiores
agora a esses credores. De maneira que esses
são os principais motivos, primeiro, que o número
caiu mais ainda, depois entrou em recuperação,
e entrou em recuperaçâo com esse grande inconveniente de uma redução muito substancial quanc;io não há quase paralisação dos desembolsos
dos credores oficiais.
O SR. JAMIL HADDAD - Dr. Fernando Milliet.
segundo suas palavras, nós pagamos este ano
cerca de 8,2 bühões de dólares de juros.
O SR. FERNANDO MIWET- No conta capi-

tal, isso inclui dividendos...
O SR. JAMIL HADDAD -
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Qual o superávl~

na época da decretação da moratória, que tinhamos em tennos de mercado na nossa balança?
O SR. FERNANDO MlLLIET- Ele flutuou muito, Senador, porque chegou a ser déficit em janeiro.

mos apre~ta~ um déficit dentro da balança,
neste ano já pagamos praticamente o que pagávamos antes de ser decretada a moratória.
O SR. FERNANDO MlLDET- Não. FIZemos
uma economia de pouco mais de quatro; no setor

dos credores oficiais provavelmente conseguiram

se apropriar de cerça de çlois, e dois foi o que
conseguimos recuperar de reserva.
O SR. ITAMAR FRANCO -Apesar de que 8.2
não são de juros.

O SR. FERNANDO MIL.LIEf- Oaro.
O SR. ITAMAR FRANCO de juros.
·

Os 8,2 niio siio

O SR. FERNANDO MIILIET -Sim, neste ano
houve, inclusive, uma elevação da taxa de j~s.
O SR. JAMIL HADDAD elevação.

É diferente, l!otNe

evitar o debate c.olateral.
O SR. ITAMAR FRANCO -Gostaria de fazer
uma pergunta para esclarecer a composição desses 82, porque na conta não fecha. Esses 82 .
não são de juros.
O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria de fazer
uma pergunta p.va esclarecer a c:omposíçâo desses 82, porque ria coilt:ã· hão fecha. Esses 82
não são de juros.

Ela não voi fechar

O SR. PRESIDENlE (Carlos Chiarelli) -

Eu

retomo a palavra ao depoente Fernando Milliet,
p.va fazer a elucidaçilo adequada e o Senador
Jam~

Haddad fará a ...

OSR.JAMILHADDAD-Euformuleiapergun-

Qual é o seu periodo, Senador?
O SR. JAMIL HADDAD -1970 o 1986.
O SR. FERNANDO MIL.LIEf - Tenho, aqui,
de 1971 a 1986~ quando, se não me engano,
a dívida líquida brasileira passou de 6 bilhões de
--d6lãte5, âe 1971, para 105 bilhões de dólares,
em- 1986: F'cil basicamente nesses quinze anos
_9?e ~ ~~a ~res~~- -_O SR. JAMIL HADDAD -V. Ex'- poderia infor-mar, no momento, qual é a divida real?
O SR. FERNANDO MlLLIET - A informa~o
que tenho é da ordem de l 15 bilhões de dólares,
mais ou menos.

O SR. JAMIL HADDAD -Cento e quinze?

O SR. JAMIL HADDAD - Pelas informações
de V. Ex!', conseguimos, agora, uma recuperação
em tennos de reserva. Pergunto: qual é o perc.entual aplicado no campo social, após essa recuperação?
AJgo foi aplicado no campo social interno do
País?

O SR. FERNANDO MIWET- Veja, a reserva
é Isso, é uma reserva.
O que possO dizer é que, como houve apUca.ções no campo sodal, possivelmente a transferência de recursos para o .exterior foi menor e,
por esse motivo, a reserva não é maior, ou os
pagamentos feitos a credores não foram maiores.
Mas, na verdade, a reserva é uma conseqüência,
está ceitó? Quer dizer, a reserva, enquanto tal,
nunca é aplicada, a. não ser que diminua; então,
eSsa redução é aplicada. '

ta, assim como a anterior, b!:\Seado ·em dados
apresentados pelo Presidente do Banco central.

O SR. PRESIDENTE (CarlOs Chiarelli) -Com
a pa]ávia õ se"naaor Aluízio Bezerra

O SR. FERNANDO MlWET - Ooro. Acho
que o mistério, na verdade, é muito pequeno.
Quer dizer, se considerarmos que estaríamos ten· ·
· -dO-umaeconomla da ordem de 4,5 bilhões: uma

O SR.AUJÍZIO BEZERRA- O que levantamos
na comissão ê que, naturalmente, em face das

parte foi de linhos 110IWllórias, que foram perdidas;

uma parte foi apropriada, de certa fonno, pelos
credores oficiais, com a .susperisiio dos seus de-'
sembolsos - talvez aJguma coisa próxima de.
dois, possivelmente 1,8 a 2 bilhões de dólares
- e se considerarmos a recuperação de reservas
que, evidentemente, ocorreu, verificamos que os·
4,5 bilhões estão explicados. É Isto.
•
.
- - Infe.Iizmeii.te, não trouxe o cálculo feito desta
forrila, mas posso, inclusive, encaminhá-lo depois, se v. Ext tiver interesse.

O SR. JAMIL HADDAD -Chegou a ser défich
em janeiro. Então, agora, eu faço a pergunta formulada anteriormente.
O SR. JAMIL HADDAD - Formulo, agora, o
Quanto havi'amos pago de serviço da divida seginte pergunta: dados levont.ados pela minha
no ano anterior, antes da suspensão do paga- · assessoria, no Banco Central, inf011Tl81T1 que de
menta?
·
1970 a 1986 foram captados, em números de
retornos, cerca de 200 bilhões de dólares no exteO SR. FERNANDO MlLLIET - Tenho dados,
aqui, que de juros seriam cerca de 1O bilhões rior e que, deles, 184 bühões teriam retomado
de dólares. Outros itens da conta capital não tenho , em termos de pagamentos por serviço da dívida.
- Gostaria que V. Ext informasse se sào corretos
aqui.
esses dados, porque foram compilados dentro
O SR. JAMlL HADDAD -, I;rl!ão, parece-me
uma coisa 16gica que nós, decretando a suspen- do Banco Central.

são do pagamento dos juros. do serviço da divida,
pagávamos cerca de lO bilhões e, apesar de ter--

é ...

O SR. FERNANDO MillE!"- É, a divida bruta.

O SR. PRESIDENlE (Carlos ChiareDi)- Senodor Itamar Franco, descu1pe-me, mas gostaria de

O SR. JAMIL HADDAD nunca.

Ex' tem dados de fluxo, de maneira. que não tenho,
aqui, como confirmar ou não. O que posso dizer

O SR. FERNANDO MlLLIET .--' Bem, infelizdados de varia~o de saldo e V.

mente. tenho

ne9oc:iações que se dão em tomo da dívida externa, transparece para a opinião pública que, em
princípio, o acordo ou o encaminhamento do
acordo - muito longe dos pontos levantados na
proposta inidal, como citado pelo Presidente Mi~
Diet, como;_ fiJlanciamento dos juros, redução de
spread, teta para taxa de juros, conversão de
títulos a longoprazo, desvinculação da divida e
outros - que a negociação, hoje, dar-se-ia mais·
numa submissão às imposições do sistema financeiro: e esta posição, levantada com base nas
negociações, do ponto de vista político poderia
trazer o risco de uma moratória, de sermos obriga.
dos, dentro de um prazo_não muito distante, ya..
J11QS dizer, a curto prazo, a retomar a moratória.
OJ seja, na fórmula técnica como colocou Femio
Bracher, da especulação no sentido de que, no
apoio ao sistema financeiro no plano internacional, teríamos um aliado que seria wn grupo de
banqueiros do plano interno, que est:ari&n apressados em um acordo, fosse qual fosse o resultaclo
e, nesse sentido, fazendo várias especulações: o
acordo teria por base uma pressão interna dirml
dos banqueiros do plano nacional.
Segundo os dados fornecidos aqui, o que se
tem a pagar, com resultado dos ju~ dos 2012
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a 31/I 2, seria da ordem de 4;5 bilhões e. segundo
a versão que temos do acordo, nesse primeiro

acerto ·o Brasil entraria com 1.5 bilhão e os outros
três seriam financiados pelos bancos. A pergunta
que faço _é que, tendo em vista declaração do
Presidente Milliet de que, até agora, vaf em tomo
de oito bilhões o des_ernbolso que, no caso, sornados aos 4,5 bilhões, elevariamos para 12,7 bilhões
- tendo em vista que são 8,2 - se firmarinos
o acordo nessas bases - porque teria sido desembolso dos anos anteriores em tomo de doze,
por conta de juros - nesse caso, a situação do
Brasil não ficaria muito vulnerável mediante o desembolso de 1 ,5 bilhão de suas reservas no fechamento dessas negociações?
O SR. FERNANDO MILUET --.:.Acho que posso
responder parte e o Dr. Fernão Bracher pode

acrescentar mais. Em primeiro lugar, quero dizer
que tenho, por dever de ofício, Cantata fr"eqüente

com bancos brasileiros. Nunca recebi nenhuma
pressão ou solicitação dos bancos para que se
fize~e esta ou aquela negociação. Em segwido
lugar, creio que esse acordo tem que ser entencUdo como interino. Esse aCordo não se refere
à dívida brasileira; -o acordo sobre a dívida brasileira tentaremos fazer até janeiro. Acho que ele
não está longe; acho que inúmeros elementos
da proposta brasileira ou já foram aceitos, ou ficaram claramente indicados que terão que estar
presentes no acordo fmal se quisermos chegar
a bom termo com esse acordo fmal. De tal sorte,
discordando de V~ Ex!', esse- aCordo inteiino, ao
contrário, sinaliza que temos boas perspectivas,
ainda que com muita luta, com muita briga, com
muita paciência, de conseguirmos o avanço a
que nos propusermos conseguir.
Quanto à questão dos números, creio que há
uma questão, talvez mal esclarecida. Uma coisa
é juro que vence no ano, outra coisa é juro que
se paga. Quer dizer, o que possivelmente venhamos a fazer e, ainda assim, a sua maior_ parte
no ano que vem, seria transferir pouco mais de
um bilhão de dólares por conta deste corrente
ano. Orna parte este ano e uma parte, se <:onseguirmos o acordo; se conseguirmos as cláusulas,
montantes, prazo etc., a que nos propomos, então
haveria um complemento para o ano que vem.
Quer dizer, essa idéia de que voltamos a transferir
doze bilhões de dólares em 1987, claramente não
é a que se vai materia1izar. Agora, eu gostaria
que o Dr. Fernão Bracher complementasse sobré
o que foi negociado.

O SR. FERNÃO BRACHER -

Simplesmente

repetindo as suas palavras de outra maneira: o
desembolso este ano será de -500 milhões dedólares, os outros, um bilhão de dólares que estão
previstos serem desembolsados por nós, somente
o serão em 16 de junho do ano que vem e isto
somente se tivermos chegado à conclusão satisfatória das negociações. Também nos daremos por
satisfeitos nessas negociações se o fluxo de fmanciamento for adequado. De modo que, como bem
salientou o Presidente Milliet, o que se deve contar
para este ano são os 500 milhõ'e:S, não o bilhão
e meio.
O SR. ALUfziO BEZERRA-Segunda pergunta
e última questão: um dos motivos e- uma das

razões sempre lembradas perante a opinião pública, tanto pelo PMDB como peJas autoridades que
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falavam em nome do Governo, é de que a mora- - ãinda está por ser feito, a1iás vai lhe dar um pouco
de trabalho fazer, mas que.. nos rememorasse
tória como base para discutir uma saída para o
quais são os elementos que já estão presentes
problema da dívida externa terf!J comq_ um dos
objetivos centrais, entre outros, estabelecer ou
nessa fase ainda interina, ainda intermediária, das
procurar estabelecer junto ao sistema financeiro
possibilidades de se vir a conseguir finalmente
uma
negociação dentro_ desses princípios.
internacional a negociação em que um dos parâmetros seria o de negociar a dívida de modo a
O SR. FERNÃO BRACHER - Parece-me que
assegurar o crescimento, ou seja, o desenvoMa principa1 preocupação, talvez, do Sr. Senador
mento económico- tendo Isso como uma idéia
seria com a obrigatoriedade de aceitação de pro~
básica. Agora, naturalmente que hoje, diante do
gramas do Fundo Monetário de caráter recessivo.
noticiário dos jornais de que há um acordo que
O que eu gostalia de dizer a S. Ex' é que em
se inicia, que é a volta. ao Fundo Monetário Internanenhum momento se assumiu nenhuma obrigacional, eu gostaria de ouvir quais seriam os indicação quanto ao tempo, ao momento de ida êiO
dores _que, na negociação, poderiam fundamenFundo Monetário Internacional e muito menos
tar, nesse encaminhamento, essa questão em que erri se aceitar qualquer tipo de programa que não
a retomada com o sistema financeiro intemacfofosse de apoio ao programa que nós mesmo tivésnafteria como base a riegodaçllo que conduzisse
semos feito. De modo que acho que se pode
o pagamento de maneira a assegurar o cresciM .considerar ao menos ao rúvel das negociações
menta do desenvolvimento da economia e não
que foram feitas. totalmente afastada a hipótese
.seria o que, tecnicamente, estivesse na contabide aceitação de um programa de caráter receslidade do sistema financeiro internacional?
sivo.,

O SR. FERNANDO MILUET - Novamente farei apenas uma referência, e gostaria que o Dr.
Fernão rememorasse os pontos que foram conseguidos dentro de um conceito de um acordo interino. A rriüiiança da proj)osta brasileira parte, sob
certos aspectos, do Plano de Controle Macroeconômico. E o que é isto? J:: um plano de consistência econômica que parte não de uma necessidade de pagamento e chega, como resultado,
a quanto sobra para o crescimento; mas, ao contrário, parte de um objetivo de um crescimento;
em função desse objetivo de crescimento se verifica quanto se precisa de recursos para compor
investimento, crescimento econômico, etc., e
condui, por quanto, dentro dessa premissa básica
de que a economia voltará a crescer a 6,7%, quanto seremos capazes de pagar.
Então, mudou completamente o ponto de vista.
Os acordos nonnais partiam do pressuposto de
que o Pais tem uma ilecessidade, um compromisso externo de "X', ele procura honrar esses
compromissos' e depois verifica o que sobm para
financiar o crescimento econômico. Partimos da
premiSsa opostà: quanto temos como nosso objetivo de crescimento econômico; em função disso
fizemos a alocação dos recursos num conceito
global da economia e concluímos qual é a nossa
capacidade de servir à dívida.
Além disto, como entendemos que o_ cre:sci~
m~to_ nãq _é apenas uma questão quantitativa,
mas é também um clima de confiança, é também
a-PercepÇão de (tue a etL:onomia tem uma certa
estabilidade, estamos propondo para este acordo
~ fegra dos três anos, porque nos dará um horizo_n_te_ de _tempo estável bem maior, estamos propondo um teta na taxa de juros para afastar a
hipótese de que flutuações das condições de mer~
cada possãm comprometer o plano macroeconômico; estamos propondo a desvinculação da
divida bancária com o FMI, para que não fique
ela também aos sobressaltos de eventualmente
"empaCar~· aCiuí Ou ali, Porque uffia meta qualquer
eVerltualmente não fot atingida dentro dos perfodos de avaliação dO FMI, de tal sorte que é perfeitamente consistente a proposta brasileira com o
objetivo de relançar a economia brasileira numa
taxa de crescimento acelerado. Eu pediria ao Dr.
Fernão Bra_cher, que, evidentemente, deixou muito cloro para nós que uma parte deste trabalho

O SR. ODACIR SOARES -Em temias de números chepou-se a especular, em determinado
momento que se poderia chegar, em tennos de
desembolso, com relação ao pagamento da dívida externa, no serviço -da dívida, a 2,5% do Plf3.
Para essas negociações qUal -seria o parâmetro
que se teria com vistas a um acordo, a um encaminhamento ou do acordo propriamente dito?

O SR. FERNANDO MIWET -A proposta brasileira, que está refletida no Plano de Controle
Macroeconômfco, é mais ou menos este número.
Aproximadamente isto, não mais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiareUi) -Tem
a palavra o Senador Roberto Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente,
não sendo membro da Comissão, limltar-me-ei
a alguns comentários, ao invés de fazer perguntas
aos ilustres negociadores. Tenho em relação a
eles um misto de piedade e admiração. Piedade,

porque foi a pior negociação de que tive conhecimento ao longo de toda a minha longa história
de vida pública. Admiração, porque conseguiram
negociar alguma coisa. E extremamente diffcil negociar qualquer coisa com o Governo brasileiro.
Porque é um agregado de pessoas ffsicas; que
deixou de ser uma pessoa jurídica, com a qual
se possa travar um entendimento contratual. O
exemplo mais claro dessa peaJlar deterioração
do sentido de fidelidade contratual, é o caso atual
da Autolatina, que pensou ter chegado a um a cor·
do com o Ministério da Fazenda, entidade jurídica,
e no fundo, tinha chegado a um acordo apenas
com o Ministro Dílson Funaro; pessoa flSica, por
que o seu sucessor, Ministro BresSer Pereira, não
reconhece_os termos de um entendimento fumado pelo seu antecessor.
hnagino, portanto, que os nossos negociadores
tenham atravessado esse drama pisicológico. A
pergunta que provavelmente adivinharam rlos
olhos dos negociadores é: "Estaremos falando
com Fernando Milliet, pessoa ftslca, com Fernão
Bracher, pessoa ftslca, ou estaremos falando com
o Governo brasileiro''? Acredito que os bancos
estão hoje em atroz dúvida, e somente consen·
tiram nessa acomodação de curtíssimo prazo,
porque tinham um interesse específico de evitar
a degradação da qualidade da dívida brasileira, _
i
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ante a data fatal de revisão do atandu de créditos
a que se referiu Fernão Bracher.
A mim sempre foi um mistério adivinhar o que
se passava na cabeça do Ministro Dí1son Funaro
quando proclamou a moratória. S. Ex' aliás, subestimou muito seu conteúdo mental ao acusar
a comunidade fmanceira internacional de querer-lhe a cabeça. Estou certo de que a comunidade financeira internacional não queria o vá-cuo. Tanto quanto é possível tentar racionalizar
o que se passava na cabeça de S. Ex', havia três
objetivos nessa singular e tola aventura.
o primeiro é exercer um efeito dominó sOOre
o resto do mundo subdesenvolvido, que se coligaria com o Brasil numa rebelião contra a comunidade financeira internacional. O resultado foi

apenas que Argentina, México e Venezuela rapidamente fizeram os acordos que mais lhes convieram.

O segundo objetivo parecia ser o de provocar
uma reforma no sistema financeiro internacional,
a não qual ocorreu. Agora há um fato novo de

Bolsa que talvez leve a uma colaboração mais
estreita entre as grandes potências. Mas, certamente, ninguém achou que o mundo devia se
reformar, mas sim, todos acharam que o BrasiJ
é que devia se reformar.
O terceiro objetivo pa.reda uma mobilização
popular "nadonalóide", para glorificação do calote. Não houve sensibilização popu1ar ao calote.
EsséS objetivos não foram, portanto, atingidos;
pelo contrário, os efeitos foram profundamente
negativos. Citarei vários, alguns dos quais aqui
já mencionados.
Primeiro, todos sabemos que as linhas de crédito de curto prazo caíram em cerca de 2 bilhões
de dólares, e seu custo triplicou.
Segundo, houve uma cessação completa de
investimentos de risco.
Terceiro, houve, e isso foi confirmado peJo Dr.
Fernão Bracher, urna suspensão de desembolsos,
·mesmo de instituições oficiais.
Quarto, não velo nenhum dinheiro novo.
Os efeitos foram, portanto, absolutamente ne~
gativos. Tanto assim que, a julgar peJos dados
do Banco Central, as reservas, depois de programada a moratória. caíram, mesmo em relação
ao mês de dezembro de 1986. Eram então, antes
dzl moratória, 4 bilhões 585 milhões. e são hoje
3 bilhões 770 milhões.
O Brasil sofreu, desmoralízou~se no exterior,
eendoa nossa imagem hoje a de um país caloteiro
em finanças e pirateiro em tecnologia. A grande
asserção machista terminou com urna ®}ução
humilhante. Negociamos um acordo, que a rigor,
86 é firme em relação ao pagamento de juros
que temos que fazer entre outubro e dezembro.
O pagamento de juros de 1987 fará parte de wn
medium term package a ser negociada a partir
de 15 de janeiro de 1988. Compare-se Isso com
o Acordo Mexicano. O Acordo Mexicano é de 20
anos. Compare-se isso com o acordo Pastore,
que era um acordo de dezesseis anos, fefto por
um governo militar, desmoralizado, abúlio, em
fim de mandato. Nós, certamente, com um Governo democrático rejuvenescido. Presumivelmente,
poderíamos ter conseguido algo meJhor.
Na realidade, não escapamos ao Fundo Monetário lntemaiconal e acredito que o Sr. Fernão
Bracher está dando uma interpretaç6o, digamos
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sentimental, que esteja fazendo wna extrapolação
~ntimental em relação ao que está contido na
declaração conjunta. Se eu leio bem inglês, o

que está d.ito é o seguinte: lmreotory Expect,
isso se ao Mlddle Tenn Program que não é
um programa de vinte anos como o do México;
c:lezesseis anos como o programa Pastore; é um
programa de três anos, se tanto, Brull wm to
aeek MIF program, Bras~ poderá procurar é a expressão, BrulwtltooeekMIFprognm
to oupport lto economk:.,...,...... Nem se diz
que o FMI examinará o progrãma brasileiro não,
o Brasil procurará um programa do FMI para
apoiar o seu programa. E melhor dizer as coisas
como elas são e não há nenhuma vergonha nisso,
pelo contrário, se alguma vitória houve dos negociadores foi exatamente a de aceitarem o monitoramento do FLUldo Monetário Internacional, organização da qual são os membros fundadores, ou
de há apenas vinte e dois países desenvoMdos,
sendo a vasta maioria corilposta de 139 subdesenvoMdos; onde há doze países comunistas, que
certamente não se prestarão a manipulações capitalistas. E o monitoramento do Fundo, longe
de ser disfarçado por artimanhas, deve ser refeito
realisticamente, com um debate racional entre
um membro do clube e o clube ao qual pertence.
Se tivéssemos tido o ~ do Fundo
ao longo !do Plano ~Cruzado várias l coisas nãÕ
teriam, ocorrido, repito. O Sr. Furiaro não teria
falsificado estatistlcas de importação, subtraindolhes um bilhão e trezentos milhões de d61ares.
para adensar as reservas, naturalmente de maneira fictícia. Teríamos tido claramente uma visão
$tal deterioração aguda do balanço cambial. Provavelmente teriam os sido levados a adoção de taxas
cambiais mais realistas, conhecer-se.-ia a âimensão real do déficit fiscal, que até agora não sabe.
mos. Haveria vantagens inúmeras em termos ·de
niohitcii'amento do FMI, que considero não \ima
derrota; mas uma vitória dos negociadores inserirem esse reconhecimento explícito no acordo.
Lamento quê o PMDB. tenha transformado isso
numa espécie de totem tribal ou infantil; uma
espécie de animismo, numa versão animista uma
discussão racional de um programa. Isso s6 se
cotnpreende se nós não temos programa; se não
somos capazes de defendê-lo racionalmente ou
se não tenlos intenção de cumprir nenhum programa de ajuste.
O doloroso é que, na i-eandade, estamos fazendo wn penoso ajuste recessivo, sem nenhum auJálio externo, é uma recessão aqui fabricada como
aqui fabricada foi a moratória.
Em suma, Sr. Presidente, fizemos o pior acordo
de nossa História, mas é admirável que a1~m
tenha conseguido negociar com o Brasü dada
a atual confusão governamental, em que existem
pessoas físicas mas não a pessoa jurídica, seja
Governo, sejam ministériOs. $egurido, o nosso
acordo é substancialmente inferior ao Acordo
Pastore, que contemplava _a dívida glObalmente,
e um prazo de dezesseis anos. O nosso acordo
é muito inferior ao acordo do México, que na
realidade tem 9reads inferiores ao riosso e. contempla um prazo de vinte anos. Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MILLIET ~-Queria fazer
aJguns comentárioS e o" Sr:-Femão Bracher tam·
bém tem alguns comentários a fazer também ao
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estímulo do Senador Roberto Cc:impoS. Cfi:io que

o Senador foi extramamenfe CõliVincente em nos
indicar o seu apoio, intereSse e apreciação, de
que o melhor para o Brasil seria um programa
com o Fundo e que o pior seria não tê-lo; uma
posição, aliás, já bastante conhecida. Para nlio
deixar essa parte a cargo do Dr. FernãO Bracher,
acho que seria mais apropriado que lembrasse
ao Senador que quaisquer que tenham sido os
erros nas estatísticas de importação publicadas,
de fonna alguma eles tiveram qualquer impacto
nas estatísticas de reserva publicadas, e digo isso
porque durante uma boa parte deste periodo o
Presidente do Banco· Central era o Dr. Fernão
Bracher, e quero deixar absolutamente claro, sem
que ele precise fazê-lo, de que as estatísticas de
reserva jamais deixaram de corresponder à realidade dos fatos.
Queria aproveitar essa oportunidade para manifestar a minha discordância a esse conceito que,
pejorativamente, é freqüentemente. imputado ao
Brasil, e às vezes até mesmo por brasileiros, de
que o Brasil é um Pais caloteiro.
~
Creio que o Senador não ignora qUe a origem
dessa dívida foi a existência e o crescimento quase
explosivo, ao 1ongo da década de setenta, de um
mercado fmanceiro internacional, que buscava
avidamente reciclar um excesso de liquidez que
circulava, sobretudo, no mercado de eurodólares,
para quem se dispusesse a tomar esses empréstimos. A crise da dívida é freqüentemente atribuída
como uma conseqüência da crise do petróleo,
no entanto, Alemanha e Japão,. países importadores de petróleo não. têm nenhum problema de
dívida; Venezuela_e_.México, países exportadores
de petróleo têm ·grandes problemas de dívida.
Parece evidente que o petróleo. por si só, não
tem o poder de explicar a existência dessa dívi~.
. O. que existiu é que na década de setenta havia,
com6 disse, grande liquidez do mercado financeiro ~emacional; os países em desenvolvimentO, ávidos, portanto~- âe reCursos pa-ra financiar
o seu.crescimento, foram: insistentemente procu~
rados pelos credores para que tomassem empréstimos. Lembraria que..o Brasil chegou a ter cláusulas e condições para moderar o ingresso de recursos na sua economia; chegamos a ter depósitos
por um prazo, no Banco Central, além de exigêricias de prazo mínimo de empréstimo· e outras
para limitar o excesso de ingresso de recursos
em nossa economia, e é evidente que o pressuposto racional de qualquer analista de crédito que
analisasse o processo de endividamento dos países em desenvolvimento, era óbvio que o pressu·
posto era de que esse crédito teria que ser resolvido numa perspectiva de longo prazo.
O fato de ser contratado por bancos comerciais
privados e não por 6gãos, como o Banco Mundial
ou outros, é que fazia com que eles tomassem
a forma de empréstimos de 5 anos, e 6 arios,
de 8 anos. Mas era óbvio que -nãO seria possível
a nenhuma destas economias honrar uma- dívida
dessé vulto, nesse prazo. O pressuposto que até
mesmo ·par usos e costurries por muitos e muitoS
anos estava implícito era de que esta dMda seria
muito substancialmente rolada até que, com o
passar do tempo, houvesse capacidade maior de
pagamento.
Oç_orreu ·no mercado íntemadoi"lm. uma shie
de mutações para a~s quais o Brasü em nada contr;ibuiu. Creio qúe uma das economias que ~ª
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bastante precisada de um programa do FMI possa
ser a própria economia americana,. que ostenta
os maiores déficits públicos do mundo e os maio-

res déficits de balanço comercial do mundo. Nos-sos déficits públicos não são.tão desprezíveis, Se--

nador, mas pelo menos temos superávit comer~
cial. Foi esse fato, esse desajuste da economia
norte-americana que foi, talvez, o principal fator
que transformou a dívida vultosa em crise da dívi-

da. Foi justamente quando a nova demanda da

economia americana sobre o mercado financeiro
internacional se fez sentir com todo o peso do
porte dessa economia que nós passamos a nos
deparar com problemas de liquidez e com proble-

mas de taxas de juros reais, que nunca foram
tão altas como estão sendo nesses anos 80. Acredito até que as crises recentes estão a indicar
um futuro ajustamento da economia americana.
senão por vontade, por necessidade. E é pOssível
que ao fina] desse processo, que infelizmente po-

derá trazer muita turbulência ao mercado ihtemaciontd, se volte a uma situação de merçado fmanceiro mais natural.
Não acho qÚe seria razoável se considerar que
um Pais que é virtualmente forçado a assinar acordos em que_ alega. ou por falta de alegação em
contrário, aceita que ele só precisa de financiamento por um ano, e não por mais, e assim o
era muito mais por razões de práticas bancárias
e regulamentações especificas do que propriamente porque qualquer das partes, credor oU devedor, acreditassem no contrato que estavam assinando. Mas o prático era que esses contratos,
mesmo quando são os MYRs a que V. Ex' se
refere, os Multlyears Reac:heduUngs,eles são
plurianuais no principa,l, naquilo que ninguém estA pensando mesmo quenós já estamos próximos
da época de pagar, mas nO juro, que ejuStamente
onde nós temos a incapacidade de pagar a totalidade, até porque estão extremamente elevados,
eles_ geralmente referem-se às necessidades do
primeiro ano, e são absolutamente silenciçsos sobre necessidades subseqüentes.
Nós estamos fazendo um MYRA típico, um MYRA como o que estava sendo negociado pelo
Professor Affonso Celso Pastore ou pelo Oovemo
mexicano, ou peJo Governo argentino, que também o fez. Mas nós estamos dizendo que nós
vamos refinanciar o principal, talvez por um prazo
menor, mas que n6s vamos ter um programa
de financiamento de juros por três anos, e isso
foi aceito, Senador Roberto Campos, pelos credores em Nova Iorque.
Qual é a diferença disso? A V. EXl' certamente
não escapa a imensa diferença para a segurança
que se pode ter ou não ter para a capacidade
de investimentos ou par:a a propei')São de investimentos uma economia ter dois anos de horizonte
definido durante os quais pretende já utilizá-los
para preparar a negociação, digamos, dos três
anos subseqüentes, ou tennos, como vinhamos
tenP,o, quando termina um acordo temos cerca
de quatro meses de horizonte definido e para a
frente o quê? O vazio. Para a frente uma obrigaçio·
impagável porque não resolvida na negociação
e ainda quando não satisfeita a alegação de que
o País é um Pa1s desonesto, é um País caloteiro,
e coisas desse ~po.
Não me parece que o artificialismo de urna
forma de contratar que pressupõe, que por .....
quer razão, a economia brasileira de repenlilt •
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verá com ta1 excesso de recursos que possa subi·
tamente aumentar, talvez, ao dobro a sua capacidade de pagamento, que esse contrato arlifldal
seja wn contrato suficientemente sério para que
nós digamos que o seu descumprimento é um.a
desonra para o país. Desonra para o País é ter
que assiná-lo por falta de melhor solução; é ter
que dizer uma nlentira porque não nos permitem
dizer a verdade, que, aliás, em relações pessoais,
instituição a instituição, todos admitem. Nenhum
credor de algum peso tem a ingenuidade de acreditar que o Pais pode crescer e pagar a totalidade
dos juros aos nívefs que estão. Nenhum credor
de peso pensa assim; sabem que terá que haver
refinanciamento. Até aceitam fazê-lo, como aceitaram no acordo interino que ac!lbaram de estabelecer com Dr. Ferrião Bracher', com o Dr. Ant6l)io de Pádua Seixas, enfim, com os negociadores
brasileiros. Aceitaram fazer porque sabem que é
um dano de realidade, porque sabem que quando
nos procuravam para oferecer crédito a juros baixos para o financiamento da nossa economia,
sabem no fundo, que estavam entrando num mercado de crédito de multo longo prazo e que s6
poderiam ter serviço pleno da dívida se a nossa
economia crescesse e houve uma ~rie de adversidades muito indutidas pela própria crise que
não foi criada pelo Brasil, que nos tem dificultado
esse processo de crescimento.
De 1973, depois da crise da divida, até 1979
quando os juros reais foram em média durante
todo o periodo 0,4% ao ano, o PIB per apita
brasileiro cresceu a'6% ao ano. Foi nessa época
que a dMda brasileira foi majoritariamente con·
traída naquilo que ela pudesse ter de útil para
a economia nacional, porque a partir de 1980,
nobre Seriador Roberto Campos, a dMda cresceu
menos do que os juros, portanto, nenhum cruzado e nenhum dólar foi aproveitado do crescimento dessa dívida para o desenvoMmento da economia brasileira. Nós pagamos juros e, em que pese
isso, a dívida cresceu. Desse período de 1980
a 1986 o PIB per caplta cresceu apenas 1%,
e em 1985 decresceu 4%. O cruzado que desestabilizou de tal fonna as contas externas brasileiras.
na verdade só acrescentOu 1% ao PIB per c:arp1ta
que nós tfnhamos em 1980.
.
Então, parece-me que a idéia de simplesmente
chamar o País de caloteiro é uma idéia. equivocada
e, certamente, muito injusta.
O que nós estamos procurando fazer? Nós estamos procUrando fazer um acordo que mude as
regras que foram estabelecidas em 1982 e 1983,
porque naquela época o que se aCreditava, erroneamente, é que com um bom ajuste recessivo
e coni. o aumento substancial da capacidade de
pagamento nós volt.ariamos ao mercado voluntário de crédito e, voltando ao mercado voluntário
de crédito, lá encQntrariamos as possibilidade de
financiar as necessidades da economia. brasileira.
Nós fizemos o ajuste recessivo, n6s fizemos o
acordo com o FMI, nós tivemos uma queda da
renda per apita, nós aumentamos multo o nos~
so.auperavlt comercial e n6s aumentamos muito
o serviço dar-dívida ano iii ano, e o mercado voluntário nâo voltou, porque o mercado voluntário
na verd8de n6o dependia disso. Isso poderia aju~
dar; mas se era w1u1 condição favorecedora ela,
deforma alguma, era uma solução sufic;iertte, por·
que enquaWo nós tivéwe'ftOI wna demanda de
cr6clto pela economia ··~k:a- da ordem de,
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talvez, 170 ou 180 bilhões de dólares por ano,
dificibnente haveria condições no mercado fmancefro para uma economia, como o Brasil, ser fi.
nanciada voluntariamente. Financia quem não
tem condições de receber, mas quem tivesse preferiria muito mais. Transferir os recursos_emprestados na década de 70 ao Brasil, quando não
haviam outros tomadores, para uma economia
tão glamourosa como a econorriia americana.
Lembraria que os países desenvolvidos, que
não se sentiam necessitando de capitais para o
seu processo de desenvolvimento, como a Alemanha, Japão e outros, adotaram inúmeras normas,
regras e procedimentos de politicas cambiais e
quando não até tributárias, para impedir que esse
excesso de liquidez representado lato senso pelo
eurodólar, ingressassem nas suas economias. J::
por Isso que apesar de importadores de petróleo
eles não têm nenhum problema de dívida. É justamente as nações que por terem necessidades
prementes de acelerar o seu processamento de
crescimento acreditaram nas oportunidades que
se ofereciam pela via do endividamento- naquele tempo a expressão era captar poupança externa, V. Ex' há de se lembrar disso- e era, tealmente. Mas, infelizmente, foi uma poupança externa
que se provou um tanto instáve1 e que não resi~u
à primeira desorganização do mercado fmanceiro
internacional prOvocado por desajustes econômicos inteiramente fora do Brasil
<:orno reiaçãO- a questão do nosso deftdt, nobre
Senador Roberto Campos, g'ostarla de lembrá~lo
que a recessão brasileira provocou uma verdadeira desorganização das finanças públicas.
Tivemos wna reduçãÕ de 2 a 3% na carga.
tributária bruta, mas uma redução de quase 8%
na cargo trlbut6ria liquida. E a corga tributária
lfquida foi muito reduzida porque, por wn lado,
preservou o setor priwdo brasileiro de um processo de descapit.a.Iizaçio mais acentuado e o
fez porque o empresArio brasileiro, conquanto
competente, saiu da rec:essao mais copitailzado
do que entrou. Eu creio que ele já era cornpetentc:
antes da recessão. Ele pode até ter se aprimorado
l:Jln pocuo durante as provações da recessio,
mas, certamente, ele não era incompetente antes.
Houve, sim, pela redução da carga tributária liquida, uma transferência gTande de recursos do setor
público para o setor privado. Houve tam~m. como conseqüência, o corolário disso, um aumento
de quase 20'}1; do PIB na c!Mda pública brasileira
que, de carca de 30, passa em 5 anos para cerca.
de 50% do PIB. Os)uros<!IJf'oGovemobrosiieiro
pagava ao setor privado até 79 eram cerca de
0.5% .do PIB. Mas, ~Js vezes, ligeiramente menos
que 0,5%.1;1oje, aproxima-se de 4'11\. Então, realmente, houve uma desorganização muito fcxte
das finanças do setor público nesse periodo de
recessão. Fof, nesSas condições, com a vil'bal
exaustão da capacidade de poupança do setor
púbHco, que o ab..lal GOverno está tentando gerir
o problema do déficit Entendo e defendo que
é necessário um ajustamento fiSCal importante
80 País, porque, caso contrário, n6s teremos muita dificuldade de resolver os nossos problemas.
Mas estou certo de que V. Ex' também entende
que é muito dift_cil de_ se fazer, sobretudo quando
mudanças estruturais tio importantes _nas finanças públicas sio realizadas, quando quase a maior
parte do cNftdt corresponde simplesmente ao
awnento de juros. Houve até redução de despesa
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pública no Brasil, m-sta !8lvez, próXima de 2:l!>

outra ded~ que era de fazer um token pay-

do PIB, mas houve. É claro que foi totalmente

ment. Essa questão do token payment vem

insuficiente para compensar a perda da carga tributária líqufda. Esse esforço de reajuste nos compete fazer. Vai ser diffcil e vamos. ter que fazer.
Mas foi essa a situação em que encontramos o
Pal's. quando nos passou a com-petir exercer qualquer responsabilidade sobre a gest!o da sua economia.

rolando há algum tempo já. Quondo estivemos
nos Estados Unidos, na questão da negodaçio
da divida, no começo de julho já se falava logo
depois no token piiYIIM9lt. E a posição do Governo brasileiro era primeiro que não, depois que
seria simbólico. E as cifras que foram dadas foram
de 100 a 200 milhões de dólares.
A primeira constatação era que, em vez de 100
ou 200, pagamOs 500 milhões de dólares. Para
não ficannos numa posiçâo que impediria wna
negociação, pagou-se 500 milhões. A troco de
quê? De um-comProrrietlme-rito -dOs bancos no
pagamento, também se bem entendo a questão,
ou seja, para cada uma parcela de dinheiro brasi·
leiro haveria duas parcelas de dinheiro dos próprios bancos, que teriam que pagar juros.
Creio que a discussão sobre se houve ou não
suspensão da moi'Zitória, é um8 discussão, que
eu quase diria que é semântica, porque é wna
argumentação que pode ir para um lado ou para
outro. Na verdade, pagamos 500 milhões de dólares. Isso, no inicio, era uma caução, depois passou
a ser um pagamento. Então, são dois pontos,
em que a negociação não se conseguiu atingir
o nivel desejado a 100, mas se foi para 60, 75,
depende das condlções.

O SR. PRESIDENTE (Qrrlos Chiarelli) -

Com

a palavra o Senador Fern8ndo Henrique Cardoso.

O SR. RElATOR (Femondo Henrique Qrrcloso)
-A posição do Relator, coloca-nos sempre em
dificuldade para fazer qualquer questionamento,
pois quase tudo já foi esclarecido ou. se não foi
esclarecido. não vai ser. Em todo caso, cumpro
aqui meu dever de oficio. Não quero entrar em
outra matéria que não seja a negociação oconida,
não quero entrar na questlJo da responsabilidade
pela dívida,. a crise econômica, o ajuste de contas

com o passado, nada disso, por que creio que
não é o momento. Acho que é: um momento

precioso para nós em que, mal terminado um
começo de negociaçio,já os negociadores estilio
aqui no Congresso debatendo publicamente as
questões fundamentais. Acho que~ muito Importante esse exercido de controle por parte da sociedade daquild que esuí cx:orreKlo quase que .,..t
passo com as negociações. Não conheço os textos dos telex na sua versão final, nem o telex
que foi enviado pelo Comit!: Assessor aos bancos,
nem o telex do Oovemo do Brasil aos bancos.
O quanto eu entendi esses documentos são as
únicas peças definit6rfas por agora do que virá
a ser um compromisso do Brasil. Existe uma nota
do Ministério da Fazenda que ~ essa pública aqui
e existem versões de dois telex. e existe aquilo
que eu acredito, que~ a palavra dos negociadores,
que aqui reafirmanm pontos que para mim eram
pontos de dúvida nessa matéria. Assistimos e
acompanhamos, nesses óJtimos meses, as defini~
ções do Ministro B,_,.,- Pereira, do Presidente
do Banco CentraJ, o Dr. Fernando Milliet e do
nosso negociador, o Dr. Femlto Bracher. Eles hoje
reafirmaram todos esses pontos, quais sejam: o
de que o Brasil busca um entendimento, uma
via de negociação e que essa via de negociação
tem como objetivo preservar a capacidade de
crescimento da economia brasileira e que para
isso é necessário um conjunto de cautelas que
permitam que o Governo possa definir um plano
e segui-lo. Esse plano foi definido pelo Ministro
Bresser Pereira, foi apresentado ao Congresso e
ao País e também os passos da negociaçilo, os
passos pre1iminares l'oram definidos.
Havia vários pontos que eram claros, tenho algumas anotações, mas houve uma tentativa de
retomar o entendimento com os bancos a partir
de duas propostas, tinha uma parte convendonal
e uma parte não c:onvencional, isso foi apresentado.
O Dr. Fernão Bracher afinnou hoje aqui que
diante de uma ameaça de sermos considerados
muna posição nio confortável, que seria neces-sário saber se nós !riamos conffiu..iar Com o esforço negociador ou se nós iriamOs marchar para
um confronto direto. A posição do Governo foi
de continuar com o esforço negociador. Podemos
achar que é bom ou que~ mal. A posição tomada
foi esta. E. em funçllo dessa posição, foi tomada

ao.

que vamos conseguir com isso?- Conseguiremos?
QUal vai ser o êxito, a partir dessa posição, desse
gesto dito de 'boa-vontade?
OUvi do Dr. Fernão Bracher, ele mencionou
aqui alguns pontos fundamentais. Primeiro, que
não se levantou a suspensão do pagamento, vá
lá que seja. Segundo, que com relação ao FMI,
a posição é que se desvincula o empréstimo para
pagamento dos jwos e a negociação global de
um programa do FMI. Aqui há um ponto de dúvida. não de dúvida quanto ao desejo. Mas, se estou
bem -certo na interpretação de que os telex são
os elementos fundamentais da negocieçá.o, segundo o
RobertC>
âe
ler, não sei que telex é esse, onde se fala, explicitamente, que se irá recorrer a Ul11 programa do
Fundo Monetário Intemadonal.
Acho que, se o Brasil conseguir uma negociação com os bancos privados, negociaçilo mesmo,
não essa provisória, e que desvincula efetivamente
oS deSeffiOOtSOO--futurOs do monitoramento do
Fundo, nunca nenhwn Pais teiã feito isso.
Recentemente, estive conversando com o Presidente do Banco Central da Argentina onde a
questão fundamental daquele País hoje é que,
a cada 2-meses, o FundO Monetário vaf lá e dá
um parecer. E. ao dar o parecer, param os desembolsos. Não tiv_emos isso até agora. A questão
aqul c::otltim.ia Seildo uma qi.Jesião a ver .o que
vai ocorrer nos próximos meses.
Dos textos que" eu vi.- o que eu entendi foi que
os bancos anotavam que o Brasil, ni.o me recordo
exatamente a expressão, mas é algo assim como
o Brasil acredita que é- importante separar o desembolso dos fundos. O Brasil acredita.
EntãO, ã ininha pergunta objetiva é a seguinte:
ao estar no telex essa referência, isso significa
qUe, efet:iv8ffiente, foi aceita- a deSvinculação unilateral ou bilateral? Essã é a·mínha pergunta. PergUnto ·se é uno Ou se é bi. O Senador já deu
a resposta de S. Ex*. A minha pergunta é a V.
Ex' Quero saber se realmente houve essa desvinculação, porque, se tiver havido, efetivamente, ai
há um avanço...

"Senador

campas acaoou

Então, o que houve foi isso, um pagamento,
saber se isso foi suspensão ou não, ouvimos do
Ministro da Fazenda hoje aqui presente, autori·
dades também ouviram, que ele não con.sidera
que seja uma suspensão, senão uma interrupção
temporária e que, se não ocorrer uma negociação
conveniente até o dia 15 de janeiro, nós ficamos
na situação que estávamos antes.lú há uma questão poi'Jtica envolvida. Há aqueles_que acreditem
que a posição de moratória é a posiç6o de força
e que permitiria wn acordo me1hor, em termos
do acordo mesmo. E há os que acham que, embora isso pudesse ~ ser verdadeiro, na verdade
voltariamos a ela, no momento em que desejássemos. E há os que dizem, mais criticamente,
que não, que nós resolvemos simplesmente os
O SR. ROBERTO CAMPOS - V. Exo me perproblemas dos bancos americanos que escaparam das difl~des que teriam que enfrentar mite um aparte?
Se a intenção fosse expressar a cOncordância;
diante da conslderaçAo pelo organismo amerida comunidade financeira internacional, a exprescano que cuida disso, de uma posição desfavorável. Então, n6s ajudamos os bancos, gesto de sâQ usada é: as partes contratantes ~ os particiboa-vontade, dir·se-á aqu~ ou seja, voltar à mora- pantes do acordo acreditam na desvinculação.
NãOleXiste isso. O Brasil acredita...
tória daqui a 2 meses, se as coisas não funcionarem.
O SR. RElATOR (Fernando Henrique Cardoso)
- Estou perguntando, porque a informação que
Moratória para mim nunca foi objetivo. Moratória é uma vicissitude momentânea. Ninguém
tive é que os dois telex são complementares. E
vai imaginar que a monrtória seja Um objetivo;
o que está ditQ_nWn é aceito implicitamente pelo
outro. A pergunta é fundamental, para saber o
o objetivo é outro, o objetivo é manter o politica
de crescimento econômlco. Então, para mirri esta
que vai acontecer com relação a este ponto, que
questio está posta nesses termos e tomo ao pê
ê o ponto central em toda estratégia negociadora.
da letra o que nos disse o Ministro, acho que
Porque o Ministro Bresser diz sempre aqui, tamo Presidente da República disse a mesma coisa.
bém, que com relação ao Oube de Paris seria
Essa pOlítica. diga-se de passagem, é do Presi- . diferente. Então, estamos separando, estamos nedente da República, quero deixar Isso bem claro.
gociando aqui a dívida privada. depois seria com
Muitas vezes há wna confusç-Ao do PMDB, como
o Oube de Paris.
os outros Partfdos aqui presentes, acompanha,
A segunda pergunta: admitindo que seja assim,
dlz sim, não, até tal ponto. Mas não há definição
o que acontece no momento em que vamos disnem favorável, nem negativa que impeça uma
cutir com o Fundo Monetário Intemac:kmal? Vanegociação. Portmrto, a posiçâofrenteà moratória
mos discutir com o Fundo Monetário depois do
é
é âe que a qualqUer momento se volta acordo- com os bancos ou concomitantemente?
a esta posiçilo. Parece-me que esta é uma questão
QUais sã6 as impfiCações disso para a nossa marnão tão significativa, o significativo ~ o outro. O
g-em de liberdade?

e.s..
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Disse, também, o Dr. Fernão Brach~r que nós
s6 aceitaríamos esse compromisso, se houvesse
algum progresso na negOciação. Um seria a desvinculação, a isso já me referi. Depois, uma clara
referência dos bancos à questão dos bónus, da
securitização da divida, que é outro ponto importante nesse conjunto negociador. Depois, que haveria uma negociação nao de ano a ano - o
Senador Roberto Campos saiu, e1e sabe tão bem
quanto nós que os 16, 20 anos não se referem
aos juros, que é por ali que se pega no pescoço
do devedor e que se houver um acordo de três
anos é muito diferente de um acordo anual.
Então, a pergunta é: efetlvamente, já existe um
compromfsso nessa direção?

Os3.4 bilhões de dólares para financiar os juros·
-nós queríamos4.3. Esses3.4, não representam
100%, mas 80%, porque para financiar juros é
dinheiro de lá de fora, que dá margem para responder àquelas questões que são postas pelo Se-

nador Jamil Haddad, precisamos saber qual é

o dinheiro disponível para o financiamento dO
nosso crescirpento. E sabemos, pelos cálculos
do plano plurianual que, se nós tivermos um ex<:edente na balança <:omercial de mais de 10 bilhões

de dólares, dificilmente nós vamos poder cumprir

as outras metas do plano, que são parâmetros.
Não podemos fazer um esforço exportador e uma
contenção de exportação que vá além dos 1O

bilhões.
Então, é muito importante obter realmente es-ses recursos e, mais ainda, que as salvaguardas
estariam, já como princípios, asseguradas.
Entã~ o que eu gastaria de ouvir, para se deixar
registrado. é que 11 negodaç&o é esta, nestes termos. Quero saber quais foram os avanços nesses
telex. o que efetivamente já está assegurado por..
que o resto é o resto, vamos desembolsar, brevemente, 500 milhões de d61ares, que serão deduzidos das nossas reservas, como um gesto. Esse
gesto, como tudo na História. s6 vai ser julgado
depois. Terá sido bom se desembocar numa ne-.
gociação real, com essas salvaguardas que nos
dêem a desvinculação com o Fundo, ou terá sido
o começo de um desastre, se, efetivamente, não
conseguirmos isso e estivermos ou obrigados a
uma negociaçio ortodoxa com o Fundo, ou estivermos obrigados, de novo, a uma moratória que,
dessa vez, não será como a atual, mas muito
mais drástica, porque já será em termos de Un~
Jdng, ou seja,. já de separação__do sistema internacional, com todas as conseqüências que isso traz
e, nesse caso, os 500 milhões terão sido não
um gesto, mas uma perda. É só isso.
O SR. PRESIDENTE"(Carlos ChioreUi) -Acho
que para termos uma agi]ízação do processo, e
como as questões básicas que eu teria a formular
são, em parte, similares às do üustre Relator e
Uder do PMDB, que já nos deixou claro que esse
Partido não tem qua]quer correlação com o fato,
sendo o assunto de exdusiva competência do
Governo, gostaria, apenas, de fazer alguns <:omentários, em termos da posiç;lo da Comissão,
até certa fOrma ligando a essas questões as antecedentes presenças, quer do Ministro da Fazenda,
quer dos negociadores. quer do Sr. Presidente
do Banco Ceritral.
A Comissáo, até atendendo a uma soHcitação
do Sr. Ministro da Fazenda, no momento em que
partia para o início das n<!JOCioções, foi por ele
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instada - digamos assim - ou dele recebeu
uma soiicitação para que, cçnhecendo as linhas
mestras e a estratégia do plano de ação, a nível
de negOciação, se manifestasse com o que poderia ser um apoio político-parlamentar a essas ne~
gocUWJes, que chegavam a um momento objetivo. Aquela ocasião -por isso faço Questão de
l'eiterar esses fatos - à Comissão, inclusive em
l'eunfões reservadas e em reuniões públicas, foram submetidas e apresentadas linhas mestras
dessa negociação que iria ter - digamos assim
-o seu ingresso na fase operativa. Dentre essas
tinhas mestras figuravam coisas como, por exem~
pio, a idéia de que, enquanto não houvesse a
celebração do acordo entendido como deflllitivo
Qtt duradouro_ e se estivesse, ainda, no ajustamentO do que seria temporário ou interino, não
se haveria de fazer qualquer tipo de pagamento,
o que, depois, veio a tel' uma certa coloração
transitável, no sentido de que seda a possibilidade
do que se entendesse por pagamento simbólico
que, num terceiro momento, passou a sei' enten-dido .como lQlla caução ou um depósito, inclusive
indicado via JS, como elemento neutral, para receber esse valor caucfonado, que seria o gesto de
disposição para negociar.
A questão que gostaria de colocar, agora, é
que chegamos a esse momento do processo e,
por isso, vou ficar, exclusivamente, nos termos
da_ negoc:iaçáo, porque esta· é a questão básica
desta nossa reunião de hoje. Ainda que não tenha·
mos à rnão nem os dois telex, inclusive devidamente traduzidos. o que me parece importante,
numa tradução ofidal, pi!fa que possamos inter·
pretá-los à luz do vernáculo e não em termos
de conceituações shakespeareanas. parece-me
que, ao lado deles- gostaria, até, de ter a confir..
mação ou a retiftcaçào - há uma minuta de
protocolo, do qual sairiam os dois telex como
conseqüência operacional. Há wn entendimento
básico, além dos telex, que seria a fonte geradora
dos telex. Ou os telex são o acordo em si? Esta
_é a questão técnica, jurfdfca - digamos assim.
O que se está fazendo como elemento básico?
O que significa o acordo? Qual o documento jurí·
dlco, qual o instrumento jurídico de entendimen·
to? O pacto celebrado se representa por dois telex,
emitidos, cada um, por um titular da vontade con-tratante? Ou_ eles decorrem de um acordo, que
seria um protocolo, e cada um dos celebmntes
faz a comllJ"Ücação, interpretando aqueles textos
à luz da_ sua hennenêutica?
Esse é o prOblema jUrídicO furidamerltat inicial.
Não basta conhecer o texto dos telex. Se são
diversos na sua redação, e se cada um dos celebr.mtes os emite, evidentemente, vamos ter duas
versões no acordado, para que cada um, como
diz o castelhano- e vai depender muito daquela
velha história - todo depende dei color dei
cristal ton que se mini. Cada um tem o seu
telex e sabe lei' no seu livro. É como aquela criança
que foi alfabetizada dentro de um mecanismo,
dentro de um processo. Então, isso parece-me
uma questão, também, fundamental Agora, vendo essa evolução conceituai de não pagar, de
fazer um pagamento simbólico, de fazer um .depósito de c:auç;lo e agora de fazer um pagamento
-eu inclusive perguntaria: esse pagamento está
se falando que é de 500.milhões de dólares, mas
eu tenho uma nítida impressão de que esse paga·
menta, na verdade, é de um büh&o e quinhentos
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mühões de dólares, porque 500 milhões de dólares nós desembolsamos retirando das reservas
já existentes, e um bilhão nós vamos desembolsar,
na medida em que os credores nos emprestam,
para pagar aos credores. Nós vamos pagar juros
sobre esse valor e inclusive pelo menos juros de
mercado- não vamos dis<:utir se_ são mais altos
ou se são mais baixos, mas aqui se diz que são
juros usuais de mercado. Então, é uma parcela
nada simbólfca,. nós vamos pagar de um montante, que se disse aqui que é pouco superior
a 4.3 bilhões, que seria o total não pago pelo
Brasil no dec:urso da suspensão de pagamento,
que parece que não se chamará mol'atória para
fins técnicos. ESse valor a- ser pago, agora, no
decurso do presente exerdcio, será de 1P bilhão.
Então, não é mais pagamento simbólico, não é
mais nem depósito de caução, é pagamento de
uma terça parte concreta do valor devido. Essa
é uma questão que eu, de certa fonna, agrego
às análises e às indagações feitas pelo Senador
Fernando Henrique CardOSQ, para poder entender
pol' que mudaram as coisas. No final das contas
mudou o natal ou mudou esta Comissão? É um
pouco machadiana essa dúvida, mas é assim que
nós chegamos agora na hora da verdade.
A segunda questão ê lllba preocupação que
tenho. Falou~se aqui em pagar sobre a übor, com
todas as interpretações que _eu agradeÇC?_, sobre~
maneira, porque acabei hoje de entender, rigol'osamente, o que significa não só a sigla, mas tam~
bém a mecânica de cálculo que eu vi - que
nem mesmo homens do nível do gabarito técnico
da experiência do ex e atual Presidente do Banco
Central consegue fixá·la tão oscüante ela é, na
realidade, n() mercado, dependendo de uma série
de referenciais. Gostada de perguntar o seguinte:
na medida em que nós aceitamos pagar 7/8 sobre
a Ubor, mais os adicionais, enfim, deixemos os
pendurlcalhos, perguntaria se isso aqui não é um
indicativo, já faJo em termos negociais, altamente
prejudicial - tiremos o advérbio prejudicial --.
para quem está encaminhando uma proposta que
também nos foi apresentada aqui, nos elementos
básicos do projeto brasileiro de negociação, como
uma tentativa de obter spread zero? Se nós vamos com essa estratégia para a tentativa final
maior e substantiva, agora no acordo interino,
no momento em que nós transfonnamos caução
em pagamento e buscamos uma parcela de em·
préstimo para aumentar o pagamento e pagamos
a taxa de mercado, como é que isso pode ser
entendido pelo negociador altamente astucioso.
competente, e eficaz, que de outto lado da mesa
está lá na expectativa de melhores condições, na
hora que entrar o esquema definitivo ou ~elo me~
nos dul'adouro da negcx:taçao? Será que ele vai
admitir sequer pensar em apread zei'O, em juros
inferiores? Será que nós temos um argumento
forte, quando nós admitimos pagar os 7/8 agora,
no acordo provisório, no ac:erto momentâneo?
Uma ol.itl'a: questão que eu gostaria de argüir
e também me agregando às pel'gUfltas anteriores,
para facilitar à elucidação, e queria também que
me eluddassem: no prazo de três anos. o teto
de juros são garantias formais, conquistadas ou
são pleitos revigorados e, digamos assim, insis~
tentes do Brasil? Já temos isso assegurado pal'a
a negociaç \o futura? É assunto liquidado, passou
em julgado, vai ser de três anos e vai ter um
teto de juros, uma salvaguarda sobre a elevação
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dos juros? Porque n6s sabemos que são muito

Há uma pergtmta com relação ao noticiário

boas as nossas intenções, muito fortes as nossas

que surgiu em cima do momento da definição
- inclusive, dizia-se até do seu retomo precoce

conviCções e muito competentes os nossos negod?Jdores. Mas, outra coisa é saber até que ponto
-..é aqli.ç:la velha hist6riit do treinador que reuniu
a ,equ!pe' no vestiário, escalou e mandou jogar
de tal inaneira, se não me engano, foi o Garrincha
que perguntou: mas avisaram para o lateral que
vai me marcar, que eu vou fazer essa jogada e
que ele não vai me atrapalhar? É saber se os
outros estão acordes com essas diretrizes.

Orna pergunta que eu gostaria de fazer. A questão algo que me parece importante, é saber nesse

processo, nessa evolução, até que ponto há uma
influência extracredores privados, para que tenha

mudado o processo no final, facilitando o acerto
ou agregando dáusulas menos favoráveis. Qual
fola influência dos órgãos governamentais, sobretudo dos Estados Unidos, nesse processo de chegar a esse tipo de entendimento nessas condições? Foi algo real, ainda que informal e não
materializado ou ficaram fota elo' processo? Houve, em algum momento. Dr. Fernão Bracher, alguma referênda, alguma Ugação ou vinculação

com o problema da infonnátlca tantas vezes aqui
citado? Alguma vez esta questão foi orgillda? Algwna vez isto foi colocado como condicionante?
Alguma concessão foi feita peJo Brasil, alguma
promessa, ou isto em momento algum fof tocado
e não tem qualquer correlaçao com o processo?
A questão do FMI 18mbém é matéria que não
posso deixar- perdoem-me o exercido de memória, mas sempre se disse aqui - e invoco
o testemunho de todos os colegas, sobretudo do
ilustre Relator-Geral, que já fez uma referência
a Isto -. que nada haveria com relação ao 'FMI
- e não estou entrando no mérldo do FMI ares que chegássemos à etapa da negociação,
digamos, do acordo definitivo; definitivo, não; mas
ckradouro, que nesta etapa, que seria o momento
de evitar a desclassificação, que seria apenas um
8juste temporário e interino, não se teria qualquer
c:cmpromisso com o FMI e nem se faria qualquer
rd'erênda ao FMI.
Assim, eu também gostaria de perguntar: por
que ele foi referido? E mais do que Isto: o que
trouxe de vantajosa essa referência'? Que beneftdo vai decorrer para nós, objetivamente, ou se,
desde o início, sãbiamos que teriamos que referir
e apenas estávamos edulcorando aquilo, com re~ à expectativa da opinião pública interna?
É ilreversfvel esse processo rumo ao FMI? E, objetlvamente, tanto o Presidente do Banco Central,
como o negociador-chefe, que esperança, que
expectativa se tem? Porque eu ouvi isto: volto a
dizer que não _emito, no momento, juízo algum.
Mas entendi que a idéia é admitir o contato,
num determinado momento, com o FMI, mas
com cláusulas, condições, etc., que o Brasil vai
impor. O FMI não vai abrir mão de toda a sua
estratégia de muitos anos; o FMI não lfda com
o Brasil, como lida com os outros cento e tantos
pa(ses. E eu pergunto: até que ponto Isso aí é
uma convicção patriótico-Idealista e até que ponto
isto tem wna viabilidade concreta, ou seja, até
que ponto é real que o FMI se possa transformar
para aceitar que, com relação ao Brasil, n6s possamos ter planos por nós elaborados, por nós
fiscalizados, e que ele, na verdade, vai manter..se
mudando os seus padrões e os seus procedimentos.

e antecipado, e que deve ter agradado muito a
sua famíJia -,de que a Argentina enviara elementos da sua equipe dirigente, ao Brasil, para dar
ciência de que estaria prestes a decretar a moratória e que isto levaria o Brasil a uma reversão
de posJção, a uma sustação nas negociações. Se
não me engano, isto ocorreu quarta ou quintafeira, e as negociações foram concluídas na sexta.
Até que ponto esse fato foi verdadeiro? N.é que
ponto, se ocorresse esse avanço da Argentina,
o Brasil poderia tirar vantagens, como parece que
a Argentina tentou, pelo menos, tirar vantagens
no momento em que decretamos a suspensão
do pagamento? E até que ponto lsto não teve
qualquer correlação, que não houve wna relação
de causalidade, e sim, apenas, uma relação de
casuaUdade da visita dos nossos irmãos platines,
aqui, para dar notícias sobre a situação da sua
economia.
Eram esSas as perguntas que eu gostaria de
fazer, com a final, que é a seguinte: no fundo,
ouvimos uma exposição do Dr. Fernando Milliet,
numa reuníio, aqui, na quarta-feira passada aliás, diga-se de passagem, similar à sua anterior,
brilhante - , onde e1e nos dWa que, em termos
de crescimento_ do País, está dependendo de investimentos que já nãô podem mais vir do setor
público, que na área privada há poucos, que estão
contidos, de certa forma, se a linguagem de bacharel_ pode ser aplicada, e que precisamos captar
recursos no mercado financeiro internacional.
Se esse fato é uma verdade irreversível, se dependemos desse Ouxo e se é estratégia prioritária
nossa, até que ponto tenlos força real na negociaçAo, quando temos uma dependência quase insuperllvel de buscor esse dinheiro, sob pena de não
termos condições de ter um erocesso de crescimento, que é a nossa. busca. í:: só isto.
O SR. FERNANDO MILUET- Eu preferia que

o Dr. Fernão Bracher respondesse. mas eu s6
faria algum comentário a respeito da inteJVellçáo,
aliás, brilhonte, do Presidente da Comissão.
Não indiquei, Senador, posso ter feito apenas
uma referência à questào de captação de recursos
quando, justamente, discuti a questão do FMI com
perspectfvas de um aumento substancial de recursos do Banco Mundial ou elos japoneses. Não
tenho a ilusão de que o sistema bancário...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)-... ape-

nas V. S• disse que, a nfve1 interno, na área púbHca
havia uma exaustAo, na área privada nilo haveria
tantos quanto necessários.
O SR. FERNANDO MIWET - Não, a área
privada está capitalizada, o que não havia muito,
era predisposição.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelii) - V. S•
não referiu, em absoluto, que teria de fazer qual-

quer acordo com o FMI. Falou apenas que haveria
necessidade de investimento e que haveria dificuldade de obtê-los internamente, apenas isso, é que
eu me recordo.
O SR. FERNANDO MIWET- Certo, mas da
fonte externa, a ónica possibilidade de sinalização
que tenha feito, seriam recursos ou um aumento
de apertes de recursos do Banco Mundial, ou
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recursos japoneses. ou coisa enfim, desse tipo,
porque da comunidade bancária, se consegoirmos reduzir a transferência de recursos muito
substancialmente, no momento e o atual contexto
e não resolvida a crise financeira internacional,
provavelmente é o mâximo que se pode esperar.
Mas preferia que o Dr. Femio Bracher respondesse,_é realmente, muito pouco Q que foi perguntado, de maneira_ que e1e não deverá ter a menor
dificuldade em dar uma explicação completa a
respeito de tudo.
.
O ~SR. FERNÃO BRACHER -Muito obrigado,
Sr. Presidente, pela mostra de confiança e apreço.
Indo às obs_eJVações feitas pelos Srs. Sériad~
Fernando Henrique Cardoso e Carlos ChiareUi,
tentarei reSpondê-las em conjunto, e peço vênia
por algum lapso que venha a ocorrer na minha
resposta, porque possivelmente, não esperava por
tantas e, por fun, faltou até um pouco de papel
para anotar as observações.
Mas, basicamente, parece-me que se trata de
vermos algtms pontos objetivos, o que já se obteve, o problema dos telex. os problemas do documento legal, a questão de, no fim das contas,
o pagamento, se é de 500 milhões ou de se é
de 1 bilhão e meio, tática negociadora, juros de
718 contra spreaa zero, enfim, o qUe está adquirido, se na base de três anos, teto de juros, intE!I"venções governamentais, 6s Estados Unidos, _a
questão da informática, o compromisso com o
Fundo Monetário, e a viabilidade de sua obtenç6o.
O qlie queria nbtaf_é_que õ" doclifilérifu-legll
que teremos será de obrigação consubstanciado
na minuta, nessa minuta em que se consubstancia o desejo de ambas partes de efetuarem
os pagamentos e os empréstimos- respectivos de
um bilhão e meio, ehtre'30 de novembro e 31
de dezembro e em 16 de junho do ano que vem.
e as condições nas quais isso se dará ou llio.
no caso do seguhdo pagamento, porque eue
é o documento que existe. Ao lado desse doctt·mentO ·exiStem dois telegramas negociados e •
diria que eles devem ser interpretados com ....
num salls. É verdade quando se diz que a dect.
ração é brasileira, sim, a declaração é brasileira
mas é negociad~ _com a parte contrária e a parte
contrária, em tendo negociado esse texto, com
e le o que diremos, consentiu? Consentiu o ~
ciente para que estivesse no nosso telegrama.
sem que houvesse necessidade de wna répllc::a
da pa rte deles, não consentiu o suficiente .,...
pôr a sua assinatura embaixo deles. Podemos COo
meçar aqui a fazer exegese, o que significa tm
telegrama, mas enfun, a prática nesses acortJor;
que silo pré-acordos na realidade, porque iuo
aqui é um acordo que caminha para um acordo.
'é um entendimento preliminar em que teremos
um documento assinado que é a minuta de empréstimos e de compromisso de pagamentos e
temos os dois telex em que as partes então, decla·
ram seus entendimentos tendo negociado com
a outra pa.-rre;-a parre-braSiléli:a, Claramente, declara o seu entendimento de que não é do interesse
de wn processo .de ajustamento económico satiSfatório que desenbolsos da comunidade financeira internacional, entendido por comunidade firianCelra íntemacíclnãl o sistema bancário, sejam
atrasados por não cumprimentos no atendimento
a programas em curso, indicados por sociedades
intemacionais, Pelo Fundo Monetário ou pelo
Banco Mundial.
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Este é um texto negociado, é um texto- pelo
qual nitidamente a parte brasileira disse e a parte
estrangeira concordou com o que nós dissemos,
que não deveria haver atrasos no desenbolso de
empréstimos bancários no caso de não cumpri·
mento de programas do FMI, é o que lá está.
Então, de certa maneira, dentro desse processo

de negociação, como está dentro do telegrama
elos bancos também estará, e o telegrama deve
estar saindo hoje, o reconhecimento forma] do
krteresse que eles vêem na proposta brasileira

de emitirmos bónus consubstanciando reescalo-namento a longo prazo da dívida brasileira e à
taxa de juros foca e que tomarão e deverão estudar
e tomar as medidas adequadas, para permitir que
os bancos credores troquem os seus créditos documentados de outra maneira por créditos documentados por bônus a longo prazo.
De modo que, com referê-ncia ta1vez à conquista
que fizemos- já aproveito para dizer se _a questão
dos três anos do prazo de financiamento é uma
intenção, é uma conquista, não é um dado já

assentado entre as partes, as partes já assentaram
que os parâmetros temporais da negociação sobre o financiamento são os anos de 87, 88, 89,
como indicou o Presidente Milliet- é um acontecimento singuJar e aí me parece que há data
maxima venia, um engano talvez do Senador
Roberto Campos quando compara esses três
anos com as tratativas Pastore que não chegaram
a se materializar, ou com o- acordo mexicano.
Nós não estamos falando" daqui do prazo sobre
o qual discutiremos o principal, uma vez determinado o prazo que se discutirá o principal, a que
vencimentos se terá o principal reescalonado, Isso
não foi ainda assentado. As indicações que ternos
é que eles têm uma predisposição a uma window, uma abertura, para o prazo de principal
superior mesmo a três, quatro, ou cinco anos
provavelmente e sobre esse prazo é que se nego-ciará para quando forem prorrogados os créditos.
Portanto, os três anos, dos quais falamos, mostra
o campo de operçaão para a discussão do financiamento.
Com referência se o pagamento é de 500 milhões de dólares ou 1 bilhão e meio, eu acho
que temos uma questão jurídica interessante, porque é o seguinte: a diminuição da nossa dívida,
é de 500 milhões, porquanto o bilhão e meio,
o restante bllhão é apenas mudança de forma.
Hoje nós estamos devendo na forma de conta
corrente, após esse pagamento, estaremos de~
·vendo na forma de crédito documentado, exatamente a mesma coisa. O débito de um bilhão
j6 existe. de modo que apenas se muda a forma,
de modo que se disser formalmente que o pagamento é um bilhão e meio, não tem o que se
negar, a. dlminuição do débito entretanto não é
de un bilhão e mefo mas apenas de 500 milhões.
A divida já preexiste, de modo que não se agrega, troca-se apenas de um crédito em conta corrente, passa-se a ter um crédito com vencimento
determinado no momento de seis meses mas,
pOsteriormente, em um prazo maior, quando for
renegociado. De modo que, na realidade, se pres. ta muito a um jogo de interpretaçõ.es, no final
das contas, realmente o que existe é uma diminuição de débito de 500 milhões. No sentido formal de pagamentos, sem diminuição de débitos,
de um b~o e meio. Eu acho que o crue importa
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ê reaJinente- o

quanto diminui o débito. o
mento é no sentido de extinção de débito.

Paga-

Com referência aos 7/8, se isto é um bom ou
mau começo, evidentemente, nós prefeririamos
enormemente não tennos um acordo preliminar,
podermos discutir tudo no acordo global, entretanto nem sempre a gente pode escolher as melhores condições de negociação de campo e de
momento de trabalho. O momento fof esse o
mais adequado e no acordo que fizemos. como
ressaltou o Presidente Mllliet, nós abaixamos a
nossa taxa de 1/8, como não se podia ter nUlT)
momento, entrar em discussões de fundo, o
quanto se desejaria, aposto que as questões se
arrastariam por um tempo muito maior, havia
uma conveniência de se tomar referenciais. O
nosso referencial normal seria 11/8, assim como
o referencial mexicano teria sido de 7/8, e o deles
foi de 7/8 efetiVamente e .o nosso não, de 11/8
caiu para 7/8.
O SR. ODACIR SOARES- Permita um aparte.
O SR. FERNÃO BRAOlER -

Pois não.

O SR ODACIR SOARES - O Dr. Fernando
Milliet declarou aqui, na óltima reunião, que o
Brasil pretendia uma taxa mais baixa ainda. Essa

taxa não foi obtida?
O SR. FERNÃO BRACHER -

Não. O Brasil

pretendia e pretende e lutará e deverá obter uma
taxa mais baixa. Essas são as instruções com
as quais eu, negociador, estou trabalhando, discussões vindas do Dr. Mllliet e do Dr. Luiz Carlos,
são essas.
O SR. ODACIR SOAREs- Inaudivel.
O SR. FERNÃO BRAOlER -

Não. N6s esta-

mos fa1ando em taxas para a reestruturação da
dívida e o que eu procurei mostrar é que há uma
distinção no {l"lercado internacional entre reestruturação da dMda e empréstimos--pontes.
O SR ODA.CIR SOARES -O Dr. Mílliet declarou-nos na última reunião, salvo engano, data

venla, que nessa fase inicial do refinanciamento
dos juros, se pretendia obter uma taxa inferior.
O $R. FERNANDO MIWET - Eu ni!o podia
fixar porque isso era o Dr. Fernão Bracher...
O SR. ODACIR SOARES -

Então o Sr. mani·

festou, pelo menos, a intenção de fiXar porque
eu anotei, eu tenho anOtado isso.
O SR. FERNANDO MIWEf - Num acordo
interino nós Conseguimos uma redução da taxa,
o que eu mostrei é que o México, num acordo
interino, conseguiu a manutenção da que já tinha.
Estou certo?
O SR. ODACIR SOARES -

O ~- me perdoa,
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O SR. FERNÃO BRACHER- Senador, tentan~
do concluir, õsr:-m~perguntouainda sobre pPssíve~a

..

--·

~

O SR. JAMIL HADbAD - S6 um aparte?
O SR. FERNÃO BRACHER -

Pois não.

Pelo que eu entendi
até agora, nós tivemos dois telex acordados, sem
que haja assinatura, vamos dizer, da outra parte,
há um entendimento mais não howe ainda assi·
natura.
O SR. FERNÃO BRACHER - E n"em deve haO SR. JAMIL HADDAD -

ver.
O SR. JJ\1;,\lL HADÍJAD ....:Agora eu faÇo

a per-

gunta: o dep6sito será feito, esses 500 milhões
de dólares, seria créditados pelo Brasil, sem que
haja um acordo entre as partes, sem que haja
assinatura, sem que haja uma documento defini~
tivo, um acordo apenas de boca através de telex?
É a pergunta que eu formulo.
O SR. FERNÃO BRACHER -

Perfeito, um

acordo de telex não é de boca, é por escrito.

O $R. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Dr.
Bracher eu só queira tentar elucidar isso. Inclusive
agora, na sua manifestação, a dúvida que eu acho
que há e:n todos, V. S• inclusive citou que há
uma minuta."
O SR. FERNÃO BRACHER -

Exato.

O SR. PRESIDEI'ITE {Carlos Chiarelli)- Então
eu acho que é esse aspecto que se quer ter idéia,
os dC?is telex já se sabe quem os envia, quer dizer,
ou outro toma conhecimento e quer ter condições, não assina, conhece e anui que seja emitido
por quem o remeteu. Mas a impressão que se
tem e o que eu consegui entender, até foi forr;rialízado e até me parece lógico, é que tudo isso
decorre de um entendimento matriz,. quer dizer,
o telex não é em si a matriz ç(o projeto, há
minuta do entendimento. Porque, até não sei se
foi expressão só para uma concessão verbal. do
ilustre negociador ou se, de fato, há essa minuta
básica que compromete as duas bases e da qual
sai os dois telex.

uma

O SR. FERNÃO BRACHER - Sen-ador, o que
existe é uma minuta em inglês, consubstanciadera dos aspectos negociais já assentados no que
concerne ao neg6clo propriamente dito. Isso é
feito, por escrito e assinado no qual se prevê o
pagamento de um bilhão e meio de dólares, com
o respectivo rmancíamentci dos três bilhões, Do
ano que vem, as cláusulas de juros, etc ... ~e
é o documento do negócio.
·
Em seguida, há os dois telex. informando do
andamento das negociações e encaminhandO o
documento negocial.

mas na última reunião o Sr. declarou que o BrasiJ
pretendia uma taxa determinada e o Sr. mehciono.u - lamentalvemente eu não tenho anotado
aqui porqUe as anotaçõeS da última. reunião deixei·as no meu gabinete. Eu sei ~e o Brasil obteve
uma taxa menor, mas a taxa pretendida era menor
ainda. Isso é o que eu quero dizer.

a dúvida, então?

O SR. FERNANDO MILLIET - Eu não me
recordo porque eu tenho idéia a respeito dessa
taxa. De maneira que eu acho difícil que eu tenha
mencionado uma taxa específica.

esse documento?
Acho que é bom que S. Õ(.'. complemente, porque essa foi a minha primeira pergunta, quando

O SR. JAMIL HADDAD (Pausa.)

V. Ex' me peiTTI~e?

Há o documento.

O SR. CARLOS CAIARELU- É essa a dúVida.
O SR. FERNÃO BRACHER O SR. ITAMAR FRANCO -

Estã espancada
E quem celebra
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iniciamos a reunião. Há Oúrião há um protocolo?

O qde eu queria saber do Dr. Bracher é o seguinte:
V. Ex• esta fa1ando, a toda hora, ém minuta. É
evidente que o V. Ex' deve conhecê-la, já que

estão negociando. V. EX' não tem COpia dela?
O SR. FERNÃO BAACHER -·Comigo, aqui,
não. Quem a tem é o nosso companheiro, o Óire-

dainefltci externo adequado para seus objetivos de crescimento económico".
Neste_c.ontexto, o Brasil vai procurar um programa do Fundo Monetário Internacional para apoiar
o seu _programa e_conômico? Isso é verdade? Existe? Está no telex?
O SR. FERNÃO BRACHER -É verdade. Está

tor Antônio de Pádua Seixas, que ficou redigindo
os detalhes finais, porque um dos clementes im·
portantes-importante, não para nós- da minuta é o número de bancos aos quais ela vai ser

no telex.

enviada. Para nós, isso não tem maior importânda
materia1, posto que é um convite a esses bancos
a entrarem no financiamento, o que está sendo

um outro parágrafo, no qual se fixa dissociação

ou deve ter sido decidido há poucas horas. Assim,
o aperfeiçoamento total do negócio depende ape-

nas desse elemento, ou seja, saber-se quais os
bancos que se convidará a entrar no negócio,
o que, para nós, é de menor relevância.
O SR. FERNANDO MIWET - Eu gostaria de
dar um esclarecimento. (Assentimento do orador.}
O que se está divuiQando, através de telex ou
do que seja, ou mesmo refletindo no protocolo,
é a intenção sobre a qual os negociadores acordaram, ou seja, a de fazer um negócio interino. E
qual é o negócio interino? Os bancos nos fazem
um empréstimo e, feito esse empréstimo, faremos
um pagamento. Portanto, o documento que está
causando estranheza será um contrata de mútuo,
um contrato de empréstimo, que não está na hora,
ainda, de ser assinado, porque ainda tem-se que
conseguir a adesão desses bancos. Se não houver
essa adesão, tampouco haverá o pagamento brasileiro. É por esse motivo que o documento legal
- vamos chamá-lo assim - que efetivamente
consubstancia a implementação do acordo que,
por enquanto, é descrito, realmente, por textos
apenas não assinados, será um contrato de empréstimo que os bancos farão. fJú, sim, esse contrato será assinado, de uma parte, pelos bancos
contratantes e, de outra parte, pelo Governo brasileiro.
- --
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O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
O SR. FERNÃO BRACHER -

A isso se segue

de programas.
Devo, agora, passar às duas últimas perguntas,
pelo menos que tenho anotado, aqui: houve alguma intervenção do Governo americano, naquilo
em que concerne à política de infonnática?
Não, não houve. Em nehuma momento foi
mencionado, no curso dessas negociações o problema da imformática.
Em lugar derradeiro, a questão do Fundo Monetário que talvez seja exatamente essa a que
v:&-se referiu.Jiá o compromisso indicado de
procurarmos wn acordo com o Fundo Monetário
para que ele apóie o nosso programa económico:
Em seguida vem a qualificação de, na linguagem
do telex, se mostrar que este acordo com o Fundo
Monetario não deverá condicionar os desembolsos dos empréstimos feitos pela comunidade financeira internacional. Esses sâo os termos nos
quais -os entendiment_os estão prosseguindo e terão prosseguimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellí)- Ape-

nas queria fazer uma indagação de ordem cronológica, não sei se ao Presidente do Banco CentraJ,
Dr. Bracher. O que acontecerá, em termos desse
processo de negociação, nos próximos dias?
O SR. FERNAO BRACHER -

Nos próximos

dias deve ocorrer que o comitê dos 14 bancos
deve ter hoje, provavelmente, concluído a lista
dos bancos aos quais ele vai enviar a minuta
O Cõmitê de Bancos, corno é sabido, é composto
Por 14 bancos. E deverá estar con'eildo agora
0 SR. ITAMAR FRANCO - Vou aprõVe"itar o - a lista para ver que outros bancos vão convidar
para participarem desse empréstimo de três bique V. Ex' está dizendo para confirmar- e V.
lhões de dólares._A esses bancos, nós, o Comitê
EX- deve saber,já que ainda não temos o contrato
de bancos, e o Governo brasileiro, cada. qual enoficial, vamos ter- queria saber em que cláusula
viará o seu telex informando, em anexo, que as
isso vai se processar, razão da primeira pergunta.
negociações estão se encaminhando dessa ou
EstamOs divagando, aqui, em função de um dodaquela maneira e que, em anexo, como período
Cumento que não existe. Estamos na base do
interino, se solicita a eles participarem de um emse: se acontecer isso, se acontecer aquilo, se isso
préstimo caril as características descritas na mie se aquilo.
nuta anexa. Isto deverá ter uma resposta dentro
O SR. FERNÃO BRÁCHER - É isso que é
de, eventualment~, 14 ou :21 dias, não sei exatabom. Parece-me que essa é a consideração para
mente o prazo que vai ser dado, provavelmente
com os senhores. Poderíamos não dizer nada.
21 dias, posto que está previsto para 30 de novembro a data do desembolso do empréstimo e, conO SR. ITAMAR FRANCO - eu qUeria Sabei
comitantemente, antes que decorra este prazo,
se V. ~ confirma, então, em parte, os termos
temos o interesse ou a conveniência de retOmardesse telex? Tenho -o documento aqui e só queria
mos as negociações na sua substânda, no seu
saber se isso consta do telex. É a única coisa
aspecto substantivo, para tê-las concluídas seja
que quero saber. V. Exl' me confirme, por favor.
no mês de dezembro, seja até o dia 15 de janeiro.
O SR. FERNÃO BRACHÉR - Pois não.
óSR. PREsiDENTE (Carlos Chiarei li) -A assinatura
desse documento básico mútuo seria logo
O SR. ITAMAR FRANCOapós- O conhecimento das respostas do grupo
"O Governo do Brasil se compromete a
consultado?
ampliar sua cooperação com as agências goO SR. FERNÃO BRACHER - Exatamente.
vernamentais e instituições financeiras multi~
laterais, junto com a comunidade financeira
O SR. PRESIDENlE (Carlos Chiarelli)- Nesse
internacional, como meio de assegurar fiilBn-momento é que se celebraria, então, o documento

formal que seria a base do processo de
bolso.?
O SR. FERNÃO BRAOiER -

desem~

Exatàffienie.

O SR. JAMIL HADDAD- Dr. Bracher, apenas

a última pergunta. Em tennos de uma análise
real, pode, inclusive, não se concretizar; pode ser
que haja, da parte dos 14 bancos, não encontrando guarida, e a negociação não chegar a termos...
O SR. FERNÃO BRACHER- Peneito.
O SR. ODACIR SOARES - Mas estariam os
14 bancos dispostos a suprir a não adesão dos

outros?
O SR. FERNÃO BRACAER- Seria necessário
perguntar a eles. EsSa -pegluitã ilãO lheS 1oi feita.
Eles mostraram, isto sJm, um interesse- de participarem com um montantem_

O SR ODAêiR SOARES.- Então, sãÓ grandes
bancos?
O SR. FERNÃQBRAOiER-Sãograndesbancos. Demonstraram seu interesse de participarem
com um montante ainda não definido e não sei
se no telex que eles mandarão eles indicarão já
com quantos_ bancos que _cada banco particípa
e dando, ao mesmo tempo, a indicação da sua
participação respectiva. Mas como o Senador perguntou - e multo bem - é um negócio que
está _em processo de se fazer;
O SR. PRESIDENTE (Carlos ChlareUi) _:_

Eu

queria agradecer e reiterar a nossa homenag~in
àqueles que, representando o Executivo com o·
espírito muito aberto ao diálogo com o Parlamento, como deve ser uma democracia, que tem
vindo para essa prestação de contas, inclusive
na fase de gestação do entendimento. Acho que
isso é muito importante; acho que é bem melhor
qué ainda não tenhamos formalizado e estejamos
discutindo as cláusulas do que se já tivéssemos
aqui as coisaS concluídas e estivess-emos apenas
tomando conhedmento. É por isso que quero
que se dêem por citados, numa linguagem processual, para que até o momento que tenhamos
a definição, possamos ter um entendimento a
respeito da matéria antes do seu deslocamento
aos Estados Unidos e antes, evidentemente, que
talvez seja acompanhado pelo Dr. Milliet Gostariamos de ter outro cantata tendo o conhecimento
dessas respostas dos bancos e do caminho objetivo da elaboração do contrato para que nós, então, debatêssemos sobre esses aspectos. Acho
que esse cansaço é estimulante. Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
COI'ISEUIO DE SUPERVISÃO

DO PRODASEI'I

Ata da 84• Reunlio
At:;s dezenove dias do m~s de fevereiro de mil
novecentos e oitenta _e oito, às dezoito horas e
trinta minutos. na sala de reuniões da PrimeiraSecretaria do Senado Federal, reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODASEI'I, sob a Presidência do Exm• Sr. Senador Jutahy Màgalhães.
Presentes os Senhores Conselheiros Dr.José Passos Pôrto, Vice-Presfdente deste Colegiada, Dr.
Edga:rd Unc_oln de Proença Rosa, Dr. Eduardo
Jorge Caldas Pereira e Dr. Sérgio de Otero Ribeirp,
Diretor-Executivo do PRODASEN. Deixa de com-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o D)

Março de !988
parecer, por tnotivo justificado, o Conselheiro Dr.
Yamil e Sousa Outra. Presente, também, a convite
do Senhor Presidente, a Dr- Sirley Conde de Figueiredo Cima, substituta do Assessor-Chefe da

Assessoria da Diretoria Executiva do PRODASEN.
lnicialmente, o Senhor Presidente colo_ca em apreciação a Ata da reunião anterior, dispensando a
leitura da mesma por ter sido distribuída, com
aptecedência, aos Senhores Conselheiros. Estes
a aprovam por unanimidade. A seguir, o Senhor

Presidente distribui os Processos PD-0092/88-6
-

Convênio entre o PRODASEN e

ã: Secretaria

da Fazenda do Estado da Bahia; SF-00080/88-8
- Ugação do Microcomputador do Gabinete do
Senador Marco Maciel em Recife ao Computador

Central do PRODASEN e SF-18474/87-0- Con-

vênio de Cooperaç5o Técnica entre o Senado Federal, através do PRODASEN, e a Assembléia L~
gislativa de Minas Gerais, designando o Conselheiro Dr. José Passos Pôrto para emitir parecer
sobre o primeiro e os Conselheiros Dr. Eduardo
Uncoln de Proença Rosa para emitirem parecer
sobre os dois últimos, respectivamente, O Senhor
Presidente distribui ainda o PD-0885/87-0 que trata da Prestação de Contas do PRODASEN e do
FONDASEN relativa ao terceiro trimestre de 1987,
designando o Conselheiro Dr. José Passos Pôrto
para relatar a matéria. Este, solicita a palavra do
Sr. Presidente e após analisar o processo em pauta, assegurando-se de que toda a tramitação foi
cumprida. inclusive a análise pela Auditoria do
Senado Federal, opina favoravelmente, obtendo

a aquiesciência doS Senhores Conselheiros. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Conselheiro Edgard Lincoln de Proença Rosa:
que apresenta o seu voto em separado relativo
ao Processo PD-0148/87-3- Convênio entre o
PRODASEN e a Câmara Municipal de lpatinga,
sugerindo a análise semestraJ de solicitações de
convênios que tenham baixa prioridade, de acordo com os critérios estabelecidos no Ato n9 19
de 1986, do Conselho de Supervisão do PRODASEN. A proposta do Conselheiro é aprovada por
unanimidade. Em seguida. é relatado pelo Conselheiro Edgard Lincoln de Proença Rosa o Processo PD-0262/82..0-Responsabilidade Civil da
ANACON (débito), opinando pelo enCaminhamento do mesmo à Procuradoria Geral da República, para as providências cabiveis, sendo o seu
parecer igualmente aprovado pelos Conselheiros.
Dando seqüência à reunião, o Conselheiro Dr.
José Passos Pôrto sugere que a distribuição de
assuntos do PRODASEN para análise do Conselho de Supervisão e a designação de relatores
sejam feitas independentemente da ocorrência de
reuniões -do Conselho de Supervisão, juntp ao
Senhor Presidente, visando a agilizar as decisões.
A sugestão é acolhida e aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente concede a palavra ao
S,gnhor_Djretor-Executiv-o do PRODASEN, Dr.
Sérgio de Otero Ribeiro que solicita prioridade
do Conselho de Supervisão para apreciação da
proposta do Plano Estratégico do PRODASEN,
comprometendo-se os Conselheiros em agilizar
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a aRálise do assunto, com vistas a sua aprovaçao.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declara encerrada a reunião. E. para constar, eu,
Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que subscrevo e, após
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho.- Senador .Jutaby Magalhies, Presidente do Coriselho
de Supervisão do PRODASEN - José Passos
Pôrto, Vice-Presfdente - Edgard Uncoln de
Proença Rosa, Conselheiro -Eduardo Jorge
Caldas Pereira, Conselheiro- Sérgio de Oteno Ribeiro, Diretor-.Executtvo do Prodasen.

ll'ISMUTO DE PREVIDMCIA
DOS CONGRESSISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação
O Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas:._ IPC, no uso de suas atribuições,
convoca os senhores parlamentares e demais segurados do Instituto para participarem da 26• Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30
de março de 1988, quarta-feira, às 1O horas, no
Auditório Nereu Ramos, no Anexo U da Câmara
dos Deputados, a 6m de deliberarem sobre o Relatório das atividades desta Presidência referentes
ao exerdcio de I 987.
BrasJiia, 17 de março de I 988. - Deputado
Gustavo de Faria, Presidente.

República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 1988

ANO XUU- N• 030

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 Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 06, DE 1988
Aprova o texto do Tratado de lnstltuclonaUzação do Parlamento Latino-Americano,
assinado em Uma, a 16 de novembro de 1987.
Art. 1' É aprovado o texto do Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano, assinado
em Uma, a 16 de novembro de 1987.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,_
Senado Federal, 21 de março de 1988. -Senador Humberto Luce"a, Presidente.

lRATADO DE INSliTUQONAlJZAÇÃO DO
PARLAMENTO LATINO-AMERICANO
Os Estados participantes na -Conferência Inter~
governamental para a Institucionalização do Parlamento Latino-Americano através de s_eus representantes plenipotenciários devidamente creden-

ciados.
Convencidos de que a integração da América

Latina como objetivo comum

d~

nossos países

é um processo histórico que necessita acelerar-se
e aprofundar-se;
TomandO em consideração que a participação
dos povos latino-americanos, através da diversi-

dade de suas correntes polftícas e ideológicas representadas nos seus parlamentos nacionais, afirma o fundamento democrático da integração;
Inspirados nas tradições dos heróis e fWldadores das pátrias latino-americanas, no que se
refere à defesa da independência e ao exercício
pleno da soberania popular e nacional, e
Considerando que, fundado em Uma em 1O
d~ dezembro de 1964, existe o Parlamerito Latino-"

Americano e que é conveniente institucionalizá-lo
através de um tratado internacional,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
lnstltudonallzação
Pelo presente Tratado os Estados Partes convêm a instlb.lclonalização do organismo regional
permanente e unicameral, denominado o Parlamento Latino-Americano, a seguir "o Parlamento".
ARTIG02

Princípios
O Parlamento terá _os seguintes princípios permanentes e inalteráveis:
a) A defesa da democracia;
b) a integração latino-americana;
c) a não-intervenção;
d) a autodeterminação dos povos para obter,
em -~u tegime interno, o sistema político, eoonômico e social que livremente decidam;

e) a pluralidade política e_ ideológica como ba- 1
se de uma comunidade latino--americana democraticamente organizada;
f) a igualdade jurldica dos Estados;
g) a condenação à ameaça e ao uso da forçi!t
contra a independência política e a integridade
territorial dos Estados;
h) a solução pacífica, justa e negociada das
controvérsias internacionais, e
l) o predomínio dos princípios de direito internacional referentes às relações de amizade e à
cooperação entre os Estados, de acordo com a
Carta das Nações GnidaS.
-

ARTIG03

Propósitos
O Parlamento terá, entre outros, os seguiiltes
propósitos:
a) Fomentar o desenvolvimento econôrmco e
social integral da oomunidde latino-americ,ana e
, pugnar por que alcance, o mais breve possível.
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PASSOS, PORTO
Diretor-Geral do Senado Fe_deral
AGACIEL DA SILVA MAIA

impresso sob a respOTisabiiidade da Mesa do Senado Federal

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

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

a plena integrãção económica, política e

Semestral

CZ$ 950.00

Exemplar Avulso

Cz$

6,00

Tiragem: 2.200.exemplares.- --

cultur~

de seus povos;
b) defender a plena vigência da liberdade, da

I) difundir a atividade legislativa de seus membros.

justiça social, da independência econômica e a-

ARTIG04

exercício da democracia representativa com estri-

Os Membros

to apego aos princípios de não-intervenção e de
livre autodeterminação dos povos;
c) zelar pelo estrito respeito aos direitos numanos fundamentais e para que não sejam afetados,

São Membros do Parlamento os Congressos
ou Assembléias LegisJativas nacionais dos Estados Partes democraticamente constituídos na
América Latina, que participarào no mesmo fazendo-se representar por delegações pluralmente
constituídas.

em nenhum estado latino-americano, de qualquer

forma que menoscabe a dignidade humana;
d) lutar pela supressão de toda forma de colonialismo, neo-colonialismo, racismo e qualquer
outra forma de discriminação na América Latina;
e) opor-se à ação imperialista na América Lati-

. ARTIGOS

Órgios
Os Ói'gãoS dO Parlamento serão a Asserribléia,
a Junta Diretora, as Comissões Permanerites, e
a Secretaria Geral.
A Assembléia será o ôrgão supremo do Parlamento e adotará, de acordo com o presente Tratado, o Estatuto_ do Parlamento~ no qual se disporá
sobre todos os assuntos relativos à composição,
atribuições e funcionamento de seus órgãos.

na, recomendando urna legislação nonnativa e
programática adequada de modo a permitir aos
pov-os latino-americanos o pleno exercício de sua
soberania permanente sobre seus recursos naturais e sua melhor utilização e conservação;
f) lutar em prol da cooperação internadonal,
como meio de instrumentar e fomentar o desenvoMrnento harmônfco da comunidade latino-americana, em termos de bem-estar geral;
A Assembléia terá, outrossim, a faculdade de
g) contribuir para a afirmação da paz, da segususpender um Parlamento Membro como tal,
rança e da ordem juddica internacionais e pelo quando não se cumpram, no seu caso, os requidesarmamento mundial, denunciando e combasitos estabelecidos no presente Tratado.
tendo o armementismo e a agressão dos que
ARTIG06
sustentam a política da força, os quais são incompatíveis com a· desenvolvimento económico, soPersonaUdade e Prerrogativas
cial, cultural e tecnológico a que têm direito os
De acordo com o direito internacional, o Parlapovos da América latina;
mento gozará_ ele_ personalidade jurídica própria
h) canalizar e apoiar as exigências dos povos
da América Latina, no âmbito internacional, em e dos privilégios e imunidades respectivos.
relação ao justo reconhecimento de seus direitos,
ARTIG07
na luta pela instauração de uma Nova Ordem
Despesas
Econômica Internacional;
i) promover, por todos os meios possíveis, o - ~-As despesas com funciOnamento do Parla~ enfortalecimento dos Parlamentos da América Lati- to correrão por conta dos Estados Partes, na prona, para garantir a vida constitucional e demoporção estabele<;ida pela Assembléia.
crt.tica dos Estados, bem corno propiciar com
ARTIGO 8
os meios a seu alcance e sem prejuií:o do princípio
da não-intervenção, o restabelecimento daqueles
Sede
que tenham sido dissolvidos;
A Ass-embléia decidirá a sede do Parlamento.
j) apoiar a constituição e o fortalecimento d€
ARTIG09
Parlamentos sub-regíon<iis da América Latina,
que coincidam com o Parlamento em seus princíCláusulas finais
pios e propósitos;
I. O presente Tratado ficará aberto à assinak) manter relações com Parlamentos de todas
as regiões geográficas, bem_ como com organis- tura em Lima de 16 de novembro de 1987 a
16 aeãezembro de 1987.mos internacionais, e

2. -0 presente T iãtado estará sujeito a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados no Ministério das Relações ExteriOres do
Peru.
3. _O presente Tratado ficará aberto à adesão
dos Estados Latino-Americanos. Os instrumentos
de adesão serão depositados no Ministério das
Relações Exteriores do Peru.
4. Não serão aceitas reservas aos arts. 1 a
4 do presente Tratado.
_
___
5. O presente Tratado entrará em vigor na
data em que tenha sido depositado o sétimo instrumento de ratificação ou de adesão.
Para cada Estado que ratifique o Tratado ou
a ele se adira depois de haver sido depositado
o sétimo instrumento de ratificação ou de adesão,
o Tratado entrará em vigor no trigésimo dia a
partir da data em que taJ Estado tenha depositado
seu instrumento de ratificação ou de adesão.
6. O presente Tratado poderá ser denunciado
por qualquer dos Estados Partes através de uma
comunicação escrita dirigida ao depositário e a
denúncia surtirá efeito 180 dias depois de recebida. A Assembléia poderá resolver, no entanto,
que a denúncia surta efeito imediatamente.
7. O presente Tratado poderá ser emendado
por atardo de dois terços dos Estados Partes
e sujeito _às disposições do presente artigo.
Em fé do que os Plenipotenciários- firmam o
presente Tratado em nome de seus respectivos
Estados.
Feito na cidade de Lima aos dezesseis dias
do mês de novembro de 1987, em textos originais
igualmepte autênticos em espanhol e português.
Por Argentina, Anselmo Marlni - Por Bolívia,
Nuflo Chaves, Por Brasil, Roberto Abdenur
- Por. Colômbia, Enrlque BJalr Fabris - Por
Costa Rica, Alvaro Monge - Por Cuba, Francisco Ramos Alvarez- Por Equador, José
Ayala Lasso- Por El Salvador, Roberto Unâres- Por Guatemala, Edmond Mulet Lessieur
- Por Honduras, Carlos Martinez Castillo Por México, Alberto Szekeyl - Por Nicarágua,
Jesus Ruente Leyva - Maurido Cuadra For: Panamá, Bertram Shenit Vaccabo - Por
Paraguai, Miguel Romero - Por Peiu, Allan
Wagner Tizon - Por República Dominica"na,
Aristides Fernandes Zucco - Por Uruguai,
~ Jorge Tallce Lacombe - Por Venezuela, Francisco Paparoni.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 2• REaruÃO, EM 21 DE
MARÇO DE 1988
1.1 -ABERTURA

1.1.1- Comunicações da PresldMda

-Inexistência de quorum para abertura da
sessão.

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se terça-feira, dia 22, às 9 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal a realizar-se quarta-feira. dia
23, às 1O horas e 30 minUtos, com Ordem
do Dia que designa.

12- ENCERRAMENTO

seqüências econômicas e so_ciais do raciona-

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SE'
I'IADO FEDERAL
-N\> 2, de 1988 (republicação).

mento de energia elétrica nas regiões Norte
e Nordeste e no Estado-de Goiás._

-N• 37 e 38, de 1988.

2.1.2 -'-Requerimento

-No 24/88, de autoria do Sr. Senador Nel-

..

-De cooperação que entre si celebram ·a
União Federal, através do Ministério da Cultura, o_-Senado Federal e_ o Distrito Federal.

son Wedekin, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da carta enviada
ao Estado de S. Paulo, que responde a críticas fonnuJadas por artigo do Sr. Laura Chaves
ao Dr. Ulysses Guimarães e ao PMDB.

6 - DIRETORIA·GERAL DO SENADO
FEDERAL
.
- Extrato de contrato assinado pelo -senado Federal.

2.1.3- Olido
-Da üderança do PFL de substituição de
membro em comissão parlamentar de inqué-rito.

"7 ~ATAS DE COMISSÕES

8 - MESA DIRETORA

9 - LIDERES E VICE·LIDEREB DE

2 - EXPEDIEI'ITE DESPACHADO

2.1.1 ,...... ReJatórlo n~ 1, de I 988, da Comissão Parlamentar de lnquérito,_criada pelaResolução n"' 8187, destinada a investigar as con-

·

5 - CONVêNIO

3-ATOS DA COMISSÃO DIRETO·
RA DO SENADO FEDERAL
-No;e 7 a 10, de 1988.

PARTIDOS
. 10-COMP0$1ÇÃODE COMIS---"
SÓEB PERMAI'IENI'"I!S

Ata da 2" Reunião em 21 de março de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. 'Dirceu Carneiro
ÀS 1OHORAS E 30 M!NaTOS, ACHAM-sE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

6 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"- A
lista de presença_ acusa o comparecimento de
67 Srs. Senado~s. Enttetanto, não há em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.
- Nos temiõs do § 29 do art. 18.0 do Regimento
fnterDO, o _expediente que s-e encontra .sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
- Nestas condições, vou encerrar_a presente reunião, convocando ses_são conjunta do_ Congresso
Naciomil a realizar-se terça-feira, às 9 _horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
com a seguinte

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Perez - Carlos de'Carli - Áureo
Mello_- Odacir Soares - Ronaldo Aragão João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho -João Castelo- Alexandre Costa- Edison Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-Álvaro Pacheco-VU'QÍ)io Távóra-....:.:Qi:fSãhóia
de Carvalho- Mauro Benevides -José Agrip.ino
- Lavosier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel
-Antonio Farias- Marisueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonio
ORDEM DO DIA
Vilela Filho -Albano Franco·- FranCiSco RoItem I
Hemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana LEITURA DE MENSAGENS
Jutahy Magalhães- Rl:IY ~acelar -:-J()Sé l9nácio
""1 .
Ferreira - Gerson Camata - João Calmon Jamil Haddad - Afonso Arlnos - Nelson CarJ.,eitur~~ da_ M-ensagem I:'resid~ncial n~ __47, de
neiro - Itamar Franco - Alfredo Campos 1988-CN_ (n~ 143/87, na origem), através da qUal
Ronan Tito ~severo Gomes...::... Fernando Henrio Senhor Presidente da República submete à delique Cardoso- Mário CoVaS 2.... Ii'am S"ãr81Va-.::....- beração do Congresso Nacional o texto do DecreIrapuan COsta Júrilor - Pompeu de SOUsa to-Lei n9 2393, de 21 de dezembro de 1987, que
Maurício Corrêa - Meira -FilhO _, l..ouremberg
dá nova redação à üsta de Serviços a que se
Nunes Rocha-Márcio Lacerda -Mendes Canarefere o _art. 89 do Decreto-Lei n9 82, de 26 de
le - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 'àezembro_de 19_66, e· dá outras providênciaS.
- Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bor2
nhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
Leitura_ da Mensagem Presidenc;ial n\> 48, de
- Carlos Chiarem - José Paulo Biso! - José
1988-CN (no 1/88;-na- ciiigeiri},-através da qual
Fogaça.

~_Senhqr Presidente da Repúbl~ca ~ul:iinete ~-deJ!

beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei no 2A02, de 21 de dezembro de 1987, ql.:ie
dispõe sobre os vencimentos e a repreSeiltaçãO
mensal devida aos seiVidores que especifica; e
dá outras prOVidências.-

3
Leitura da Mensagem_ Presidencial_ n9 49, _de
1988·CN (n9 2188, na origem), através da qual
o Senhor Prel?idente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto:-"-~i n 9 ?.403, de_21 de âez~mbro de !987, qUe
fixa diretrizes do Sistema de Carreira dO Serviço
Cvil da União e dos Territ6rios Federais, e- dá
outras providências.
4
Leitura da- MerlsaQ-em PresiderlciaJ n.9 scr;--Cfe
713787, na origem), através da qual
-o 'Senhor PfeSidehte da República comuriii:a haver vetado totalmente o PrOjetO de _Lei da ca·m.ara
n9 44, de 1987 (flo 5A38/8·s;-na origeffi),--cjUe-díspõe sobre_ -o cálculo do saláOo-benêfíciO o
Justamento dos benefí~os de ~osentac!_o:na~ _1988-~@

e rea-

5
Leitwa da Mensagem Presidencial n9 51, de
1988-CN (n9 734/87, na origem), através da qual
o Senhor PreSidente da República comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da Cáma-

732
RI:
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n9 24, de 1987 (n' 8.551/86,

na origem), que

dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua co-

mercialização no PaíS,
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e -dá outras providências.
6

., Leitura da Mensagem Presidencial n~ 52, de
1988-CN (n9 108/88, na origem), através da qual
O Senhor Presidente da República comunica ha\'el' vetado parcialmente o Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1986 (n• 263187, na Câmara-dos
Deputados), que altera a redação d~ arts. 18,
27, 33 e 34 da Lei n' 5.197, de 3 de janeiro de
1967, que dispõe sobre a proteçâo à fauna, e
d6 outras providências.

13
Leitura da Mensagem Presidencial n'~ 59, de
1988-CN (n' 67188, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional_o texto do_Decreto-Lei n' 2.409, de 7 de janeiro de 1988, que
altera o Decreto-Lei no 1.901, de 22 de dezembro
de 1981.

14

7

Leitura da Mensagem Presidencial

o"Senhár Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre~Lei n" 2.408, de 5 de janeiro--de 198.8, Que
restabelece a vjgência do Mt. 12 da Lei n"' 5.107,
de 13 de setembro de_ 1966, dando-lhe nova redação, e dá outras providências.

n1 53, de

1988-CN (n9 24/88, na origem}, através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre• to-Lei n' 2A04, de 23 de dezembro de 1987, que
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, e dá outras provi-

d&lcios.

a
. Leitura da Mensagem Presidencial n~ 54, de
1988-CN (n9 I 14188, na origem), através da quaJ
o Senhor Presidente da República submete à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, que
altera o Decreto-Lei n• 2.404, de 23 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre o Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante e o Fundo
de Marinha Mercante.

9
Lelb.Jra da Mensagem Presidencial n• 55, de

1988-CN (n' 56188, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei nt 2.405, dos funcionáriOs da Carreira de
Diplomata do Serviço Exterior, e dá outras provi-

d&lc;las.

Leitura da Mensagem Presidencial n9 60, de
1988-CN (n' 68188, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da Repúbl!ca submete à deliberação do Congresso NacloM.I o texto do Decreto-Lei n~ 2.410, de 15 de janeiro de 1988, que
ahera o Decreto-Lei n' 2355, de 27 de agosto
de 1987, que estabelece limite de retribuição na
Administração Pública da Onião, do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências.

15
Leitura da Mensagem Presidencial n" 61, de
1988-CN (n• 69/88, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à delibernção do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n 9 2.411, de 21 de janeiro de 1988, que_
dá nova reàaçãci ãO § 1" do artigo_29 do_Decreto-Lei n9 1.455, de 7 de abril de 1976.

16
Leitura .da Mensagem Presidencial n'~ 62, de
-1 988-CN (n9 94/88, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n 9 2.412, de 10 de ·fevereiro de 1988, que
ahera a legislação do ImPosto de Renda.

17

10
Leihml da Mensagem Presidencial n~ 56, de
1988-CN (n' 57/88, na origem), através ela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, que
transfere a gestão do Fundo de Compensação
de Variações Salorials (FCVS), do Banco Central
do Brasil para o Ministério da Habitação, Orbanismo e Meio Ambiente, e dá outras providências

11
Leitura da Mensagem Presidencial

n~ 57, de
1988-CN (n' 58/88, na origem), através da qual
o senhor Presidente da República submete à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decre-to-Lei n 9 2A07, de 5 de janeiro de 1988, que
disp6e sobre a insenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos de Valores Mobiliários
(IOF) nas Opetações de Ananciamento relativo
~ habitAção.

12
Leitura da !4ensagem Presidencial n' 58, de
1988-CN (n• 59188, na origem), através da qual

Leitura da Mensagem Presidencial n" 63, de
1988-CN (n• 95/88, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do CongressO Nacional o texto do Decreto-Lei n~ 2.4_13, de 1O d_e fevereiro de 1988, que
altera a legislação do Imposto de Renda, e dá
outras providências.
18
Leitura d., Mensagem Presidencial n" 64, de
1988-CN (n• 115/88, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n"' 2.415, de 12 de fevereiro de 1988, que
prorroga o prazo da isenção de impostos aos bens
destipados à e}recução do Programa Nacional de
COnluhicações Domésticas por Satélite.

19
Leitura da Mensagem Presidencial n'~ 65, de
19.aa-CN (n9 121/8"8, mi-oriQem), atraVés da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do CongressO Nacional o texto do Decreto-Lei n• 2.416, de 18 de fevereiro de 1988. que
fixa prazo máximo para duração de contratos no
~_i~ do Ministério da Marinba

20
Leitura da Mensagem Presidencial n" 66, de
1988-CN (n' 120/88, na origem), através da qual
o Senhor_Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n'i' 2.417, de 26 de fevereiro de 1988, que
dispõe sobre as operações de repasse de recursos
de fomento do Tesouro Nacional para instituições
financeiras e dá outras providências.

21
Leitura da Mensagem Presidencial n' 67, de
1988-CN (n9126/88, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n"' 2.418, de "8 de_ março de 1988, que
altera_ o Decreto.:-lei n9 2.320, de 26 de janeiro
de 1987, que dispõe sobre o_ ingresso nas catagorias fundonaís da Carreira de Polícia Federal, e
dá outras providências.

22
Leitura da Mensagem-Presidencial n'i' 68, de
1988-CN (n• 127188, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n• 2.419; de 10 de
de 1988, que
altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas e do Imposto de Renda na fonte.

março

Item O
MATÉRIAS EM REGIME DE URG~CK.
1
DiscuSSão, em tumó único, do Projeto de De-

creto Legis1ativo n" 2, de 1988-ÇN (apresentado
como ·conclusão do parecer proferido, em Plenário, peló Senhor Senador Leopoldo Perez), apro-vando o texto do Decreto-Lei n" 2.396, de 21
de dezembro de 1987, que altera a legislação
do lmposto de Renda das pessoas físicas, e dá
outras providências. Oncluído em_ Ordem do Dia
nos termos do § 19,ln fine, do art. 55 da Constituição -- 1' sessão.)
2

ApreciaÇão das Mensagens Presidenciais n~
215, de 1987-CN (n• 352/87, na origem); 216,
de 1987-CN (n• 353/87, na origem), 217, de
1987 -CN (n' 354/87, na origem); 2·18, de
1987-CN (n' 356-87, na origem), 219, de
1987-CN (n• 359187, na origem), e 220, de
1987-CN (n' 360/87, na Origem), através das
quais o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional os textos
· dos Decretos-Leis n~" 2.335, de 12 de junho de
1987, que dispõe sobre o congelamento de pre-ços e_ aluguéis, reajustes mensais_ de_"salários e
vencimentos~ institui a Unidad~_de_ Referência de
Preços (URP) e dli outras providências; 2.336, de
15 de junho de 1987, qtie altera a redação de
dispositivos do Decreto-Lei n9 2335, de 12 de
junho de 1987; 2.337, de 18 de junho de 1987,
que altera os arts. I 3 e 14 do_ Decreto-Lei nt 2335
9e 12 çiejunho de 1987, e dá outras providências;
-~.339, de2-6 dejl.inho de_1_~_87,_quealterao Decreto-Lei n' 2335, de 12 de jWlho de _19$7, e dá
outras providências; 2.342, de 1O de julho de
1987, que altera os arts. 13 e 14 do Decreto-Lei
11' 2335, de 12 de junho de 1987; e 2.343, de
10 de juJho de 1987, que acrescen~ pará~afo

Terça-feira 22 _]33

... -DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Março de 1988

os art. 81 do Decreto-Lei n~ 2335, de 12 de junho
de 1987 (incluída em Ordem do Dia nos termos

do § ] 0 , ln fine, do arl 55 da Constituição 2' Sessão.)

-Dependendo de-parecer a ser proferido em
Plenário.
3

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 221,
de 1987-_CN (n9 355/87, na origem}, através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n? 2.338, de 19 de junho de 1987,
que dispõe sobre o pagamento da remuneração
de que trata os arts. 3"', 49 e 79 do Decreto-Lei
n., 1.971, de 30 de novembro de I 982, que estabelece limite de retnbuição dos servidores da admi-

nistração direta e indireta da União, do Distrito
Federal e dos Territórios Federais (incluída em
Ordem do Dia nos termos do § 1', ln fine, do
art. 55 da Constituição ........ 2• SeSsão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
4

Ordem dO Dia nos termos do § 1·', ln fine, do
art. 55 da ·constituição- 2' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

8
Apreciação da Mensa_gem Presidencial n9 226,
de 1987-CN (n9 363/87, na origem), através_da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do COngreSSo Nacional o textO -do
Decreto-Lei no 2.346, de 23 de julho de 1987,
que cria no Ministério da Fazenda os cargos que
especifica e dá outras providências (incluída em
Ordem do Dia nos termos do § 1o, ln fine, do
art. 55 da Constituição- 2~ Sessão.)
- DeperldendO de parecer a ser proferido em
Plenário.
9
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 227,
do_!967-CN (n• 378/87, na origem), através da
qual o Presidente da República submete à qelibe_ração do Congresso Nacional o texto do Decr_eto-Lei n"' 2.347, de 23 de julho de 1987, que cria
na Secretaria de Planejamento e CóOrdenação
da Presidência da República os cargos que especifica e dá outras providências. (Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 1o, ln fine, do art.
55 da Constituição -1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
10

Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 222,
de 9187-CN (n" 357/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei nt> 2.340, de 26 de junho de 1987,
que altera o Decreto_-Lei nt> 2.288, de 23 de ju1ho
de 1986 (incluída em Ordem do Dia nos termos
do _§ 1~ ln fine, do art. 55 da Constituição __ Apreciação ·das Mensagens Presidencias n~
2• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em _228, de 1987-CN (n• 364/87, na órlgem); e 229,
..de J987-CN (n"' 376/87, origem), através das
Plenário.
quais o Sénh9r Presidente da República submete
5
à deliberação do Congresso Nacional os textos
Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 223,
dos Decretos-Leis nt>s 2.348, de 24 de ju1ho de
de 1987-CN (n" 358/87, na origem), através da
1987, que altera o Decreto-Lei n9 2.300, de-"21
qual o Senhor Presidente da República submete de novembro de 1986, quiàíSj)Oe sobre licitações
à deliberação do Congresso Nacional_o texto do e contratos da administração federal, e 2.360, de
Decreto-Lei n"' 2.341, de 29 de junho de 1987,
16 de seterribrO-i:fe 1987, que altera o Decreto-Lei
que dispõe sobre a correção monetária das deno 2.300, de 21 de novembro de 1986, que dispõe
monstrações fmanceiras, para efeito de determi- sobre licitações e contratos da administração fenar o lucro real, e dá outras providências (incluída
deral. (Incluída em Ordem do Dia nos termos
em Ordem do Dia nos termos do § 19, ln fine,
do § ]o, ln fine, do art. 55 da Constituição do_art.55 da Constituição- 2• SeSSão.)
1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
Plenário.
6
11
Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 224,
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 230,
de 1987-CN (n9 361/87, na origem), através da de 1987-CN (n•_365/87, na ortgem), através da
qual o Senhor Presidente da_ República submete qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do CongressO- Nacional o texto do à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n"' 2:344, de 23 de ju1ho de 1987, Decreto-Lei n~ ~2.349, de 29 de julho de 1987,
que altera o Decreto-Lei n9 2333, de 11 de julho que dispõ_e sobre limite para a cobertura pelo
Fundo de Compensação de Variações Salariais
de 1987 (incluída em Ordem do Dia nos termos
do § 1~. ln fine, do art 55 da Constituição - - FCVS, e dá outras providências. (Incluída na
2•Sessão.)
Ordem âO Dia nos termos do § ]9, ln fine, do
-Dependendo de parecer a ser proferido em art. 55 da C011stitu1ção - I' Sessão.)
Plenário.
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
7

Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 225,
de 1987-CN (n' 362/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n' 2.345, de 23 de julho de 1987,
que dá nova redação ao caput do art. 1"' da Lei
f19 6.782, de 19 de maio de 1980 (inclufda em

12
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 231,
de 1987-CN (n• 366/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei _n~ 2.350, de 31 de ju1ho de 1987,
que dispõe-sobre o incentivo fiscal a que se refere

a Lei n~ 7.554, de 16 de dezembro de 1986, concedido às empresas controladas pe1à Siderurgia
Brasileira SA_-Siderbfás {Grupo Siderbrás}. (Incluída em Ordem do Dia nos termos do § }9,
ln fine, do art. 55 da Constituição- 1~Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
13
ApreciaçãO da Mensagem Presidenda1 nt> 232,
de 1987-CN (n~ 367/87, na ohgem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberaÇão do Congresso Nacional o textO- do
Decreto-Lei no 2.351, de 7 de agosto de 1987,
Que"-institui o Piso Nacional de Salários e o_ Salário
Mínimo de Referêilcia e dá outras. (Incluída em
Ordem do Dia nos termos do § }9, ln fine, do
art. 55 da Constituição - I~ Sessão.)
·
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
14
Apreciã.ção das Mensagens Presidenciais- nos
233, de 1987-CN (n• 368/87, na origem); e 234,
de 1987-CN (n9 377/87, na origem), ·através_ das
quais o Seõhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional os textos
dos Decretos-Leis n\"1 2.452, de 7 de agosto _de
1987, que concede _abono salarial e dá oU:t'r-ãs
providências, e2.361, de 24 de setembro de 1987,
que dispõe sobre o reajuste de preços de conttatos de prestação de serviços no caso" que eSpecifica. Onduída em Ordem do Dia nos temios
_ do § P, _in fine, do art 55· da ConstíftiiÇáO I• SessãO.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
15
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 235,
_de 1987-CN (n~ 369/87, na Qrigem); _atra:Vé!i ai=l
qual o Senhor Presidente da República sU!)mête
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n9 2.353, de 11 de agosto de 1987,
_que acrescenta parágrafo ao art. 1<>do oe·creto-léi
n9 1.960, de 23 de setembro de 1982. (lnclu:ída
errr Ordem do Dia nos termos do § }9, ln fine,
do arti. 55 da Constituíção -Jt> Sessão.)' , ,·
-Dependendo de parecer a ser proferido e(rl
-Plenário.
16
Apreciação da Mensagem_ Presidencial n"' 236,
de 1987-CN (n• 370/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da Repúblfca submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n~ 2354, de 24 de agosto de 1987,
que altera a legislação do Imposto de Renda. -(lncluída em Ordem do Dia nos termOs do- § 1o,
ln flne, do art. 55 da Constituição- 1~SeSsão.)
-Dependendo de pcirecer a ser proferido-em
Plenário.
· --~
17
Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 237,
de 19_87-CN (n9 371/87, na origem}~ através. da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
De(!reto-Lei no 2.355_, de 27 de agosto de 1987,
que estabelece limite_ de retnbuição da admillistração pública da União, do Distrito Federai dos

-e
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Territórios e dá outras Providências. (IndWda em

Ordem do Dia nos termos do § 1~. -ln fine, do
art. 55 da Constituição- 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer' a ser proferido em

PieM rio.
18
Apreciação da Mensagem Presidencia1 n9 238,
de 1987-CN (n? 372!87, na origem), através da

qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso NadonaJ_ o texto do
Decreto-Lei n• 2.356, de 28 de agosto de 1987,
que altera a tabela para o cálculo do Imposto
de Renda na fonte. (InCluída em Ordem do Dia
nos termos do§ J9, ln fine, do art. 55 da Comitituição -

1' Sessão.)

-Dependendo de parecer a sêr proferido em
Plenário.

19
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 239,
de 1987-CN (n9 373/87, na origem), através da

qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o ~ do
Decreto-Lei n" 2.357, de 28 de agosto de 1987,
que institui Programa Trienal deAperleiçoamento
da Arrecadação das Receitas Feíferais. e dá Outras
providências. (Incluída em Ordem do Dia nos ter~
mos do § 19. ln fine, do art. 55 da Constituição
- I' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

20

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 240,
de 1987-CN (n• 374/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto~Lei n'~' 2.358, de4 de setembro de 1987,
que dispõe_ sobre a percepção de gratificações
por servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem! e dá outras providências. (ln~
cluída em Ordem do Dia nos termos do § 19,
ln fine, do art. 55 da Constituição___: -1 i seSsão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

21
Apreciação da Mensagem Presidencial n'~' 241,
de 1987-CN (n• 375/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso NacionaJ o texto do
Decreto-Lei n9 2.359, de 16 de setembro de 1987,
que estende beneficias fiSCais ao _empreendimento integrante do Plano de Recuperação do Setor
de Energia Elétrica (Incluída em Ordem do Dia
nos termos do § 19, ln fine, do art. 55 da Constitufção-l•Sessão.)
--Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
22

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 1, de
1988-CN (n9 744/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei tr' 2.394, de21 de dezelnbro d"e 1987, que
altera a legislação do Imposto de Renda incidente
sobre rendimentos auferidos em operações fmanceiras de curto prazo e dá outras providências.
(lnclufda em Ordem do Dia nos termos do § 1'~',
ln liDe, do art . 55 da ConstitUição- 1' Sessão.)
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-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plen_ário.

23
Apreciação da Mensagem Presidencial rr.' 2, de
1988-CN (n~ 7451_87, na origem}, através da qual
o_ Senhor Pr_esidente da República sub"'!~~ à deli&eraçao do COi1gresso NaCional o texto do Decreto-Lei n'~'2395, de 21 de-dezembro de 1987, que
autoriza o Poder ExeCutivo a instituir mecanismo
de garantia para depósitos e aplicações em insti~
tuições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
e dá outras providências. (fncluida em Ordeiri do
Dia nos termos do § 19, ln fine, do art. 55 da
Constituição- 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário,
24

ApreCiaçãO da Mensagem Presidencial n~ 4, de
19Se-CN{n9 747/87, mfOrigeril.), átravéS da qual
o Senhor Presidente da República submete à deli~
beração do Congresso NaciQna1 o texto do Decreto-Lei n9 2.397, de 21.de dezembro de 1987, que
altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas jwidicas e dá outras providências. (Incluída
em Ordem do Dia nos termos do § 19, ln fine,
do art. 55 da Constituição - 1' sessOO.)
.
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

Março de 1988
Ordem do Dia nos termos do § 19 , ln ftne, do
art. 55_da ConstitWçao- 1' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

28
Apreciaçâo da Mensagem Presidencial n~ 8, de
1988-CN_ (n9 751/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberaçãci do Coiigresso Nacional o texto do Decreto-Lei n~ 2.401, de 21 de dezembro de 1987, que
proíbe a ublização de recursos do Tesouro Nacional em operações de compra e venda de açúcar
de produção nacional, para fins de exportação,
e dá outras providências. (Incluída em Ordem do
Dia nos termos do § 19, ln fine, do art. 55 da
Constituição..:..._ 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

29

25

Apreciação da Mensagem Presidencial n99, de
1988-CN (n' 398/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do CongresSo Nacional o texto do Decreto-Lei n~ 2.362, de 21 de outubro de 1987, que
concede isenção do lmposto sobre Produtos lnw
dustrializados no caso que especifica. (Incluída
em Ordem do Dia nos termos do § 1~. ln fine,
do art. 55 da Constituição - 1' Sessão.)
--Dependendo ~~- parecer a ser proferido em
Plenário.

Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 5, de
1988-CN (n• 748187, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da República submete_ à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre- tQ.:.Lci n~2.398, de 21 de dezembrO de 1987, que
dispõe sobre foros, laudêrnios _e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União
e dá outras providências. Oncluída em Ordem do
Dia nos termos do § 1o, ln fine, do art 55 da
Constituição -19 Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
26

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 1O,
de 1988-CN (n9 390/87, na origem), atraVés da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto_-Lei n~ 2.363, de "21 de outubro de 1987,
_que extingue o Instituto Nac_iç.nal ~e Colonização
e Reforma Agrária -Incra. cria o lnstitutoJwidico
das Terras Rurais - lnter, e dá o~as providênw
das, (Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 19, ln fine, do art. 55 da Constituição- 1•
Sessão.)
_
__. .
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

30

Apreciação da"Mensagem Presidencial n~ 6, de
1988-CN (n~ 749/87,-na origerri), através da qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei rf2.399, de 21 de dezembro de 1987, que
dispõe sobre a transferência das ações representativas do capital da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), de seus bens, e dá outras
providências. (lndufda em Ordem do Dia nos termos do § }9, ln fine, do art. 55 da Constituição
. .:. ..-1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
PlenáiiO.
27

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 11,
de 1988-CN (n9 389/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à de_li_be_ração do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n9 2364, de 22 de outub·ro de 1987,
que fiXa o valor do soldo base do cálculo da remuneração dos militares. (Incluída em Ordem do
Dia nos termos dQ § 19, bt fine, do art. 55 da
Constituição - I' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 7, de
1988-CN (n 9 750/87, na origem), através da qual
o Senhor Presidente da Repúblíca submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do OecretowLei n" 2.400, de 21 de dezembro de 1987, que
dispõe sobre a transferência das ações represen~
tativas da participação federal nas entidades vfnw
cW.adas ao Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, e dá outras providências. (incluída em

Apreciação das Mensagens Presidenciais n'?" 12,
de 1988-CN (n• 411/87, na origem); 13, de
1988-CN (n9 412/87, na origem), e 14, de
1988-CN (n9 596/1;!7, na origem), atiaVés das
quais o Senhor Presidente da República submete:
à deliberação do Congresso NacfonaT os ~os
dos Decretos-Leis rr."' 2.365, de 27 de outubro
de 1987, que institui gratificação a ser deferida
-e- dá outras providências, e rt' 2374, de 19 de

31

32
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novt!mbro de 1987, que dispõe sobre a aplicação
do Decreto~Lei n», de 27 de outubro de 1987,
aos servidores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-Sudene, e dá outras providências. Oncli:.úda em Ordem do Dia nos termos
do § ]9, ln fine, do art. 55 da Constituição1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em

Plenário.
33
Apreciação das Mensagens Presidenciais n~ 15,

37

42
Apreciação da Mensagem Presidencial n 9 25,
de 1988-CN (11" 719/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submeté
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n? 2.3_77, de 30 àe novembrq çie 198ir
que cancela débitos que menciona, e dá outras
providências. (1ncluida em Ordem do Dia nqs te(~
mos- do-§ 19, ln fine, do art. 55, da Constituiçãó
- 1' Sessão.)
_
_
-Dependendo de parecer ã. ser proferido enl
Plenário.

38

quais o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Corigresso Nacional os textos
dos Decretos-Leis n.- 2.367, de 5 de novembro

Apreciação da Mensagem Presidencial no 21,
de 1988-CN (no 562/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n9 2372, de 18 de novembro de 1987,
qUe dispõe sobre a gratificação por operações
especiais, inStituída pelo Decreto-Lei n 9 1.714, de
21 de novembro de 1979. (Incluída em Ordem
do Dia nos termos do § 19, ln fine, do art. 55
da Constituição - 1' Sessão.}
-.........,Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

dências e 2.379, de 4 de dezembro de -1 98?, que
altera o Decreto-Lei n 9 2.367, de 5 de novembro
de 1987, e dá outras providências. (Incluída em
Ordem do Dia nos termos do§ 1~, ln fine, do
art. 55 da Constituição - 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

39
34

Apreciação da Merlsagem Presidencial n? 22,

Apreciação da Mensagem Presidencial n? 17,

de 1988·CN (n' 563/87, na origem), através da

de 1988-CN (n• 409/87, na origem), através da

qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei n? 2.373, de 18 de novembro de 1987,
que dispõe sobre o posicionamento dos funcionários pertencentes à categoria de Técnico do
Tesouro Nacional da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, instituída pelo Decreto-Lei n 9 2225,
de 1O de janeiro de 1985. (Incluída em Ordem
dO Dia ilOSlérmóSâO § 19, ln fine, do art. 55_
da Consb1u1ção- 1' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Naclona1 o texto do
Decreto-Lei n?2.368, de 5 denovbem_bco de 1987,
que fixa o valor do soldo base do cálculo da remuneração da Polícia MUitar e do Coipõ de Bombeiros do Distrito Federal. (Incluída em Ordem
do Dia nos termos do § 19, ln Une, do art. 55
da Constituição ....:._ 1 ~ Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

35
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 18,
de 1988-CN (n" 410/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do CoriQreSs()" Nacional o texto do
Decreto-Lei n? 2.369, de 11 de novembro de 1987,
que altera o Decreto-Lei n9 2_.032, de 9 de junho
de 1983, e dá outras providências. (Incluída em
Ordem do Dia nos termos do § 19, ln fine, do
art. 55 da Constituição - 1• Sessão.)
-Dependendo_de parecer a ser proferido em
Plenário.

36
Apreciação da Mensagem Presidencial no 19,
de 1988-CN (n" 559/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o tex:to do
Decreto-Lei n9 2.370, de 17 de novembro .de J987,
que institui Programa Trienal de Aperfeiçoamento
da Arrecadação das Receitas Tributárias do Distrito Federal, e dâ outras providências. (lnclu1da
em Ordem do Dia nos termos do § 19, ln fine,
do art. 55 da Constituição - 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

735

Apreciação da Mensagem Presidencial n~ 20,
de 1988-CN (n~ 577/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
-oe-creto~Lei n~ 2.371, de 18 de_novernbro de 1987,
qÚe dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica
e aã OUfiãS providências. (Incluída em Ordem do
Dia nos termos do § 19, in fine, do art. 55 da
CohStituiÇãO- 1' Sessão;)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
-

de 1988-CN (n9 408/8_7, ri.a origem), e 1_6, de
1988-CN (n" 721!87, na origem), através das

de 198_7, que institui gratificação _a ser deferida
aos servidores que especifica, e dá outras provi-
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40
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 23,
de 1988~CN (n9 710/87, na Origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação _do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2.375, de 24 de novembro de 1987,
que- renova ·a Decreto-lei n~ 1.164, de abril de
1971, dispõe sobre terras públicas, e dá outra
providências. _(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 1?, ln fine, do art. 55 da Constituição
~

I• Sessão.)

-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

41
Apredação da Mensagem Presidencial n9 24,
de 1 ~88-CN (rt 711187, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto_ do
Decreto-lei n9 2.376, de 25 de novembro de I 987,
que dispõe sobre a dívida mobiliária interna da
União, e dá outras providência. (Incluída em ordem_ do Dia nos termos do § ]9, ln fine, do art
55_d_a Constituição --1, Sessão.) ·
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

43
Apreciação da Mensagem Presidencial n? _26;
de 1988-CN (n9 -720/87, na origem), atrm:és da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto~lei n~ 2378, de 3 de dezembro dê 1987,
qiie concede aos integrantes do Grupo ServiçOs
Jurídicos e da Carreira de Pro-curados do Distrito
Federa1 as vantagens que menciona, e dá outras
providências. (Incluída em Ordem do Dia nos ter'moS do§ 1~, ln fine, do art 55 da ConstitUição
- P Sessão.)
· ·
--Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
44

Apreciação da Me~gem Presidencial n9_27;,
de 1988~CN (n? 722/87, na·orrgem),-através da
qual o Senhor Presidente da RepúbUca submete
à deliberação -do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n? 2.380, de 9 de dezembro- de 1987~
que altera a Tabela de Escalonamento Vertical
de que trata o art. 19 do Decreto-lei n 9 1.447,
de 13 de fevereiro de 1976, e dâ outras provldên~
das. (Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ }9 ln fine, do art. 55 da Constituição - 1• ses;
são.)
-Dependendo de pa~cer a ser proferido em
Plenário.

45
Apreciação _da Mensagem Presidencial n 9 28,
de 1988-CN (n? 723/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congressõ Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2.381, de 9 de dezembro de 1987,
que is_enta do Imposto sobre Produtos Industria~
lizados os produtos que indica, e dá outras providências. (Incluída em Ordem do Dia nos termos
do § 11, ln fine, do art. 55 da Constib.dção 1' sessão.)
- ------- ----.
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

46
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 29,
de 1988~CN (n? 731/,87 na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à de1iberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2382, de 9 de dezembro de_1987,
que dispõe sobre a aplicação do Plano Ónico de
Oassificação e Retribuição de Cargos e Empregos aos estabelecimentos de ensino das Forças
Armadas, e dá outras providências. (Incluída em
Orde!ll do Dia nos_ terrnos do § }9, ln fine, do
_art, 55 da Constituição- 1' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
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47

Apr~Ciaç_ão da Mensagem Presidencial no 30,

de f.988-0i (n9 732187, na origem), através da
q1-Ja1 o Senhor Pfesjdente da República submete
à~deliberação do Congresso Nacional o texto do
Dêereto-lei n9 2.383, de 17 de dezembro de 1987,
qÚe <;lispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e dá outras providências. (Incluída

eril Ordem do Dta nos terinoS do § 1~. Jn fine,
do art, 55 da ConStituição- f' SeSsão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

48
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 31,
de 1988-CN (n9 733/87, na origem), através da

qua!·o ·Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nãcíonal O texto do
Decreto--lei n9 2384, de 17 de dezeinbro-d.e-1987,
que. revoga o art. 12 do Decreto-lei n9 138. de
2. de_ feVereiro de. 1967, dá outras providênctaS.
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 19,
ln fine, do art. 5.5 da Constituição -1' Sessão.)
.:......__Dependendo de parecer a ser proferido em

e

Plenária.

49
·Apreciação da Mensagem Presidencial n9 32,
de 1988~CN (n9 735/87, na origem), através da
qUal o Senhor Presidente da República submete
à deliberáção do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2.38.5, de 18 de dezembro de 1987,
que dispõe sobre gratificação- a ser concedida
aos servidores de nível médio e superior do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério· das Minas e Energia. (Incluída em Ordem
do-Dia termos do§ 19, ln fine, do art. 55 da
Constitulção - 1• Sessão.)
· -Dependendo de parecer a ser prorerido em
Plenário~

50
·'Api-eclação da Mensagem Presidencial n~ 33,
de:.i9.8S~CN (no 736/87, na origem), através da
qt~ál o Seilhor Presidente da República submete
à)jeJib'eração do CongresSo Nacional o texto do
~·c-reta-lei n~ 2.386 de 18 de dezembro de 1987,
que diSpõe sobre a carreira do Ministério Público
Federal~ a criação de Núcleos das Procuradorias
da República, em Munlcíplos, e dá outras providências. (Incluída em Ordem do Dia nos termos
do §' 1o;>, ln fine, do art. 55 da Cõnstltulç:ão __:_
1• Sessão).
·
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenâtio.
51

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 34,
de 198§-CN (n• 737/frl, na Casa de origem), através da qual o Senhor Presidente da República
sU:bnlete à deliberação do CongresSo Nacional
Otexto do Decreto-lei n9 2387, de 18dedezembro
de 1987, que dispõe sobre a Gratificação por Operações EspeCiais, instituída pelo Decreto-lei n<>
1.727, de 10 de dezembro de 1979. (Incluída em
Or'dern do Dia nos termos ·do § 19; in fine, do
art. 55· da Constitulção- I• Sessão.)
·
,.....:. Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
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Apreciação da Mensagem Presidencial n9 35,
de 1988-CN (n9 738/87, na origem), atravéS da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n92388, de 1 de dezembro de 1987,
que dispõe sobre as categorias funcionais de Engenheiro Agrônomo e de Méclico Veterinário do
Grupo Outras Atividades -de Nível Superior dos
Planos de Classificação de Cargos e Empregos,
instituídos na conformidade das Leis n(IS n~ 5.645,
.de 10 de dezembro de 1970, e_6.550,- de 5 de
julho de 1978, e dá outras providências. (Incluída
em Ordem do Dia nos termos do § 19, ln fine,
do art. 55 da Constituição - 1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

a

53

Apreciação da Mensagem Presidencial n9 36,
de 1988-CN (n• 739187, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n92.389, de 18 de dezembro de 1987,
que transforma, no Tribunal de Contas da União,
os cargos que especifica, e dá outras providências.
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 19,
Jn fine, do art. 55 da Constituição - 1' Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

54
Apreciação da Mensagem Presidencial n9 42,
de 1988-CN (n9 740/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n92.390, de 18 de dezembro de I 987,
que concede isenção do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operaçôestelativas a títulos e valores mobiliários, _e dá
oub'as providências. (Incluída em Ordem do Dia
nos termos do § }9, ln fine, do art. 55 da Constituição - 1~ Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Pleilário.
·
55

Apreciação da Mensagem PresidenciaJ n~ 43,
de 1988-CN (n~ 741/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2.39 I, de 18 de dezembro de 1987,
qué dá nova redação aos incisos O, 10 e IV do
art. 6" da Lei n~ 5.143, de 20 de outubro de 1966,
e-dá outras providências. (Incluída em Ordem do
Dia nos termos do § J 9, ln fine, do art. 55 da
Constituição --1• Sessão.)
-Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.

56
-ApreCiação da Mensagem Presidencial n9 44,
ele 1988-CN (n• 742/87, na origem), através da
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n92.392_, de 2 I de dezembro de 1987,
que cancela débitos para com a Superintendência
Nacional de Abastecimento - SUNt-8, e dá outras providências.-Uncluída em Ordem do Día nos
termos do § 19, ln fine, do art. 5.5 da Constituição
- I' Sessão.)

-Dependendo de parecer_ a ser proferido em
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
PresidênCia convoca sessão extraordinária do Senado a realizar..ge _quarta-feira, às 1O horas e 30
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de De~
creto Legislativo n'112, de 1985 (n9 98/85 na Càmara dos Deputados), que aprova o texto do protocolo adicional entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanh~ ao
Acordo Cultural de 25 de junho de 1960, assinado
em Brasília, em 19 de fevereiro de 1984. (Dependendo de parecer.)
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de 1985 (n9 94/85 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
adenda ao acordo para funcionamento do escritório de área da Organização Pan-Americana da
Saúde - OPAS Organização Mundial da Saúde
- OMS no Brasil, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Repartição
Sanitária Pan-Americana, assinado em Brasília,
a-21 de dezembro de 1984. (Dependendo de parecer.)
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1986 (n9 '120/86, -na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
protocolo adicional à Convenção Internacional
para Conservação do Atum e Afins do Atlântico,
aprovado pela Conferência de Plenipoteilciários,
em 9 -e 1O de julho de 1984. (Dependendo de
parecer.)
O SR. PRESIDEI'ITE (D~ceu Carneiro)- Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a retmião às 11 horlJS.)

EXPEDIENTE
Despachado nos tennos do § 2 9 do art. 180
do Regimento Interno.

RELATÓRIO
N• 1, de 1988
Da COmissão Parlamentar de Inqué-

rito, criada pela Resolução 11' 8, de 1987,
destinada a Investigaras conseqüências
e:conômlc:as e sodais do racionamento
de energia elétrlc:a nas Regiões Norte e
Nordeste e no Estado de Goiás.
_ Presidente: Senador José Agripino
Relator: Senador Jutahy Magalhães

1- Introcluçio
A Resolução n98, do Senado Fed~ral, publicada
no Dário do Congresso Nadonal de 7 ele al>ril
de 1987, criou a Comissão Parlamentar de Inqué-

Março de 1988
rito destinada a investigar as implícações econô-

micas e sociais do racionamento de energia no
Nordeste, integrada pelos seguintes Senadores:
José Agripino, Antônio Farias, Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, Aluizfo Bezerra, Od Sabóia

de CarvaJho, Dirceu Carneiro, Mansueto de Lavor,
Divaldo Suruagy, ttopoldo Perez, Pompeu de
Sousa, Ruy Bacelar, Severo Oomes. JOão LobQ
e Mário Maia.

Designado relator dos trabalhos da Comissão,
procurei socorrer-me do assessoramento de experimentados técnicos do setor, os quais foram
gentilmente cedidos pela direção da CESP, Chesf,

Ce1b e Coelba, nos prestando va1Iosa colaboração.
Coligindo informações gerais sobre o desempenho do setor elébico no Brasil e particularmente

no Nordeste, ouvindo atentamente os vários depoimentos prestados à Comissão Parlamentar de
Inquérito, auscult4ndo autoridades governamen-

tais e lideranças no Nord.este, cheguei às observações constantes deste relatório, as quais apontam
para uma grave cHscriminaçâo desta região na

definição ele recursos do Governo Federal para
o desenvoMmento energétic9 do País.
Antes, porém, desejo reiterar algumas considerações sobre o próprio método de fiscalização
do Executivo pelo Podar Legislativo, sobretudo
no tocante .às competências das Comissões Parlamentares de Inquérito. Insisti muito nesse ponto
durante as reuniões da CPI e não poderia perder
a ocasião para registrar estas convicções.
O mundo moderno tem assístido a um vertiginoso crescimento do Estado como instrumento
regulador da vida econômica e social. O Estado
moderno, com toda a sua complexa rede de agências de formulação, execução e acompanhamento de pol'rticas ptíblicas, transformou o "planejamento" no processo nuclear da própria História.
Nio há recanto da economia e da sociedade sobre o qual não incida aação modeladora ou remo-deladora do Estado, desde a fixação de preços
·mínimos para os principais produtos agrícolas,
reorganização das cidades, recuperação de regiões deprimidas, formação de infra-esbutura e
insumos básicos, financiamento da produção, até
a sustentação de estratégias tecnológicas para
o futuro, seja em termos de energia nuclear, novos
produtos como supercondutores e fibra ótlca ou
novos processos industriais onde se acoplam o
virtuosismo da mkroeletrônica com os avanços
da robotfzação. O fenômeno é univerSal. Desde
a depressão dos anos 30 o Estado tem sido a
mola indutora dos milagres japonês e alemão e
peça fundamental da contra-ofensiva norte-ame-ricana, para não falar dos modelos de economia
socialista. Há tempos o Estado deixou de ser o
"promotor da ordem" e pasSoUa desempenhar
funções de "promotor" das condições materia1s
básicas do desenvoMmento e af ganhou inUsitado
relevo o Poder Executivo perante o Legis]ativo
e o Judiciário. Essas novas funções exigem tamanha especialização dos agentes públicos envolvidos e tão rápidas decisões que o Legislativo
foi se desfigurando em suas funções políticas e
instrumentais, a tal ponto de se desprestigiar perante a ddadania.
No Brasil, esse processo de redefinição de funções do Estado coincidiu com longos anos de
autoritarismo; primeiro sob a ditadura de Vargas
( 193_0-1945 ); 4epois_ sob a tutela mili~ar
(1964-1984). Nesses penedos a politicaliofillzou-
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se, cedendo lugar à "administração", na qual as
instituições democráticas perdiam crescentemente terreno para as "organizações burocráticas". Como resUltado, o Legislativo ancilosou·se
no bachare1ismo da República Velha, reproduzindo, na sua essência, políticos, partidos e um sistema político verdadelramente indigno da credibi·
!idade popular. Nesse contexto,_ enquanto o Executivo se rliOdellúilivã, refletindo o ingresso do
Brasil numa era de rápida urbanização e desenvolvimento industrial, restaram ao Legislativo as fimções passivas de ritual político.
Prova disso é que o Legislativo perdeu as suas
prerrogativas, não legisla sobre matéria econômico-finmlceira e até mesmo suas Comissões de
Inquérito jamais produzem efeitos saneadores e
punitivos sobre fatos e responsabilidades apuradas.
.
Outros legislativos, em outras partes do mundo,
têm reagido à essa situação. Veja-se, por exemplo,
o Congresso Americano: AS Comissões desse
Congresso são verdadeiros bibWlais onde os depoentes são argüidos com o máximo rigor e competência profissional em nome do poder fiscalizador do Legislativo. O que está em jogo é -o
interesse público, justificando-se, para tanto, a instrumentalização do Legislativo e_seu fortalecimen-

to.
Ainda haveremos de presenciar isso entre nós,
se _é que desejamos verdadeiramente construir
a democracia como prática inter-institucional. Estou c;o_nvicto que essa questão - do fortalecimento do Legislativo- no futuro depende muito
mais de nosso consenso interno do que das imposições e condicionantes externos. Ciente disto,
neste ano decisivo da Constituinte, estou efnpenhado pessoalmente em duas emendas ao Substitutivo do Relator Bernardo Cabral: a que cria
a Auditoria Geral da República, vinculada ao Poder
Legislativo e destinada a se constituir num órgão
da mais elevada competência técríica no exercício
da fiscalização dos programas e contas do Executivo; e a que fortalece as Comissões Parlamentares
de Inquérito.
No dia em que essas Comissões tiverem o poder efetivo de convocar e exigir informações de
qualquer autoridade nominada - sob pena de
crime de responsabilidade - , submetê-las à arqüiçáo profissional em nome do Senado Federal
e seus membros, requisitar os meios de comunicação e encaminhar sumário de responsabilidades de processo contra eventuais implicados, te-

Potencial conhecido (1.000 Mw)
Bacia Paraná- Uruguai
Paralba
Doce eJequjtinhonha
São Francisco
Pamolba

remos cumprido com as I!Xped.ativas dl!l cidadania sobre nossos mandatos. Por af recomeça o
equilíbrio dos poderes e a redignificaçlio do listema político, cujo produto será o aniquilamento
dos famosos "anéis burocráticos", onde se aninha
a cooptação do público pelo privado e de onde
emanam os gases da putrefação moral do Estado
brasileiro. Então poderemos falar em çonstruçlo
democrática, renascimento de estadistas e abef..
tura política em nosso Pais. /4Jk. lá, restam-nos
os resquícios de legalidade para açio fiscalizador~~
do legislativo e a imensa boa vontade dos Dustres
Senadores~ depoentes e assessores que, se nlo
rompem as pesadas cadelas que amarram noau
instituições, permitem, ao menos, o registro de
suas engrenagens para ó JuiZo derradeiro da hfst6o.
ria. Com este espírito aberto à compreensio da
questão energética do Nordeste, mas limitado pela estreiteza de forças do Parlamento brasileiro
para transformar esta indagação num verdadeiro
libelo à irresponsabUldade de tantos quan1as deixaram esta região à inanição, volto-me l 6rdua
tarefa de relatar os trabalhos da Comissão Parlamentar.
Começai'ef _delineando as caracterfsticas do
modelo institucional e econômico que norteillm
a política de energia e1étrica no Brasil, bem como
o pilmejamento de suas atividadas. Depois chamo
a atenção para o processo de racfonamento. evf..
denclo a grave crise financeira do set:or energ6tico. E, finalmente, procwo destacar os J)I'OI'l1.M1ciamentos que apontam responsabilidades.
D -O Modelo Elébico do Brull
Consta que um famoso engenheiro hindu teria
dito, certa vez, que "a energia mais cara é aquela
que não se tem". Como, deSde o advento da in6quina a vapor, que iria revolucionar o mundo Jt'IOdemo, a energia é fator fund.amentzll do progresso, há que se descobrir e revelar a energia dncle
ela estiver. Sem energia não há germlnaçlio Jnduo.
trial, não há elevação real da produtividade, nlo
há elevação irreversível nos níveis de renda de
uma nação ou região.
Cedo descobriu o Brasil a import8ncia do fome..
cimento de energia para impulsionar as Polfticu
de transformação estrutural da economia e dfver..
sificação do perfil produtivo e de comércio Olllerfor. E percebeu que tinha nas fontes hklrica
- suas maiores potencialidades. Com efeito, sorrt01
um pais rico em energia hidrelétrica, com um
potencial de 150.000 M.w, concentrado, em grano.
de parte, na Bacia Amazónica:

PotendalestimHo (1.000 Mw)
49
4
5
21

Amazonas
margem dirc!fta
margem esquerda
Araguaia Tocantins

44
16
10

I

TOTAL 80
Em 1971, o Brasil como reflexo de seu desenvolvimento, já era o 21-'~ pais do mundo_em consumo de energia, exigindo uma elevação de potên·
cía de 12% ao ano. Para fazer frente a tais necessidades desen110lvemos nosso potencial hidrelétrico a ponto de nos tomarmos, já em 1971, o 15'1
produtor mundial, sendo o 11-'~ em energia elétrica. Grandes investimentos foram feitos e notável
expedênda de planejamento e execuçiio se con·

TOTAL 70
. solidou em tomo do complexo institucional de
enrgia elétrica do PaíS, a saber a EJetrobrú, suas
controladas estatais, algumas empresas estaduaia
concessionárias de energia elétrica e uma empresa privada: a Ught do BrasD.
A partir deste ano- 1971, como prov6veirello:xo da "sístole" centralizadora que acompanhou
a evoluç?~o do período militar, iniciou-se um fi~
de concentração das decisões sobre a 6rea. ener-

:,•
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gética nas mãos da União, com o inevitável esva-
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ziamento das empresas estaduais.
Até aí as empresas de enrgia detinham grande

Jogo mais, em 1981 -Decreto-Lei IT' 1.849/81
-, a equa,J~ção tarifária transformava-se_ em

liberdade de atuação sobre investimentos e tarifas,

equalização de custos: Estava consumada s su~
bordinação do setor elétrico ao planejamento global.
NesSe meSmo periodo, aprofunda-se o mecanismo de _captação de recursos externos para o
financiamento da Balança de Pagamento do País,
virtualmente_ defici$ja pela violência da elevação
dos preçoS do petróleo para OS$ 1.? o baiTil_em
l973n4 e, mais tarde,_(J,S$ 32 dólares.
_Q_raflçf~ª- p_rojetos e obr~_s_ são çontratadas tom
finª"ciãin_ento_ extemo na _expectativa da establlizaç_ãq ~i!S-,41?cas çl~.jucqs.:tiinados e da garantia
de tarifas flexíveis para a cobertura das necessidad~ _g_~ _fina=nci;amep_to_ ~__operação.
I"''a verdade, centra1ização das decisóes, inflexibilidade tarirária, perdas de receita com o meca-

as -quais eram estabelecidas de modo a cobrir
os custos- operacionais e de empréstimos de ter~
ceiros. A Lei n~ .5.653n l, entretanto, daria início
a uma reversão dess_e modelo, transferindo os
recursos da Reserva Global de Reversão à E1etro--

brás.
Erri 1973, a Lei nç
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5~899n3 (L~i

Itaipu) criou
o GCOI e entregou a direção do empreenclimento
à Eletrobrás.
Ein 1974, outra Lei- (1.383/74), institucionalizaria a equalização tarifária para todo 6

pars,

simultânea à criação da Reserva GlobaJ de Ga-

mntia.
Em 1977, com o De~o nç 7.970, a fixação
das tarifas passava para o controle da Secretaria

Item/Ano
MerCado
Recursos Próprios
Despesa/Consumo
Serviço da Dívida
Investimento

nismC? equalizador e altas taxas de j~ros na ~~ç__a,da
de 80 _kiãm_acabar produzindo o Inevitável: desin-_
vestimenta no setor, deseqUilíbrioS financelros_em
suas empresas e _conseqüente des_cap!talização
na maioria delas. TomávamoS recursoS a 15%
para gerar um padrão declinante de rentabilideid"e _
que chegou a 4%._1\flllttOl!. o Dr. Mário_Bhering,
PrE!Sidente da E1etrobrás, à esta CorhissãO: "O
setor elétrico está atravessando wna criSe m:Wtb
séria.
(...)Nesse periodo (75/85) ... o serviço da divida
do setor elétrico atingiu utn n_úr:nero_mil_~_@ntos;
se esse· íri.dice era 100, esse índice é 14 vezes

maior.( ...)
A Eletrobrás_deve hoje 15 bilhões de_ dólares;
a ltaipU deve uns 3 biJh~ de dólares;_ as_ Campanhias EstadUais devem uns 6__ billlões de_dólares,
e a dívida do setor elébico, hoje, é de 26 bilhões
de dólares, wn número muflúshno alto".

1974

1976

1982

1986

100100
100
100
100

127
105
89
126
131

216
(54)
85
641
173

315
(164)
84
1064
149

'
NOTA- Recurso proprfo (Rece1ta de Exploraçao_ + IOEE + RGR + Empréstimo
Compo.Jsóno
+Outros).
·
-(Despesas + Serviço da dívida + Transferências entre setorfais + OUtras aplicações).
~

Eis o_ quadro de .distorções demonstrado pelo
Assim, um setor altamente organizado e indutor
Presidente da Eletiobrás a esta Comissão, onde
do desenvolvimento naciona1, com obras pionei~
se percebe a_ paralisia_ dos ·mvestime.ntos d.~e
ras, como Paulo Afonso, que se antedpa:ram fruti1978:
.
feramente ao cOnsumo regional, chegou, em
meados de_BO, a._o deS:c.oniorto_dosradonamentos __
e evidência de hiatos de oferta

-- ,..........
.1~00

-

Juut•
!I OU

"""
'lU'.>

'"

Advertidq por esta ca1amitosa situa~ão fmanceira do setor elétrico, por iniCiativa de~e__re]a~r
e. encaminhainento- do Presjdenie.. da p>l, adonau-se o podei fiscaJizadOr do Tribunal de Ççmtas
da União, através do Oficio' CP!EE no__l7/87, de
2 de setembro próximo passado, para que nOs
inform_asse sobr~_ os_s_eguintes pontos:
1» qual _o número de operações de empréstimos internos e externos realizados pela Eletrobrás, seu montante _e compras a eles vinculadas
nos últimos doze anos;
· -· -·2'? grau de utilização ou eventual deterioração
do equipamento adquirido e montante das amortizações e serviços destas dívidas: .
.
3? definição de responsabilidades sobre os
atos_autorizativos destes empréstimos e compras;
49 porcentagem de investimentos no Programa Nuclear relativamente aos gastos globais no
setorenergético_doPaís;
_
_ ____ _
59 ·montante das transferências de recursos do
setor elébico para o programa nuclear. Prasileiró
e verificação dO impacto negativo desta drenageryl
para o setor elétrico.
--·
A todas estas indagações procuro4 responder
o Tribunal de Contas da Onião através do Aviso
n'? 9/87, de 25 de novembro, ou seja, quase três
meses após __ a solicitação gen~entif Sugerida peJo próprio Doutor Fernando GOfiçãlves, Excelentissimo Presidente- daquela COrte, Como -segue:
]9 rlúmero de _operações financeifas, valores
e compras vinculadas a_holdlng Ele_lfObrás realizou 64 operações de empréstimOi eXternos nos
últimos doze anos, no valor gl~b:al. d~ gs
16.680.041305,5a Os empréstimos internoS ai-·
canç:aram um valor de Cz$ 94 bilhões a preços
de novembro _de f!7.
21' os materiais -adquiridos e seu r(spectivo estado encontram-se indicados no Anexq n9...
O montante_ dos serViçOs pagÕs sobre o principal dos débitos externos situa-se na ordem de

t
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US$ 8,66 -biJhões, tendo sido amortizados (JS$
6,09 bilhões, enquanto sobre os débitos internos

estes valores não foram informados.
3c a definição de responsabilidade sobre a
contratação destes empréstimos recai sobre o Mi~
nistro~Chefe da Seplan e sobre o Ministro da Fazenda, nos termos dos artigos 49 e 6~ do Decre-

to-lei

n~

1.312, de 15-2-74, oü. s"eja:

Ministro-Chefe da Seplan -1974n9 --leão
Paulo dos Reis Velloso
- 1979 -Mário Henrique Simonsen

- 1979/85 - Antôrúo Delfim Netto
-1985/86 -João Sayad
-1986/87 -Aníbal Teixeira
Ministro da Fazenda- 1974n9- Mário Henrique Simonsen

- 1979 - Karlos Richbitter
- 1980/85 - Ernane GaiVêas

-1985- Francisco Domelles
- 1986/87 - D~son Funaro
- 1987 - Bresser Pere.ir8. ·
4 9 os investimentos, tanto em energia naclear
como elétrlca, envolvem fontes de financiamento

externas e internas, além de recursos próprios.
A resposta a este ponto está "prejudicada" enquanto não for remetida pelo Banco Central a
listagem correspondente aos financiamentos de
origem externa.
s~ o impacto negativo das transferências do
setor elétrico para o nuclear são de dificil avaliação, visto terem sido determinadas por decisões
políticas sem respaldo de estudos de viabilidade.
Comprometeu-se, ademais, o TCU fazer presente à CP! os demonstrativos dos fmandamentos
em moeda estrangeira tão logo sejam liberados
pela Sedap/PR e Banco Central.
Como- se- pode observar, sãO-Yaliosã.S contribuições do TCO e comprovam o elevadO endividamento setorial, sem, contudo, muito contribuir
quanto à justeza das compras e estado de uso
do material.
Nada mais lógico, p-ois, que a essas distorções
setoriais se fossem somãndo outros igualmente
graves problemas:
1 -Perda da Remuneração dos Investi-

a

as

mentos
Como o custo real do investimento é ciescente
no tempo e a correção dos ativos do setor é inferior à evolução dos preços, esta servindo como
base de cálculo das tarifas. é inevitável a queda
da rentabilidade das empresas do setor, que chegou atê 4%, bem abaixo do intervalo estabelecido
pel Lei n" 5.655, entre 10% e 12% a.a. O Plano
de Recuperação Setorial - PRS -, atento a essa
situação, vem procurando recuperar a rentabilidade do setor, estimado já para 1987 um retomo
na ordem de 6%. Mas isso sempre Coildicionado
à evolução da política de preços.

2 -Inexistência de Fontes de C8pltalização
Em função da baixa rentabilidade do setor, contraíram-se os investimentos. Agravou-se esse fato
com-a perda de recursos transferidos para o Programa Nuclear - atualmente fora da Eletrobrás
- atê hoje não ressarcidos. Além disso, outros
fenômenos estão ocorrendo e que desequilibram
ainda mais o modelo econômfCo vigente; os recursos tarifários da Eletrobrás dependem das
concessionárias pagarem suas contas de consumo do sistema; estas, porém, em virtude dos prejufzos com a politica de equalização e precária

situação financeira, atrasam esse faturamento,
comprometendo também o pagamento de encargos· e reservas, como--o RGG, incorrendo em perdas equivalentes a um valor, citado pelo Presidente da E1etrobrás, entre 250 e 300 ri1ilhõe5 de
dólares.
Nestes termos, as ónicas fontes disponíveiS são
foriteS -extraordinárias como o FND e as fontes
externas, iiOtadainente o Banco Mundial, em franco-retrocesso em negociações praticamente concertadas no infcio de 86, em virtude da moratória
dá dívida externa brasileira.
3 - EleVaÇão dos riscos de déficit e na
qualidade dos serviços prestacfos.
As dificuldades para manter a taxa de acumulaÇão no setor elevação da capacidade instalada
está.aumentando os riscos de déficit em várias
regiões do país,- prevendo-se -colapso do setor
na oferta de energia corno suporte desenvolvimentista. com uma poPulação urbanà em franco
crescimerito e inevitáveis inudanças no processo
tecnológico industrial, onde se avoluma o uso
da microeletrônica em todos os ramos produtivos
e do consumo, inclusive com a crescente ub1ização de máquinas e comando númerico, tomaram-~Se Cada \rez mais altas as possibilidades de
black~out e sumária a incapacidade para atender
o crescimento do mercado, onde, aliás, é mais
dinâmico-o mercado, maior é a carência de recursos necessários à cobertura do risco de déficit.
podendo-se afirmar que hâ uma verdadeira con~
tradição entre remuneração do setor e taxa de
expansãO dO- mercado;
4 -Transferências Jntra-setorlais
A equalização dos custos, instituída em 1981
(DL r)<?- L84b), fez -com que empresas Coin !'eiTIUneraçaO abaixo da média legal transferissem recursos à -área federai, este procedimento agravou
a questão da centralização tarifária, imposta em
1971, e que então exigiu o depósito da quota
anual de reversão - hoje definida pelo DNAEE
à razão de 40% - à conta Reserva Global de
ReversãÕ, -de responsabilidade e exclusiva~ gerência da EJetrobrás, que preferiu aplicá-la no projeto
de ltaipu, Angra I e Tucuruf, em vez de revertê-la,
como seria justo, às concessionárias. Diante de
tcido o processo de endividamento das concessionárias e de engessamento das tarifas, viram-se
estas, ainda, na contingência de gerar recursos
para projetas nacionais considerados esd.!uxulamente prioritários, como o Programa Nuclear.

5 -SubsídioS Tarifários.
Em Prindpio, as tarifãS de energia- elétrica são
i9Uãis em todo o país para cada classe de consumidor. Grandes consumidores de alta tensão pagam menos que consumidores residenciais. Como SalieátOu o Sr. Màrio Bhering, Presidente da
Eletrobrás, "houve uma fase em que o GovernO
achou que tinha energia demais. Então, institui-se
uma tarifa chamada EGT, principalmente ilo-Stil.
Esta tarifa dava energia ae-grãç:a; ela praticamente
dava 80% de desconto às indústrias que paras--sem(... ) de queimar petróleo e passassem para
ene_rgia elétrlca (... ) de tã.rifa muito baíxa e a talifa·
da Albrás (... ) que realmente é uma tarifa muito
subsidiada Esse é um contrato que foi feito, que
está em_ vigor, que foi negociado, principalmente,
pela empresa brasileira que participa mais nesse
setor que é a Vale do Rio Doce (... ).
EXistem outros subsidias (...) e temos tanTas
relativamente baixas para consumidores tipo fer-
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ro-liga e produtores de cloro e eletroquímica. Efe- ·
tivamente, além das tarifas subsidíadas aos-grari:.
des consumidores, foram -intróduzjdãs- tàiifaS horosazonais::em novembro de 1987, aos consumidores em alta tensão e, a partir de 1987,_a anlpliação destas reduções tarifárias aos consumidores
em alta e média tensão. Ora; os benefíciOs porventura advindes destas reduções tarifárias só atingirão positiVamente o -setor etétrico a Ioilg'ó-prãió~
pela liberação- de investimentos; a curto prazo,
as concessionárias perdem com eles valiosos recursos de sua principal fonte de financiamentO
de novos investimentos.
Tadas estas subvenções acabam representando um verdadeiro dreno no setor elétiicO,- que-"
penaliza todas as empresas em seu conjunto e,
algumas em particular.
Instado a dar os números desses subsídios à
ComisSão de Inquérito, o Presidente da Eletrobrás
afirmou que·Só o DNAEE ou a Eletronorte poderiam dá-los, reconhecendo, embora, que apenas
a Atbrás tem uma "tarifa de clét$e ~gm um desconto de 10%."
Já o Dr. Drumond Xa_vter _Cavalcaote de uma,
Secretário de Minas e Energia de Pernambuco,
adiantou esdarecim~ntos até certo ponto estarrecedores. Disse, textualmente, ele: - "Quando a:_
Alumar instalou-se, a área do Maranhão era concessão da CHESF e, então, o Governo pediu à
CHESF qüe cOm:edesse subsídios à energia fornecida à Alumar. Como; a Diretoria da CHESF
resistisse, porque chegara à conclusão de que
era inviável fornecer uma tamanha quantidade
de energia- cerca de 12% do consumo do Nordeste atuãl a preços subsidiados, o Governo providencioU a retirada do Maranhão da _área âe concessão da CHESF e a inclusão do Maranhão na
área de concessão Eletronorte que concedeu os
subsídios. "Ofà. admitirldo que os st.Wsídios estejam na ordem de 1O% da tarifa, como admitiu
Dr. Mário Bhering, este montante deve ser calculado sobre o __ consumo de 450 M.Wih que é o
consumo efetivo da Alumar. Este valor, para· o
Dr. Drumond, é tão alto que compensaria fechar
a Alurnar e comparar, com os recursos da transferência da energia aí consumida para o Nordeste,
o lingote de alumínio no mercado internaciona1
a titulo de indenização a esta empresa.
Importa destacar, na ausência de um número
definitivo que esclareça a questão dos subsídios,
o perverso mecanismo que está a fazer com que
o setor elétrico, ·extremamente carente de recursos, e que já foi usadO para a captação de dM.sas,
continue assumindo penosas responsabilidades
cambiais que ultrapassam, de longe, sua capacidade de geração __de recursoS.

6 - Amortecedor Antllnflaclonárlo
Animado pelas funções de escudo cambial, o
setor elétrico tem sofrido outras investidas da política macroeconômica, que lhe corroem ainda
mais sua descapitalização. Trata-se dos congelamentos tarifários componentes das políticas e recomendações antiinflacionárias.
Entre 81/84 O Ex::Ministro Delfim Netto abusou
deste expediente. As tarifas foram reajustadas
abaixo dos índices da inflação gerando um sobredéficit que agravou o hiato de fmanciamento dos_
riovos investimentos. Durante a execução do Plano Crui:ado, novamente, o governo segurou as
tanTas no contra-pé dos reajustes, em circunstâncias em que o setor já estava praticamente
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falido. A subavaliação das tarifas de energia durante um longo tempo, em 1986, quando o governo avançava sinal com o "cruzadinho" de julho
e com o Cruzado Ude novembro e o setor organi-

zado da economia -

bancos e lucro, agravou

a situação financeira das empresas do setor, que

sequer puderam gerar os meios para o pagamento de compromisSos já contraídos e vencidos,
muito menos capacitarem-se a suportar as ne_cessidades de fmanciamento de novos investimentos
para a adequação da oferta aos novos patamares
da demanda nacional.

7 - Perda de conceito Empresarial das
Concessionárias.
Aperda de rentabilidade e emergência de sértos
deseqw1íbrios financeiros nas empresas do setor
elétrico, resultante de todo o processo analisado
acima, conduziu à inevitável reprogramação de

projetes e

cronogr~mas

de execução de obras

e fornecimento de equipartlentos e materiais. Este
fato afetou o conceito empresarial dessas empresas, constituindo elemento adicional para o seu
descrédito no mercado e prejuízos à execução
dos planos de investimento.

DI- A Politica de Racionamento: O Processo de ImplantaçãoA 19 de março deste ano -1987- o racionamenta de energia foi instituído no Nordeste com
a determinação de corte de 15% no consumo
global da região e expectativa de redução desse
coeficiente para 10%, a partir de ]9 de setembro.
Esse fato veio confumar na região a crise do
setor elétrico a nível nacional e que se traduzia,
no Nordeste, por uma sucessiva prorrogação das
obras dos projetas, como a Usina de ltaparica
que, pelo primeiro cronograma, deveria ter entrado em operação em 1981. "Se esta usina estivesse fimcionando, pelo menos a partir do fmal
de I 986, não teria havido necessidade de racionamento, mesmo com a falta de chuvas que se
verificou na Bacia do Rio São Francisco", afirma
o documento apresentado a esta Comissão pelo
Dr. Drumond Xavier, Secretário de Minas e Energia de Pernambuco.
Mas, com ou sem "atraso", o racionamento
tomou-se uma realidade no Nordeste e começou
a gerar preocupações entre as autoridades estaduais do setor elétrico. Diante do fato, respaldado
pela legislação, pouco havia a fazer.
Já o Decreto n" 93.901, de 9 Qe janeiro d.e
1987, do Presidente da República, havia disposto
genericamente sobre o estabelecimento de medidas referentes a racionamento de energia elétrica,
quando os meios existentes de produção, transmíssão e distribuição fossem insuficientes para
atender o mercado, havendo também definido
um sistema de melhoramento preventiV'O para o
Nordeste. A Portaria n? 94/MME, de 27 de janeiro~
de 1987, viria, a seguir, determinar o raciona~
menta preventivo nos Estados do Nordeste, parte
do Norte e, ainda, parte de Goiás. Finalmente,
a Portaria n9 13, do mesmo dia, do DNAEE, determinava que as concessionárias dessas regiões
acatassem o racionamento, a partir de 111 de março. Não obstante, a percepção de que o racionamento começava a gerar demissões e reajustes
empresariais adonou as autoridades esta_duais,
que, inconformadas com a falta de percepção
dos prejuízos ec:onômicos e. sociais das recomen~
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dações, reúnem~se a 24 de março em recife e
lançam o seguinte manifesto:
Os Secretários de Estado que subscrevem este
documento, responsáveis em seus respectivos
Estados pelo setor de energia elétrica, reunidos
nesta data, na cidade do Recife, para discutir o
problema do déficit de energia elétrlca que ora
atinge o Nordeste, reconhecem por Wlanimidade
que a economia da região não suporta um racionamento em nível superior ao limite atualmente
fixado de 15% e, por isso, resolvem, por consenso
unânime, submeter aos Governos Estaduais da
região para encaminhamento à instância superior,
a seguinte posição:
1 - o iacioiimnento de energia elétrica do Nordeste não pode ultrapassar o limite de 15% do
mercado;
2 - visando este objetivo, o Governo Federal,
através dos seus 6rgâos _competentes, deverá
adotar, em regime de prioridade absoluta, todas
as providências que possibilitem aliviar o nível
do racionamento, tais como: recuparação das ter~
melétricasde camaçari e Bong~ obtenção de usinas térmicas flutuantes, duplicação da interligação Norte/Nordeste, manutenção do cronograma
de instalação das 12 unidades ger.;~.doras da usina
de Tucurui e da construção da usina de ltaparica,
entre outras;
3 - que a necessidade, já admitida, da eleva~
ção do percentual de racionamento para mais
de 15%, seja coberta por redução de carga dos
consumidores eletrointensivos da região, para cuja efetivação sugere-se a consideração dos seguintes critérios de prioridade:
3.1 -manutenção do nível de emprego, privilegiando a relação número de empregos/consumo ·de energia elétrica;
32-.:. .=.:menor repercussao sobre o mercado interno· dã região;
4 - que todos os .ónus decorrentes do racionamento ora imposto ao Nordeste séjam cobertos
pela União, em particl!lar a queda da receita das
emPi-eSãS Coricessionárlas da energia da região;
5 - que a administração do percentual de 15%
do racionamento seja efetuada, em cada Estado,
mediante critérios ~ados pelq_ próprio Estado.
Recife, 24 de março de 1987.- Drwnond
Xavier Cavalcanti Uma, Secretário de Minas
e Energia_-Pernambuco -NUo Coelho, Secre~
tário de Minas e Energia- Bahia -Jader Costa
Tenório, Sec~o de San. e Energia -Alagoas
-Gilberto de Sá SannentQ, Secretário de Minas e Energia - Paraíba - Newton Pereira
Rodrigues, Secretário de Transp.- Rio G. do
Norte - Clodomlr Peneira Paz, Secretário de
Minas e EnerQia -Maranhão -João ·Fontes
de F. Fernandes, Sec. de Des. Urb., San. e Energia- Sergipe- Fransdsco de assls Barbosa,
Rep. Sec. de Minas e Energia - Ceará.
~-e manifesto rejterava providências tomadas
pelo Governo de PemamOuco para rever o corte
linear de.14% determinado pelo Governo Federal
para todas as indústrias, sendo esse índice calcu~
lado- nas empresas com contrato de fornecimento, com base na previsão de consumo, e nas demais com base na sua média de consumo no
ano de 1985. ''86 que, como afirmou o Dr. DrumondXavier a esta CPL (... ) cercade30 indústrias
da Região Nordeste têm contr.;oto de fornecimento. Então, estas sofriam um corte de 14% em
relação à sua previsão de consumo. As outras

sofriam um corte de 14% em relação à sua média
de consurnq no ano passado (1986). Como. no
ano passado tivemos o Plano Cruzado, uma grande parte das indústrias procurou aumentar a sua
capacidade produtiva, e ese aumento de capaci~
dade produtiva verificou~se, sobretudo, a partir
do último trimestre Estas (... ), devido a sua expan·
são planejada, iam sofrer corte no fornecimento
da ordem de 40 a 50%, enquanto a Alumar sofria
um corte de 14% porque tinha um contrato..."
Para agravar esse quadro, np início de março
já se previa uma elevação do percentual de radonamento para 31% a partir de maio. Felizmente,
a mobUização política conducente à revisão da
política de cortes, aliada a dois outros fatores:
1~) Ação do Governo na agilização da operação
das centrais térmicas de Pongé e de Camaçari.
29) Ocorrência de chuv_as nas cabeceiras do
rio São Francisco-Vieram a aliviar o risco de déficit
e, com isto, permitir a redução do racionamento
para 1O% a partir de 19 de setembro de 1987,
coincidindo com a assinatura, pelo Presidente José. Samey, do oportuno DecretO n9 94.696, .de
27 de julho de 1986, "Programa de Emergência
para Suprimento de Energia no Nordeste". O balanço do processo de implantação do- iacionamento aponta para a desarticulação das decisões
do DNAEE com os órgãos estaduais, pondo em
relevo a possjbilidade de que as conseqüências
do corte de energia fossem muito mais brutais
do que efetívamente o foram. Uma açáo coordenada dos órgãos federais e estaduais, associada
à _concomitante discussão_ e imediata execução
de programas, tais como "economia de energia",
"se]etividade do corte" e medidas paliativas como
recuperação de terrnelétricas e aquisição de usi~
n~s flutuantes, tomaln~se_absolutamente imperativas, no futuro, a fim de _que a questão do emprego e da renda seja considerada de forma decisiva
no processo. Aliás foi o Dr. Drumond Xavier que
nos advertiu (0 Globo, de 9 de junho/87):
"Toda a legislação, decreto do Presidente.
portaria do DNAEE; outra portaria do MME
e as diretrizes do racionamento do DNAEE,
em nenhum momento, em nenhum desses
docwnentos havia a palavra "emprego", em
nenhum momento pensou~se no nível de
emprego. Uma única vez cita-se o problema
da produção. O DNAEE demonstra uma falta
de sensibilidade total para o problema da
economia. do nível de emprego e da produ~
ção."

IV--: Orlf;J-:~ do ~acl~nanteK:Ito no NC?rdeste
O racionamento Ãe energia no Brasil e no Nordeste está indissoluvelmente ligado ao desinvestimento no setor elétri.co a partir do fmal da década
passada, quando .o excessivo endividamento extemo das empresas concessionárias começa a
impedir a manutenção de uma rentabilidade compatível com as necessidades do fmanciamento
dos planos de expansão. No periodo recessivo
de 81-84 na vigência dos'PJanos de Estabili~_
zação- Cruzado, 1981 e Bresser 1987 -ao
elevado ónus do endividamento somou~se o con~
gelamento das tarifas de _energia. Além_Qestes
fatos, marcantes por si sóS, fOi neste período
75--85 que a Eletrobrás se viU na Contingência
de concentrar grandes recursos na Osina de ltaipu, ao meSmo tempo que era chamada a trans~

e

ferir vultosos recursos em apoio ao Programa Nuclear. O valor desta transferência ao Programa
Nuclear -
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Angra II e Angra III pela EJetrobrás,

:1
:c

741

através de Fumas, foi insistentemente solicitado

de 25 d~ outubro de 1987) nos tendo sido enviado

por esta CPI ao Tribunal de Contas (veja-se AR
n~ 1, de 30 de setembro de 1987 e AR n9 3,

em resposta, datada de 20 de outubro de 1987,
com as seguintes informações:
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Para enfrentar esta situação, a EJetrobrás elaborou, em 1985, o Plano de Recuperação Setorial,
já várias vezes revísado e afinal incorporado ao
Plano Eletrobrás 201 O. Aí estão alinhadas as políticas de recuperação tarifária com vistas à elevação
da rentabilidade do setor, ao ponto de que esta

fonte passe a representar 76,9% do total de seu

financiamento. Este mecanismo tarif"ário, ajustadO à estiutura de Custo real, é o mais conveniente
parque opera, simultanernente, como regulador
do consumo de efebicldade, no qual o beneficiário
direto, e não o contribuinte, tem a principal responsabilidade no custeio do sistema e financiamento de sua expansão.

Embora relativamente superado pela existência
de um plano setorial mais abrangente, convém
destacar a estratégia básica de recomposição do
modelo econOmico-financeiro do setor proposto
noPRS:
-

FONIES E APUCAÇOES DE RECURSOS- PRS
Cd Milhões de 1986
(OS$ 1,00- Cd 13,84)
87/90
445209
5.494
34.110
53.043
171.097

187.810

Iií9307

708.954

Reembolso de Nudeares
Recursos de Capital
Empéstimos Extra Setoriais
Total das Fontes

152.391

179380

Investimentos (2)
ServiÇo da Dívida
Outras ApliCações

7ô.773
69.975
5.943

78.890
92291
8.199

85.054
93.205
9.557

90296
94.451
4.620

331.013
349.622
28.319

152.391

179380

187.816

189367

708.954

6,0
31.0

8,0
18.0

10.0
17,0

10,0
4,0

Doações e Auxílios

Total Aplicações
Taxa de Remuneração %
Variação da Tarifa Média %

1988
98.460
!.041
9270
9.631
60.618

145576
!.628
6.616
1.090
34.457

1987
71274
!.041
10.722
40.152(1)
29202

Recursos Tarifários

1989
129.899
1.424
7.502
2.170
46.820
~

1990

(1) Inclui Cz$ 30 bilhões do FND em l987 dos quais Cz$ 9.68_8 milhões substituindo eventualmente os co-financ/amentos.
(2) Com relação a Jiaipu s6 estão .!!locadas as transferências da Eletrobtú ~ue/a empresa, nio [ncJUlndo, portl!nto,
as outrM fontes com que con1M6 essa obra,
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ora~ todos estes fatores levam à compreensão
da falência do modelo econômico do setor energético no Brasil, aliás diagnosticado com precisão
pelo ex-Secretário-Geral do MME, Paulo Rlcher,
em extenso seminário realizado no mês de junho
passado em Sa1vador (BA) e publicado no O Glo--

bo de 9 de junho de 1987:

"Para os senhores terem uma idéia, no
ano de 1975 a remuneração dos investimen-

tos do setor elétrico das concessionárias foi
de 12,4% e n6s chegamos no fini de 1986,
a 3,2% .•. Se ele (o Governo) pode fiXar a
tarifa, a lei diz que é um mínimo de 1O%

e ele dá 3%, é sinaJ que o Governo não atua
na ieallaade para que o setor elétrlco sobreviva."

.

Condu~ entâo, Paulo Richer, que é impossível
tomar recursos a 15% para remunerá-los a 4%.

O PresJdente da EJetrobrás, Dr. Mário Bhering,
trouxe-em Seu dépoiinento a esta CPI os demonstrativos desta situação cótlca do setor onde evidenciOu qUe s6 o· setviço da dívida setorial está
conswnindo 49,3% do montante global de dispêndios. Eis o quadro da dMda externa (Programa
de lnvéstimentos - Região Nordeste - Antecedente- pp. 4 -Anexo ao pronunciamento):

Dívida Externa
Grupo ELEJROBRÁS
ltaipu
Estatais

15.227 US$ MILHÕES
3.441 US$ milhões
8.191 US$ milhões
TOTAL

Deste montante, segundo depoimento citado,
"US$ 23.418 milhões-repiesentam a dívida do

26.859 US$ milhões

grupo Eletrobrás e das empresas estaduais, cujo
serviço é o seguinte:

deverão ser também prontamente enfrentadas.
É o caso, sobretudo, do Programa de Irrigação
do _Nordeste (PROINE). Até que ponto a implantação deste Programa está comprometendo a disponibilidade de água do rio São Francisco? Qual
o custo energético do Programa? Qual seu custo
flftanc.eiro real? Houve graves controvérsias nos
depoimentos à CP! na resposta a estas indagações.
Outro fato reside na programação de um risco
de déficit maior no Nordeste que em outras regiõe_s.
Todos estes pontos determinantes e coadjuvantes do racionamento de energia no Nordeste
passarão, agora, a ser analisados com mais detalhe.
V.:_ O Radonamento no Nordeste
Desinvestimento e atraso de obras
O quadro energético do Nordeste sempre se
apresentOu deficitário relativamente às médias
nominais de outras regiões. Sendo a energia hidreJétrica a grande fonte de energia do país, tornaSe éYidente a inferioridade relativa do Nordeste1
pois esta região contnbui com apenas 7% do
potenCial hidrelétrico do pais.
'"''"'"".r.-.-.:-...,

(Cz$ milhões/junho/86)

Grupo ELEJROBRÁS
Estaduais

''""."''"""'

43.481
26.194
69.675

Toda esta situação de crise setorial, agravada
por peculiaridades hid~~lógic~ ~xcepclonais em
1985 e 1986, que já haviam determinado um
racionamento (20%) de 3 meses na Região Sul,
em 1985/86, além de outras medidas de racionalização da energia- e iminência de racionamento
na Região Sudeste em fins de 1986, refletirãril-se
no Nordeste.
O principal reservat6do da Região Sul, Foz da
Areia, chegou a menos de 30% entre dezembro
de .1985 e janeiro de 1986. Todos os demais
estavam abaixo da média e a média estava em
40%. Isto conduziu ao racionamento, que s6 veio
a ser eliminado graças às abundantes chuvas de
1986, à interligação de Itaipu ao sistema sul, ao
cancelamento _de ofertas especiais tipo EGTD e
TST, além da transferência de 1óo MW médios
do Sudeste para esta região.
Não foi multo diferente o ano de 1986 na Região Sudeste. Uma explosão de demanda acima
das estimativas e a redução do reservatório importante de Fumas a 15% de seu volume útil, para
uma mêc:tia geral de 26% no sistema, vale dizer
muito baixa, criam as perspectivas sombrias para
9 racionamento em 1986."ano de "Cruzado". Para
evitá-lo também foram canceladas ofertas espeCiais tipo EGTD, foi implàritãdo o horário de verão
(HBV) e gastos por dia 1 milhão de d61ares para
colocar em operação as termoelébicas da região,
principalmente Piratininga (SP), Igarapé (MG) e
Santa Cruz (RJ). "Um milhão de dólares por dia,
segundo depoimento a esta CP! do Dr. Benedito
Carraro, Diretor da Divisão de Controle dos Serviços de Eletricidade da Eletrcibrás, para dar sustentação ao mercado com 61eo, porque também Angra ficou fora quase todo o período."
FeJizmente, quando já estava determinado o
início do racionamento a 1~ de fevereiro de 1987,

visto que os reservat6rios cafam, o consumo crescia e todas as medidas de contenção não equacionavam o pro!::!_lema, começou a chover intensamente nos rios .Grande e Pamwba, levando, em
4 meses, os reservatórios de Fumas a 85%, do
6g_ua Vermelha, que estava com 20%, para 90%
e Embarcação, de 22% para um número acima

cte 60%.

.
.
.
.
Isto foi bom porque permitiu cessar o radona~
me~to na Região Sul e nem iniciá-lo na Sudeste.
Hoje (25-6-87), o Sudeste está com 85% da média equivalente de todos os reservatórios e .o Sul
com 96%. Curiosamente, no mesmo momento
em que se instaura o racionamento no Nordeste,
pode-se perceber, segundo o Dr. Carraro (depoimento) que ·nunca estivemos, na história, com
Ressalta no Nordeste, ainda, a extrema depenuma recuperação tão grande de reservatório (SuV
dência de uma ú~ca bacia, a do São Francisco~
Sudester.··
Chegamos, então, ao ano de 1987 no Nordeste à semelhança, aliás, da região Sul, que depende
- quase que exclusivamente do rio Iguaçu. A difee o inevitável racionamento.
Que· fatores, separadamente ou em conjunto, rençfl, porém, de vazão entre as duas bacias é
gritante.
..
teriam conduzido a esta situação?
Qoando o Governo Federal instituiu a Chesf,
Todos os depoimentos prestados à CPI converinaugurando, após janeiro de 1955, a priineira
gem para três fatores:
usina, em Paulo Afonso, isto se constituiu em
19) desinvestimento no setor elébico da região
feito
extraorc:tinário.
·
e conseqüente atraso nas principais obras de suNeste momento, o Nordeste tinha uma produporte: ltaparica e Xingó, bem como de obras indisção per capit.a de energia de 45 kwhlano, ou
pensáveis à maJor transferência da energia gerada
seja, 14% do verificado no País, contra um consuno Nordeste para o Nordeste;
mo ainda menor. 13 kwhlano, ou 6,2% da média
~) adversidades hidrológicas que reduziram
do Brasil. Desta feita, Paulo AfonsO corria na frente
os níveis dos reservatórios das principais hidrelé-da.d_emanda de energia na região e antecipava-se
tric~s da região;
swto de urbanização e rápido desenvolvimen_39) expansão imprevista do consumo. sobreto.
carregado, sobretudo, pela presença de indústrias
A criação da Sudene, em 1962, dada novo alenaltamente energivoras.
to ao setor. A instituição nãp só dedicou-se à
~trOs fatores emergem Como agravantes desconstrução imediata de redes de distnbuição, cote conjunto de dificuldades, aparecendo como
mo também - de confonnidade com o Plano
questões problemáticas e controvertidas. Estas

ao
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Diretor- construiu a primeira casa de máquinas
de Paulo Afonso e instalou unidades geradoras,

elevando a potência instalada da Cbesf de 180
para 310 MW. Entre 1963 e 1972 esta potêilcia
passaria para 1200 MW. Além disto, diversas usinas termelétricas iam sendo instaladas para suprir
algumas cidades maiores, como Camaçari (BA)
e Bongi (BA), com uma potência ainda instalada

de432,5MW.
Mais tarde, seria consolidado o complexo geraM
dor de Paulo Afonso e as hidrelétricas de Boa
Esperança, Funil, Bananeiras, Curema e Picoto,
as quais elevaram a potência para 1.680 MW em
1974. Seguiram-se Moxotó, com 440 MW, Sobradinho, inaugurada em 1982 com 1.050 MW, e
Paulo Afonso N, com 2.460 MW.
Não obstante o crescimento deste parque gerador sob a tutela da Chesf (menos o Mafarihào,

como já vimos), que elevou a potência instalada
da região para 6.074 MW, a participação do Nordeste na p_rodução total de energia do País continua Q.OS níveis da década de 50: 14%. Ora, neste
período o conswno global da região cresceu rapidamente, a uma taxa de 15%, passando de
806.998 MWh em 1960 para 24.197.000 MWh
em 1985. No mesmo pel'íodo (1959~85), o consumo per capJta evolui de 45 para 675 kwh/hab./
ano.
Segundo a Sudene, em depoimento de seu
$upéiintendente, Dorany Sampaio, a esta CP!, estes foram os fatores determinantes desse crescimento:
"-Maior ativação económica global expressa
pela taxa acumulatiVa de 7,8% aa. do Produto
Interno Bruto.
- Modiflc~ção da estrutura setorial da Região,
de-uma predominância secular do setor primário
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para a dominância dos setores_ secundário e terciário, notadamente do secundário. Com efeito,
o setor industrial se constitui no maior consumidor no Nordeste, num consumo que cresceu
a 16,8% a.a., de 338.624, em 1960, para
14.173,000 MWh. em 1985, correspondente a
59% do consumo total regional.
-Alteração da distribuição da popoulação so-bre _o território, pelo processo intensivo de urbanização, já que se sabe que a população urbana
consome mais energia do que a rural;
-Aquisição de novos hábitos no selo da população, com referência à conservação de alimentos
pelo frio, à preparação de aUmentos, à climatização de afnbientes e ao uso de aparelhos eletrônicos de som e de imagem."
Como resultado, eis o perfll de consumo na
região:

CONSUMO DE ENERGIA -1986

(Região Noroeste)(*)
Classe de Consumidor

-Industrial (% )
-Residencial
-Comercial
-Rural
- Uuminação Pública e Poderes Públicos
-Serviço Públicos

(*) Inclui as 12 (doze) empresas atendidas em
230KV e que representam cerca de 40% do
consumo industrial, ainda representa 20% do

('!!.)

Gwh

3

13.752
4.577
2.650
481
1.927
723

100

24.090

57
19
I1
2
8

(*) Sistema Chesf- (O Maranhão é servido pela -

Eletronorte.)

consumo total das diversas classes consumidoras,
Para atender esta realidade emergente fazia-se
mister duas ações complementares:
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1. construção de novas usinas de forma a es~r o potencial hidrelétrico da região; e,

2. ampUação da margem de transferência da
energia gerada na região Norte com a construção
de novas linhas de transmissão.

Para cumprir estes objetivos, a Chesf programou a ampliação de Boa Esperança e a construção de Xíngó e Itaparica. Mas, colhida pela perda
de rentabilidade, passou a depender crescente-mente das decisões da Eletrobrás e área fmanceira do governo. Como os rêéufsos Começaram
a escassear em fins da dêcada de 70, a queda
nos investimentos levou à reprogramação das
obras e cronogramas.
lsto pode ser visualizado no gráfico abaixo, onde

se vê que os investimentos efetivamente realizados pela Chesf começaram a cair em 1979, de
um valor próximo a 500 milhõeS-âe dóTMes para
algo pouco superior a 300 milhões (US$) em
1980, e situar-se até I 986 nuin medíocre intervalo
entre 200 e 300 milhões (US$), Como se vê, só
recentemente (86/87) os investimentos voltaram
a crescer e reanimar a expectativa de conclusão
~qbras.
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sendo investidos em vários projetes de contra-
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tadas e coligadas, além de Jtaipu, como se pode

86, para um aumento médio de investimentos

observar no quadro abaixo, em que, entre 85 e

de_21,3% a Chesf·"desirivestia (9,7%)."

INVESTIMEI'ITOS POR EMPRESA E
PERCEI'ITUAL DE 1986 EM RELAçAO A 1985

Valores em Cr$ bilhões -preços médlos/85
1 US$ ~ Cr$ 6.237,63
1985

1986

%

3.300,0
11.711.4
4.343,2
3.395,6
1.912,7
1.340,4
605,5
114,0
10.700,8
9.714,5
2.278,1
1.689,0
1.322,8
727,7
808,2
534,6
391,6
775,3
497,1
223,1
281,5
185,5
986,3

3.433,0
14.165,6
5.027,5
3.067,3
2.671,7
2539,7
677,6
179,7
13595,0
12275,8
3.653,6
2.]01,2
1.475,9
1.065,5
955,4
486,2
491,4
632,9
431,1
321,0
897,7
263,9
1.319,2

4,0
21,0
15,8
- 9,7
39,7
89,5
11,9
57,6
27,0
26,4
58,0

Empresa
(taipu
Controladas
Eletronorte
Chesf

Fumas
Eletrosul
Ught
Escelsa

Coligadas
Principais

Cesp
Eletropaulo

Cemig
CEEE
Capei

Cemat
Coelba
Celg
Celesc

CPFL
Celpa
CERJ
Demais
Fonte:

S~retarla

11,6
46,4
18,2
- 9,1
25,5
-18,4
-13,3
43,9
41,3
42,3
33,8
31.!91,5 "'21,3

25.712,2

Total geral

24.4

de Minas. e Energia/PE

Eis aí a origem dos atrasos das obras e o
conseqüente racionamento: discriminação do
Nordeste, no contexto de grave crise de auto-financiamento das concessionárias..
A Usina de Xingó, (5.126 MW) por exemplo,
no São Francisco, já atrasou 6 ·anos. -A primeira
previsão era para que entrasse em funcionamento
em maio de 1987 (PRSLE_Igtrobrãs). Hoje, a previ·
são do Plano de Obras da Chesf de 1986 aponta
para junho de 1993, assegutados os recursos pelo
Decreto n• 94.686/87.

Da mesma forma, a Usina de ltaparica, com
suas 10 (dez) turbinas e 2.500 MW adicionais,
também sofreu S\,lC~ivos atrasos, culminando,
agora, Com suas graves dificuldades: o reassentamento das famílias existentes na área inundada
e o tempo para enchimento do reservatório para
que entre em furicionamento em 1988.
__ Além_do atraso dessas duas grandes obras, al_gumas iniciativas fundamentais à ampliação da
potência instalada vêm sendo sistematicamente
proteladas.

É o caso de aproveitamentos hidrelétricos com

potenciais_-q~enores, indu~dos no Plano de Expan-

são da Chesf- como Qrocó (600 f/\W),Ibó (550
MW) e Pão de Açúcar (330 MW)L que ainda não
conseguiram sair da fase de esfudos.
Outros pequenos aproveitamentos à margem
esquerda do São Francisco (BA) e no vale do
Jequitinhonha (BA) poderiam, se devidamente
aproveitados, acrescentar até 35% à potência instalada da Chesf, tal como se vê abaixo.

RELEVO DAS ALTERI'IATIVAS DE PEQUENAS USINAS
SOBRE A PO'f&ICIA INSTALADA DA CHESF

Potência instalada Pequenos Aproveitamentos

Potência lnstalável
(kw)

1- Margem esquerda do
São Francisco (BA)
- Carinhanha
-Corrente(:)
-Grande(2l
U- Vale do Jequitinhonha (BA)
-Saco da Divisa
-ltapebi

1 + ll
(1) Inclui gastos I, H e sacos.
(2) Altos Fême11s.

Chesf (5.600.000 kw)
(%)

14%

725.000
135.000
240.000
350.000
1.157.000
540.000
617.000

21%
10%
11%

-

35%
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Como não ocorreu, tam6-éin. a COnClusão da

Linha de Transmissão Tucurtit- Presidente Outra.
Essa linha de transmissão, de responsabiUdade
da Eletronorte, que é uma das maiores do mundo,

num total de 800 quilómetros, faz a interligação
Norte/Nordeste, trazendo a energia gerada na Usi-

na de Tucuruí, no Pará, para o Nordeste. Ta11inha,
para atender as neçessidades atuais de_ energia,
precisaria ser duplicada. A obra já foi iniciada e
sua conclusão agora está prevista para junho de
1988, mas seu cronograma inicial previa conclu-

são inicial para 1984.

-

Resumindo:
Xingó, que era para entrar

em- fUncionamento

em maio de 87, ficou para -g3; ltaparica, previstã
para 82, talvez fique pronta em 88; e a linha Tucuruí-Presidente Outra de 84 saltou para 1988. Como evadir-se do raclonamento?A segunda classe de fatores imediatos do racionamento de energia, do Nordeste, foi sem dúvida,
a animosidade já tradicional de "são Pedro" com
a região...
A Usina de Sobradinho é o principal reservatório
ele água para geração de energia da regfão Nordeste, abastecido pela baciado rlo São Francisco.
Com a falta de chuvas, o nível de água dessa
importante reserva energética ficou baixissimo.
O rio São Francisco tem o seu período úmido

compreendido entre os meses de novembro a
abril, quando atinge uma vazão que normalmente
é suficiente para elevar o reservatório de Sobradinho a_cerca de 90% de seu volume úta, além
de suprir as necessidades de geração de energia
nesse período. A partir do mês de maio até o
mês de outubro, desenvolve-se o seu período seco, quariâO ás vazões são· menores, exigindo o
uso da água armazenada para a geração de energia elétrica.
O período úmido 86/87 teve características bastante atípicas, devido às estiagens, quando o volume útil do Reservatório de Sobradinho, ao final
do período, atingiu o nível de 45%. Como afirmou
o Dr. Benedito Carraro, do DNAEE à CPI - "No
São Francisco, foram considerados os piores meses da sua história, em termos de afluências. Nunca tivemos meses de -afluências tão baixas. Em
74 anos, temos dois ou três meses aí, nesse periodo,_ que foram as piores fluências possíveis, no
rio São Francisco( ... ) Infelizmente, se tivesse chovido bastante 1OOkm depois e não tivesse chovido
aqui, o Sudeste estaria em racionamento e o Nordeste não; essa é a diferença básica. (depoimento,
Notas Taquigráficas pág. 24).
Finalmente, acrescentamos o terceiro grupo de
indutores imediatos do racionamento:
O mercado de energia elétrica teve crescimento, em 1986, 11% a mais do que o esperado,

Consumo
Estados

Sáo Paulo
Bahia (total)
Bahia (indústrias)

devido ao congelamento dos preços que gerou
uma grande demanda de eletrodomésticos (Plano
Cruzado). O congelamento dos preços das tarifas
de energia elétrica pode ter sido também um fator
de encorajamento. para o uso supérfluo de aparelhos que utilizam essa energia. Tudo isso prove>
cou uma demanda de energia além da projetada
nas previsões.
Aqui socorro-me, uma vez mais, do depoimento do Dr. Carraro, para confirmar esta hipótese

(lbldem, pág. 17):
-"O meu:ado do Nordeste é também explosivo e muito mais do que no Sul e Sudeste.
Tivemos a divulgação na imprensa de que
a própria indústria cresceu 20%, já nestes
últimos doze meses, e que o mercado tinha
crescido 14 a 15%. Então, não eSPerávamos
e não tínhamos planejado um crescimento
desse nível"
A esta expansão concorre, como vimos, a rápida industrialização da região. Além disso, desconsiderando as dificuldades energéticas da Região,
o Governo, através_ de suas agências de desenvolvimento, tem estimulado e financiado indústrias
altamente consumidoras de energia. Eis, por
exemplo, um quadro comparativo desta situação,
decorrente do grande consumo industrial das indústrias de ferro-ligas, alumínio e eletroquímica
na Bahia:

Emprego industrial

A
B
Consumo Industrial N9 empregos indústria

10' Mwh
30.000
7.000
4.000

A acelerada urbanização, o ritmo da indústria,
a natureza profunda energívora com alto fator de
carga desta indústria de ponta, associadas a um
ano atípico da economia brasileira - 1986 muito contribuíram para o salto no consumo de
energia nos últimos anos no Nordeste.

X 10'
3.000
200
!O

A/8

10
35
400
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VI -Conseqüências do Racionamento
O racfóilamento de energia traz consigo, sempre, conseqüências indesejáveis. De todas elas,
a pior é a que instaura um clima de risco elevado
para os investidores, fazendo com que procurem
áreas com menos risco de déficit. Para o Nordeste,
que é uma região em processo de transformação
industrial, com inúmeras desvantagens comparativas frente ao Sul-Sudeste, o racionamento
trouxe prejuízos incalculáveis que só uma ação
corretiva rápida para a conclusão das grandes
obras hidroelétricas poderá sanar. E, mesmo assim, só parcialmente, porque ficará sempre o registro do antecedente.
Uma grande perda, porém, pode ser bem visualizada: a perda de receita das empresas concessionárias.
De acordo com a indicação abaixo, vê-se que,
de março a junho, os índices de racionamento
situaram-se aquém do índice previsto, em tomo
de 11%, acarretando uma perda acumulada de
receita às concessionárias equivalente a 1.500
MW:

J/V".•
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JMI
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E conclui:

Estas perdas redistribuíram-se entre as várias

"Não tendo dados exatos sobre o percentual de desemprego que finalmente ocorrerá
mas, como tive oportunidade de di4er, a imediata reação do Governador àqueles critérios
previstos de racionamento, que importava
em penalizar mais as atividades industriais
e a redistribuição --operada no consumo de
energia permitiu minimizar e em muito a expectativa de desemprego na área"

empresas, conforme pievisão feita pela Coordenação do racionamento:

ELETRONORTE.

14,00

Várias estimativas trazidas a esta CPI demonstram que estas perde.s foram significativas e cÓmprometedoras às já débeis-finanças das empresas
concessionárias, devendo refletir-~ na rentabi-

!idade delas no ano em curso. Podem ser estimadas, com- bas"e _em estudo sintetizado abaixo, em
cerc:a de Cz$ 1.75a094.830,00.

Não obstante, como o consumo de energia
pela indústria é muito elevªdo no Nordeste em tomo de 57% -qualqUer racionamento implic:a, inevitavelmente, em perda de produção e
empregos. Isto, aliás, é que deve ter motivado
a criação de um grupo integrado pela Sudene,
Chesf~_6NB e Bndes, que deverá apresentar ainda
a esta CP! seu relatório sobre as conseqüências-do racionamentO dO N_ordeste.

VIl- Definição de ResponsabiHdades
Uma das atribuições fundamentais do Poder
Legislativo é a f1S_C._a1ização do Executivo. É sua
própria razão de ser delegada pela cidadania. As
Comissões Parlamentares de Inquérito, por sua

vez., são instrumentos desta ftscalização destinada
a aprofundar o conhec_imento sobre atas da admi~
nistração pública e identificação de responsabi·
CE:LI'F.
.2_.!_1_:!__
\idades.
-~??.~~~?~'='q~
cn:r.n
C.CG.!J2<J.OOO
Esta CPI procurou, em todos os momentos,
3!J.24G.'/C..G
5, :~u
indentificar não apenas as causas do raclonamen~
C!:l'l!311
4Gil.O.ll.l40.
to como também seus responsáveis. Alguns depoimentos. como o do Dr. Benedito Carraro proCO:itlUl
U,l·i
curaram enfatizar a origem aleatória do racionaCOI: LVI\
O.OJ9,37~.123
7,:w
mento, colocando São Pedro no banco dos réus.
Mas o consenso, porém; dirigi-se, inequivocat.!!CI\Gli'C
Ol.:Rl;Tl•l
tJ,lS
mente, para o desinvestimento no setor elêbico
C!: LU
l"/.li~'3.(l22
da região que provocou não só atrasos nas importantes obras de Jtaparica e Xing6, como des1eixo
'rOTfi.L
23.72!J,OlG,.OOG
l. ·;~Jtl,(/Jo'j '030
"/,41
na procura de fontes alternativas de energia. Neste
sentido são lúcidas as conclusões do documento
L--------....l'--------~-,!;_,;....____-,---LI.:..._________j_ apresentado a esta CP! pelo ex-Superintendente
da Sudene;

coq.t:c

3.!.101.333.000

Oll5: So l'ui'C'I''' conolUcnuiMI

0.:;1

O,!J:::..

l~tnl'l'l:rHIII que <:'11\;ilu'f"" 1nfOI'I"·'~;:;I.'~' pura t. c;n•:.:)

th~

lt't\Uullll> cdtu.lo pcl~1 llt:LH;!li!C,

Duas observações, portanto, devem ser feitas:
1~") A perda de rentabilidade neste ano nada
tem a ver com critérios de administração e gerência internos; e conseqüentemente,
29) Caberia ao Governo Federal, principal responsável pelos fatores indutores do rac:ionamento, r~mbolsar as empresas concessionárias pelas
perdas de receitas.
Outras perdas se somam, embora de menor
incidência, à já apontada: a perda de produção
nos diversos setores da comunidade, especialmente industrial e principalmente nos setores de
alta potência, como a1umínio; ferro-liga e eletroquímico; perda de arrecadação do ICMpelos Estados; algum desemprego; e uma degradação ainda
maior das condições de vida do Nordeste.
Não foi possível obter uma quantificação de
cada uma dessas perdas. Mas é certo que não
estão sendo pequenas. ·

Do ponto de vista do emprego industrial, a revisão das cotas, propostas pelos Secretários de Estados no encontro de 24 de mai'ço, permitiu um
certo equilíbrio do mercado. Caso o racionamento
tivesse seguido a trajet6ria oficialmente prevista,
calc_::ulou o Dr. Dorany de Sá Barreto Sampaio,
ex-Superintendente da Sudene, que o desemprego, teria chegado a 600 mil trabalhadores. Mas,
ressalta:
"O prejuízo dessa medida se faz refletir
rouito mais sobre a própria região, porque
importa num menor crescimento industrial,
na lentidão do desenvolvimento, na imediata
desocupação de braços - portanto, certo
índice de desemprego -, na diminuição da
produção da região, e, por via de conseqüência, também de apropriação de suas matérias-primas de geração de impostos, enf1m,
esses são prejuízos irrecusáveis."

"O racionamento de energia a (Jue o Nor..
deste está submetido deve-se muito mais ao
atraso na operação da Usina de ltapark:a do
que à reduzida intensidade pluviométrica do
último perfodo chuvoso na bacia do Alto São
Franci~o que alimenta o Reservatório de Sob_radinho...

Restaria, então, imdagar, de quem foi a responsabilidade pelos atrasos?
6qui cabem algw:nas_observações sobre o processo decisório no setor de energia na Região
Nordeste. De.sde o [\1 Piano Diretor, em 65, a Sudene foi praticamente afastada, tanto do Sistema
t•!acioi1al áe-Planejariiefit.O comó âO Planejamento
Setorial na área energêtica. Sobretudo, após fins
de 79, todas as decisões_ d~ execuções financeiras
passaram à exclusiva responsabilidade da Seplan.
No Plano Setorial, _o processo de planejamento
centralizou-se hermeticamente no SisterTia MMEI
Eletrobrás.
Nesses termos, é aí, no âmbito do Governo
Federal, que residem as principais responsabiüdades sobre o racionamento do Nordeste.
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E nenhum depoente foi mais enfático e claro
neste sentido do que o ex-Superintendente da

Sudene, que confrrmou nada haver na Sudene
sobre estas decisões não tendo ele sequer sido
consultado sobre o racionamento. TranscrevO
aqui suas palavras.

"Evidentemente, não teria condições de
dizer a V. Ex" que o Senhor Presidente da
República, eril caráter pessoal, deu essa ordem, ou que o Ministro tal ou

qual desviou,

redirecionou recursos~ porque não participava da equipe do Governo nessa época. Seria
um grave erro fazer afirmativas sobre respon-

sabilidades pessoais. Situou-me no periodo
administrativo. Sem dúvida, a responsabilidade mais direta era do Ministério das Minas

e Energia. Poderia também recair sobre o
Ministério da Fazenda, que não dotou de recursos necessários. Os recursos prometidos
foram desviados. Se com a concordânda ou
não do Ministro das Minas e Energia, sinceramente, não tenho elementos para dizer a V.
EX Por isso, prefiro situar-me no cumprimento do plano governamental daquele periodo. A Usina de ltaparica deveria ter a sua

construção concluída em 1981, ano em que
foi iniciada. Portanto, como já referi essa responsabilfdade vem da década de 1970, na
gestão do ex-Ministro Costa Cãvalcanti. Foi
a decisão de não iniciar a obra como prevista.
Os sucessivos retardamentos, as postergações de dotações próprias, a falta de aperte
desse recurso, provocaram essa delonga.
Uma obra que deveria estar concluida em
1981, e esSa mesma condusão prorrogada
para 1988. Isso é história. Não se trata de
opinião. Fazemos, aqui, uma constatação".
Era, pois. exclusiva decisão do Governo Federal
a postergação dos cronogramas e a transferência
de recursos para outras obras por ele consideradas mais prioritárias.
Até mesmo o Banco do Nordeste do Brasil

- BNB, que não tem entre seus objetivos financiar a produção de energia, apenas a transmissão
sob o encargo dos Estados, foi constrangido a
aeslocar cerca de ez$ 1,5 bilhão (preços de 1984)
para ltaipu como também para a Vale do Paraguassu, segundo depoimento do ex-Superintendente da Sudene.

Terça-feira 22 747
VIU -

Perspectivas

Para o

m~mo ano em curso, até dezembro,
a Resolução de 4 de novemabro· passado do
CCON manteve o nível médio de racionamento
em 10%.
·
A situação do fornecimento de energia no Nordeste e o equilíbrio de mercado nos próximos
anos porém estão condicionados a três fatores:
1) obtenção de recursos para a consecução
de wn conjunto de obras a curto e médio prazos;
2) Revisão das metas do Programa de Irrigação
do Nordeste Proine;
·
3) Condições pluviométricas e hidrológicas favoráveis na bacia do São Frand.Sco.
'
Com efeito, o desinvestimento no selar elétrico
na região, concomitante à manutenção de ~s
de consumo de energia que chegaram 5;er supe~
riores a 12% a.a., não apenas conduziram ao racionamento ho ano em curso como nwna 'ampJjação do risco de déficit para 1987, superior
a 10% e este número nos próximos anos.
Eis o perfil da oferta de energia na região hoje
e as simulaçõeS feitas pelo Comitê Coordenador
de Operação do Norte/Nordeste- CCON e apresentadas à CPI pelo seu coordenador Dr. Benedito

Carraro:
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consumo anual at.unl de 150 Mt-1.

I
ligado à- ELETH.ON'Ol~'rE, com um
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Mesmo, pois que o próximo periodo chuvoso
da bacia do São Francisco não seja muito favorá~

vel, talvez não se retome ao racionamento no ano

.,

de 1988, desde que se garantam os meios para
i~ duplicação da 2~ Unha de Transmissão de

500 -KV entre Tucuruí e Presidente Outra (interligação NINE) até 30 de- março de 1988;
2 9 dupltcaçátY da Unha de Transmissão de 500
KV entre Sobradinha e lta-parica até 30 de junho
de 1988;
·

3 9 entrada em operação das unidades gera-

doras no:>S 5, a; 9 e 10 da- Usina Hidroelétrica de
Tucuruí, de acordo -com o seguinte cronograma:
= s, 1-12-87
= a, 1-07-87
= g, 1-06-88
= 10, 1-12-88;
4" entrada em operação em 1988 das quatro
primeiras unidades geradoras da UHE ltaparica,

a primeira delas o mais tarde em abril, para o

que impôe-se: --- -- ------ -conclusão dos serviços de conclusão e montagem~
-desocupação da área do reserVatório e reassentamento das famílias; -enchimento do volume morto do reseiVatório até março de 88;
5? aquisição e instalação de usinas termoelétricas para o sistema CHESF em cerca de ·300
Mw até dezembro de 1987.
cabem, entretanto, duas obseiVaÇões:
a) no dia 30 de outubro _de 1987 os volumes
úteis de Sobradinho e Três Marias estavam a
17,4% e 17,.5% respectivanÍe"rite;
b) a aquisição das termoeJétricas foi suspensa
pelo Ministro Bresser Pereira sob suspeita da falta
de "transparência" no pro-cesSo licitat6rio.
Embora, pois, as obras estejam com seus ctónogramas ajustados e cumpridos, não é difícil
se prever a necessidade de retomar o racionamento no irúcio do próximo ano. AlguOs senões
relativos às dificuldades para o enchimento do
volume morto do reSeiVatório de ltaparica poderiam agravar este quadro.
Rigorosamente falando, pois, o défict de energia no Nordeste hoje, resultado do planejamento
setorial com riscos de défict superior a 10%-, é
da ordem de 400 Kw, o equivalente a 10% do
consumo de 4.000 Mw do mercado e que se
esconde sob o nível de 10%, em média, de racionamento.
Outro fator que poderá incrementar o risco· de
défict é o programa de irrigaÇão.
Apesar das insistentes afirmações do Ministro
da Irrigação Vicente Fia1hci, ae que--0-Profirama
não compromete a vazão do rio São Francisco
para geração de energia, eis o relato do Dr. Drumond Xavier:
"Uma análise preliminar sobre o assunto, efetuada pela Chesf em 1985, por- otasiao do lançamento do referido programa, mostrou que a sua
implantação apresentaria os seguintes reflexos
para o setor de energia elétrica da Região:
a) acréscimos na demanda de energia que
atingirão 4,3% do mercado no ano de 1990, iSto
sem considerar os seus naturais efeitos multiplicadores;
b) redução da ordem de 18% na capacidade
de geração de energia firme nas usinas do rio
São Francisco;
-----·
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c:) elevação dos níyeis de riscos de déficit de
energla cji.le atingiriam valores bastante elevados
a partir de 1990 (superiores a 30% );
d) possibilidade de aumento no consumo médio de combustfveis derivados de petróleo para
geração de en~gia elétrica, decorrente da neces~
sid.;tde de intensificar a operação do parque termoelétrico da Região."
Ora, diante desta controvérsia, resta-nos, além
de registrá-las, evidenciar a magnitude do risco
de défidt energético que o Programa de Irrigação
_traria à _Região - 30% - aJgo 1O vezes maior
ao que a ~omendação técnica sugere para o
planejamento setoriaJ.
Para o futuro, as condições do mercado estão
balizadas pelo Programa Decenal da Chesf _87/96 e pelo plano 2010 da Eletrobrás, que -o
incorpora.
Aí; além da conclusão de ltaparica, com seus
1500 Mw, estas seriam as obras de maior impor~
tâncía:
UHE Xingó- rio São FransCisco...,.... 3000 Mw
- construção 6 geradores
UHE Boa Esperança - rio Pamaíba - 126
Mw- ampliação
CF Pedra do Cavalo - rio Paraguaçu - 300
Mw- construção
Destes, como -~e vê, a mais _importante é Xingó.
Esta usina já teve atraso de 6 anos em seu crono-grama. Agora está prevista a operação da primeira
unidade_ geradora para julhq de 1993, vez qUe
as obras s6 começaram de fato nQ último mês
de março.
Como conseqüência destes atrasos o risco_de
déficit a partir de 1992 passou de.7%- para 12%,
quando em nível nacional este_ número está em

5%.
-- Xingó -corre o risco, pois, de reeçl.itar Jtaparica
e racionamento se náo houver uma mobilização
política que o impeça.
Cabe aqui a conclusão do Dr. Drumond Xavier:
"Mais do que isto, há que se reivindicar medidas
capazes de reverter as perspectivas atuais, pois
não se pode entender que, ao lado das posturas
em defesa da redução das desigualdades regionais, se admita como normal o planejamento da
expansão do sistema eJétrico da Região Nordeste
com a CbttSideraçi§o de um risc;o de déficit percentualmente maiOr _do que para as demais regiões
do País.
__
_
Na verdade, corno já foi salientado, isto é, o
que está ocorrendo para o horizonte de
1992/1 993; a partir do Programa de Obras Decenal dª-_ Chesf, que foi simp!ismente incorporado
no Plano 2010 da Eletrobrás, sem a introdução
de nenhuma medida corretiva, configurando uma
verdadeira discriminação contra o Nordeste.
Mesmo sabendo-se não ser mais possível, tecnicamente, acelerar Xing6 para recuperar o tempo
perdido, outras alternativas poderiam ser adotadas para reduzir o risco de déficit na Região, ou
pelo menos para igualá-lo às demais áreas do
Paí~. Embora -recoQhecendo as dificuldades fmanc~iras que a Nação atravessa, não se pode abdicar
do príncípfo de que o planejamento deve ser feito
gara_t:Jtjndo-se riscos iguais pru:a todas as regiões''.
IX - Conclusões
Doze depoimentos foram prestados a esta CPl
culminando com a longa exposição do Ministro
das_ Minas e Ene_rgia Aureliano Chaves, seguido
de suas respostas às indagações da comissão.
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TodOs os depoeil.tes coincidem em que o atras_o nas obras .de I~J?arica e Xingó fpi decisivo
para a implantação do racionamento de energia
no Nordeste neste ano de 1987._Particulannente,
o grande desinvestimento dos anos de 1985 e
1986 na Chesf, em beneficio de ftaipu, causou
o atraso fatal da entrada em operaçào da primeira
máquina de ltaparica, o que deverá, se o cronograma continuar sendo cumprido à risca e se
o periodo de chuvas nas cabe.ceiras do São Franscisco for pródigo, a;correr _no __ prfrl1elro s~m~~tre
deSa
·
·
Procurei insistentemente saber dos depoentes
de quem era a responsabilidade pelo atraso nas
grandes obras do Norde~te. Todos os depo_entes
responsabilizaram, gen_erlcamente, as ªdmiilistraçOes federais anteriores pela tomada de empréstimos que conduziram ao ~levado c:oeficil:mte de
endividamento externo do se~r. com _o pe_J?ãdo
ónus do pagamneto dos serviços desta dívida
muito abaixo da remuneração real dos· investimentos. Mas evitam nomin_ar os responsáveis, sequer dizer se foram as autoridades superiores do
próprio setor ·ou as das áreas de planejamento
ou financeira.
O MihistrO- Aureliano Chavês- foi maiS longe.
Procurou definir esta responsabilidade entre todos
(... ), in~h,lsive os membros dÓ Põder LeQ!Slativo
que aprovaram os Orçamentos da União nos anos
em pauta.
_Ora, quando todos são reSponsáveis, ninguém
_ê responsável e a impunidade acaba se impondo.
Na verdade, as decisões sobre o setor elétrico
nas_administrações anteriores _estavam enclausuradas rio- Poder EXecutivo. 0- Poder Legislativo
estava, e ainda se encontra, impedido de legislar
sobre matéria económico-financeira, transformando-se num mero instrumento de legitimação
. artificial do Executivo.
Lamentavelmente, à falta de depoimentos esclarecedores, esta CPI nã_o teve meios técnicos
para aprofundar suas investigações e chegar aos
responsaveis pelos atrasos de obras, decisões de
financiamento externo ou transferência de recursos para outras obras e prioridades. Estas Jnvestigaçõ_es deveriam ter chegado à auditoria da dívida
externa contraída pelo setor e à análise da oportunidade de aquisições várias de equipamentos. Em
vários depoimentos, inclusive do Ministro Aureliano, fizeram-se referências ao fato de que muitas
compras foram antecipadas com o mero intuito
de captar divísas -no exterior que permitissem fechar o Ba1anço de_ Pagamentos. Ma~ não conseguimos,_apesar de nOssos esforços, descobrir
quais foram estas compras e em quanto importaram. Tentamos, por oferecimento e boa vontade
do Presidente do TCU, obter respostas a essas
índagaçõ_es, mas verificamos que aquele órgãQ
não dispõe da agilidade necessária para obtê-la1.
_ Tivesse o POder legislativo seu próprio órgão
de fiScalização técnica e controle contábil_e poçieríamos ter avançado no cumprimento das atribWções básicas desta CPI: apurar irregularidades ou
erros administrativos cOm os seUs respectivos
responsáveis.
- Neste sentido, a1iás, com base no Regiffiento
Interno do __SetJado Fede_ral proponho que seja
cria_d_o um Serviço de Auditoria Especial para as
Comissões__de Inquérito, segundo modelo anexo
_de Re~lução, composto inicialmente com número de técnicos Jgual ao número de Comissões
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digno de preocupações sérias. Aqui, tenho que
discordar frontalmente do eminente Ministro Aureliano Chaves, respeitarido sua graride autoriSomos obrigados, pois, -a concluir que tanto
dade sobre_ o assunto. Mas, desde Einstein, o
as administrações anteriores como a atuaJ foram
mundo cientifico já não gira no campo das deter~
responsáveis por decisões políticas que (etardaminações, mas no das probabilidades, constituinram as obras de ltaparlca e Xingó, as quais resultado, seu cálculo, tão rigoroso quanto o cálculo
ram na elevação do risco de déficit no Nordeste
das determinasções positivas, um exercício definie no atual racionamento.
tivo para superaçâ6 do reino da improvisaçãO.
Quanto aos anos de 1985 e 1986, cruciais para
o hiato de oferta no ano em curso, conseguimos
Mais uma vez é .decisivo para esta Comissão
apurar o desinvestimento graças ao valoroso dede Inquérito o valioso pronunciamento do Dr. Xapoimento do Secretário de Minas e Energia de
vier Drumond. Denuncia ele que a discriminação
Pernambuco, Dr. Xavier Drumond de Uma.
do planejamento setorial da Eletmbrás para o
Reconheceu o Mirllstro Aureliano este fato em
Nordeste se está fazendo a taxas de risco-de déficit
seu depoimento, mas procurou justificá-lo com
muito superiores que às do Centro-Sul. A tentativa
duas razões complementares:
de encobrir a importância deste fato, na minimi]•) a imperiosidade de concluir a Usina de Itaização da importância do indicador, é tão grave
pu, sob pena de racionamento do Sul/Sudeste __ quanto à de se programar diferentes riscos de
déficit para distintas regiões.
e 2~). a própriã. inércia dos investimentos anteriores em ltaipu, o que estaria a exigir uma desaceleo risco de déficTÇaQravado pelo hiato de oferta
ração gradua] de forma a complementá-los.
em 1986, ê Um eJeinento cruCial nas decisões
Fica, pois, a indagação: tivessem os reSponde investimento do Nordeste. Esta região não só
sáveís pela política energética retomado os invesestá perdendo_ investimentos neste ano, como,
timentos em ltaparica e Xing6, em I 985/86 e não _também, nos pl-óximos anos. Há, portanto, que
teríamos evitado o racionamento no Nordeste em
~~__ programar a oferta futwa de energia para o
1987 e, quem sabe, em 1988?
Nordeste CO!J1 garantia d~ risco de déficit igua1
Quanto às perspectivas para ·a futUro energético
ao das demais regiões brasileiras, sob pena desta
da região, todos os depoimentos coinddem num
região sofrer ainda mais as conseqüências de seu
ponto: os crono-gramas de ltaparica e Xingó não
atraso e subdesenvolvimento.
comportam nenhum atraso, bem assim as obras
Em -outras circunstâncias financeiras e econôde elevação das transferências do Norte para o
micas do País, seria até o caso de se reivindicar
uma folga de energia à região, que incentivasse
Nordeste. _O Nordeste é uma região carente de
potencial hidrelébico e tem, na interligação- com
o seu desenvolvimento indusbia1 e tecnológico.
as bacias da Região Norte, sua solução natural
Mas, admitamos, este não é momento para tanto.
no futuro. Preocupa, inclusive, o fato de que o
Mas, sim, não podemos admitir um risco de déficit
Plano Eletr_obrás 2010 não preserve umas dessas
no Nordeste maior que o do Centro-Sul.
bacias - Xingu, por exemplo, que está praticaDe outra parte, o risco de déficit no Nordeste
está fOrtemente condicionado à utiüzação a1ternamente à mesma distânda do Sudeste que que
tiva da água dO rio São FrBncisco, sobretudo em
as bacias de Tapaj6s e Madeira, para a abértUra
modelos de irrigação de 600 mittha às suas marde um chamado esforço mínimo crítico na área
energética para o Norte/Nordeste e Centro-Oeste.
~ens. -.o que deve ser um p~rama a1tamente
ptiontáno - com uso--de 8 m lha, que podem
O próprio Ministro 1'\ureliano Chaves reafirmou
a esta CPI que, após a Conclusão de ltaparica
elevar o risco de déficit a níveis de 30%. O Mlnístro
e Xingó, estariam esgotadas as reservas hídricas
Aureliano Chaves, neste sentido, foi muito enfático
do .Nordeste. Não se deverá, estão, preservá-las
em seu depoimento, contrariando frontalmente
na Bacia do Xingu? Não seria este, também, um
o Ministro da Irrigação Vicente Fialho. Para o Miindicador de que deveríamos aprofundar os estunistro Aureliano, em primefro lugar, há desentrodos para o aproveitamento das pequenas possibisamento com o Ministério da Irrigação e, segundo,
lidades da margem esquerda do São Francisco
não há estudos confiáveis nem decisões sobre
e Jequitinhonha que, segundo a Chesf, poderiam,
b modelo ~-e irrigaÇão no Nordeste. Disse, textualcom pequenos investimentos acrescentar até
mente, o Ministro Aureliano Chaves, que não sabe
35% a capacidade de geração de energia na requa1 o modelo de irrigação a ser utilizado e que
gião? Lamentavelmente, parece que o Ministro
só conhecendo este dado é que poderia saber
da importância do projeto na vazão do São Frandas Minas e Energia, ao recuperar-se da omissão
cisco, para o aproveitamento de energia. Este dequanto ao Nordeste neste ano de 1987, esquece-se de que os anos vindouros são tão prtorttárfos sentrosamento é a1tamente prejudicial ao País e
quanto os presentes. Rigorosamente, a questão
um péssimo exemplo da ação administrativa desse -centra no que tecnicamente se denomina risco
te governo.
Portanto, estamos trabalhando no Nordeste
de déficit, um número resultamte da equação
com uma grande indeterminação no modelo
paramébica, onde os parâmetros estão associaenergético.
dos à probabilidade de ocorrência de vários fatoFinalmente, diante das sucessivas recomendares do lado da demanda e oferta de energia: renda,
população, investimentos, chuvas, etc.
çõesemesmo_pressões para que se efetivassem
as aquisições das Usinas Termelétricas flutuantes,
O Plano Eletrobrás 2010 está trabalhando no
Nordeste com um risco de déficit de 12%, en- que poderiam acrescentar cerca de 300 MW poquanto este número para as demais regiões gira, tência ao sistema do Nordeste, número que, se
no Plano, em tomo de 5%, algo pouco maior efet~vado, contribuiria para amenizar o racionamento e eliminá-lo em 1986, o Ministro Aureliano
que o número probabilístico de 3%, considerado
- Chaves confirmou que os considera indispensásatisfatório para o planejamento setorial.
Curiosamente, o Ministro Aureliano minimizou veis e complementares ao sistema implantado,
mas justificou seu obstinado e definitivo veto à
a questão do risco de déficit, considerando--o in·
de Inquérito que daria o suporte técnico para suas

averiguações e conclusões.
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compra de equipamentos usados, tais como os
definidas. Esta decisão, embora soberana do Senhor Ministro_ eleva, a _curto. prazo, os riscos de
déficit.
Em resumo, esta CP! trabalhou incansavelmente sobre a questão energética no País e no Nordeste, concluindo pela:
19) __ necessidade de fortalecer as atribuições
das t:PI e a sua caJ)acitação para melhor analisar,
e com profundidade, as contas públicas em questão, o que aponta para a imediata criação de um
Serviço· Especial. de Auditoria às CP!, de forma
a fortalecer institucionalmente o Senado Federal
no momento em que o Parlamento recupera e
amplia suas prerrogativas; os requerimentos de
informação da CPI não surtem respostas satisfatórias, tal como o comprovou a experiência desta
Comissão.
2'1) identificação do atraso das Obras de !taparica e Xingó como causadoras do racionamento
in:'Jplantado em 1986 no Norde~e. sendo responsáveis as autoridades económicas, financeiras e
setoriais dos governos dos ex-PresiPentes Ernesto
Geisel e João Figueiredo, que Impuseram ao setor
elétrico do País uma dupla perda de_corrente de
dietas tarifárias e elevados ônus do endividamento
externo, que redui!rarn a rentabilidade -do setor
em níveis de até4%, insuficientes para realimentar
o processo de expansão planejada.
39) responsabilização, igualmente, das autoridades responsáveis pela manutenção de um lrrea~
lismo tarifário no setOr elétrico nacional, com
grandes perdas a todas as suas e!'Jlpresas e virtual
paralisaçáO diante das flrandes tarefas de formação de capital báslco para o desenvolvimento do
País e suas regiões.
49 ) responsabilização dos responsáveis pela política energética pela decisão de concentrar
os recursos disponíveis em 1985 e 1986_ em obras
do interesse do Centro-Sul do País, com inevitáveis prejuízo:!;> ao Nordeste, derivados da elevação
dos riscos de déficit na região, prejuízos estes
que devem ser calculados pela agência regional
de desenvolvimento, Sudene, Governos Estaduais
e, notadamente, concessionárias de energia (que
perderão, neste ano, cerca de Cz$ 2 bilhões) e
cobrados a título de indenização junto ao Governo
Federa1.
s~) equalização_, imperiosa e necessária, dos
riscos de déficit de energia para todo o Brasil,
préVIa definição do modelo de Lrrigaçã_q a ser definitivamente adotado às margens do São _Francisco e entrosamento entre as autoridades e técnicos do Ministério de Irrigação e do Ministério das
Minas e Energia.
6?) pioibiç.!o à inlplantação, com estíinulos,
subsídios e incentivos governamentais, de qualquer espécie de indústria de a1to consumo de
eletric!dade no Nordeste, sem a audiência do Congresso.
79) realização de auditoria contábil sobre os
empréstimos externos contraídos pela Eletrobrás
e subsídiárias, entre 1975 e 1985~
8 9) definição de uma Política Industrial para
o Nordeste, que tenha em consideração suas limitações de oferta de energia e elevado nível de
desemprego.
99) reàtivação do papel da Sudene como órgão central de planejamento regiona1 do Nordeste
e ativo participante das políticas setoriais do Governo Federal na região, aí incluída sua cc-gestão

Março de !988
na alocação de recúrsos do Finsocial, PIS, FND
e sobretudo o Proterr.~.• cuja prog-ramaÇão deverá
incorporar o Projeto de Lei Orçamentária AnuaJ

do Executivo sujeito a apreciaç~o e voto -do Congresso Nacional.

1O")
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deflagração de um diálogo da União com

o Congresso Nacional, COmi..uiidade "Científica e
Governos Estaduais e comunidade, sobre alterna-

tivas energéticas para o Nordeste ano 2000, principalmente no tocante ao aproveitamento das seguintes fontes:
a - energia solar;
b- energia nuclear;
c - biomassa;
d - aproveitamento das pequenas possibilidades hídricas à margem esquerda do rio São Francisco e no rio Jequitinhonha;

e - energia eólica;
f - aproveitamento do residuo asfáltico da Refinaria Landulfo Alves.

11 9 ) Definição de uma politica de saneamento financeiro para o setor elétrico, com forte aperte
de recursos da União ao Sisteiria Eletrobrás, de
forma a aliviar o ônus do endividamento externo
sobre as tarifas e a elevar a rentabilidade média
do setor; afina~ desde que comprovado o uso
do setor elétrico para fins de fe<:hamento do Balanço de PagamentoS no pãssado, com a ocorrência de grandes perdas ao sistema, nada mais
justo do que deflagrar, agora, uma política de
recuperação setorial compativel com um Plano
de Saneamento Financeiro affiplamente sustentado com recursos do Tescuro Nacional. Isto mlo
s6 conduziria à retomada dos investimentos e redução dos altos riscos de déficit como o faria
redistribuindo o impacto inflacionário sobre o déficít Público, sem pressões cumulativas, portanto,
sobre os custos empresariais e pessoais.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1987.
-José AgrlpJno, Presidente - _Jut.ahy Magalhães, Relator - Dirceu Carneiro - Cid Sabóia de Carvalho- Aluizlo Bezerra - Divaldo Suruagy- Mansueto de Lavor.
REQUERIMENTO

N•24, de 1988
Nos termos do art. 233 do Regimento ii1temo,
requeiro a transcrição, nos anais do Senado, da
carta envíada ao O Estado de S. Paulo, anexa
que responde a críticas formuladas por artigo do
Sr. Laura Chaves ao Dr. Ulysses Guimarães e ao
PMDB.

Sala das Sessões, 17 de março de 19_88. -Nelson Wedekln.

oFfao
Da Uderança do PFL

OF. GL PFL -131J/88
Brasilia, 18 de março de 1988
Senhor Presidente,
Temos a grata satisfação de cumprimentar V.
Ex" muito cordialmente, ao tempo em qoe solicitamos seus bons ofícios, no sentido de deterrilinar
as providências cabíveis, visando o preenchimento da vaga de titular na Comissao Parlamentar
de Inquérito destinada a apurar irregularidades
na importação de alimentos, ocasionada pelo
afastamento do Senador Ivan Bonato, com o no.me do Senador Guilhenne Palmeira.

Sendo só o que se nos oferece para o momento,_ l/alemo-nos do ensejo para renovar a V.
EX- nossOs protestos de elevada estima e distinta
consídetação.
Atenciosas Saudações -Carlos ChiareiD, Líder do PFL.
Será feita a substituição solicitada
ATO DA COI'IISSÃO DIRETORA

N' 007, DE 1988
A Comissão Diretora do Senado Federal, no

uso de suas atribuições legais constantes do Decreto Legislativo n? 114, de 1982, prorrogado pelo
Decreto Legislativo no 18, de 1986, considerando
o disposto no § 19 do art. 3~ e nos §§ 19 e 49
-do art. 8° do Decreto-lei n 9 2.335, de 12 de junho
de 1987, resolve:
Art. 1~ Os valores dos subsídios (parte fJXa
e variável) dos Senadores da República, bem como a ajuda de custo frxados pelo Ato n? .5, de
198_8, da Comissão Diretora, ficam reajustados
em 16,l9% (de.Zesseis vírgula dezenove por cento), a p.il:rtir de lo de março de 1988.
Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação, -revogando-se as disposições em
contrário. __
-Sala da ·comissão Diretora, 1.5 de março de
198a ~ Humberto Lucena - José lgnádo
- Jutahy Magalhães - Odacir Soares João Castelo - Francisco Rollemberg Aluízio Bezerra.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 008, DE 1988

A Comissáo Diretora do Senado, no uso de
suas atribuiçõeS re9iinentais e considerando as
disposições consta'"ntes do § 19 do art 39 e dos
§§_ } e 4o do art. ao do Decreto-Lei n9 2.:335,
de 12 de junho de 1987, resolve:
Art. 19 Os valores de vencimentos, salários,
saJários-famllia, gratificações e proventoS dos servidores do Senado Federal, de que trata o Ato
n~ 6, de 19"88, da Comi.S"SaO biretora, ficam reajustados em 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por
cento), a partir de lo de março de 1988.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos valores de salário-base e gratificações
dos servidores_ do Centro Gráfico do Senado Federal - CE_GRAF e· do Centro de Informática e
Processamento de Dados - PRODASEN.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação
deste Ato correrá à conta das dotações destinadas
ao S~nãdo_Federal e aos seus órgãos supervisionados, no Orçamento Geral da Uriião.
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 15 de março de
1988. - Humberto Lucena - José Ignádo
- Jutahy Magalhães - Odacir Soares 0
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Art. 1~ A taxa de ocupação de que trata o
§ 3~ do _artigo 439 d6 Regimento Interno do Senado_ Federal é frxada em Cz$ 20.142-,50 (vinte mil,
cento e quarenta e dois cruzados e cinqüenta
centavos) para os .meses de abriJ, maio e junho
de 1988.
Parágrafo único. A partir do mês de julho de
1988, o valor mensal da taxa a que se refere este
artigo será reajustado no mesmo Percentual que
vier a s_er concedido para o subsidio fiXo dos Senadores.
Art. 2 9 Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Fica revogado o Ato n~ 55, de 1987,
desta Comissão e demais disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 18 de Ji1arç0 de
1988. - Humberto Lucena - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Odacir Soares
-João Castelo - Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg - Altúzio Bezerra.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 10, DE 1988

A Comissão Díretora do Senado Federal, no
uso das suas atribuiç_ões regimentais, resolve:
Art. }9 Aplicam-se os respectivos valores de
março corrente às seguintes indenizações a serem pagas aos Senadores nos meses de- abril,
maio e junho do ano em curso:
I - Ençargos Gerais de Gabinete (Indenização
Funcional);
II- AUXJ1io-Moradia;
UI -Auxílio-Transporte no Distrito Federal.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de
sua publkação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con-

trário.

Senado Federal, 18 de março de 1988. Humberto Lucena- José Ignádo - Jutahy
Magalhães- Odadr Soares- João Castelo
- f'ranclsco Rollemberg - Aluízlo BezemJ..
(*)ATO DO PRESIDENTE
ri• 002, DE 1988

Fixa valor da taxa de ocupação dos
apartamentos da SQS 309.

O Presidente dO -Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendO em- vista
o qoe consta do Processo n<> 020201/87.:.7, resolve:
Aposentar, por invalidez, Humberto Balbino e
Silva, Agente de Transporte Legislativo, Classe
"D", Referência NM-33, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101,
inciso I, e I 02, inciso I, alínea "b", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso 111, § 29, 429, inciso
DI, e 414, § 4?, da Resolução SF n9 58, de 1972,
e artigos 29, parágrafo único, e 3 9, da Resolução
SF n' 358, de !983, artigo 3• da Resolução SF
· n9 13, de 1985, e artigo 1~ da Lei no;o 1.050, de
1950, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § 2 9, da Constituição Federal
Senado Federal, 21 de janeiro de 1988. Humberto Lucena, Presidente.

A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de sua competência regimental e reguJamen·
tar, resolve:

(•) Republlçado por hllver saldo çom lncorreçOes no DCN (Se·
ç!o D) de 26-1-88.

João Castelo Alulzio Bezerra.

Francisco Rollemberg -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N> 009, DE 1988

752 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
nado, neste ato representado pelo Senador Humberto Lucena, e o Distrito Federal, representado
pelo Governador José Aparecido de Oliveira, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 20,
item-xn, da Lei n" 3.751, de 13 de abril de 1960,
e por D'Aiembert Jose Jacoud, na qualidade de
Secretário da Cultura, resolvem celebrar o presente Convênio de_ Cooperação, sujeitando-se às
normas do Decreto-Lei no 2.300, de 21 de novembro ae 1986, e nos termos das cláusulas e condições seguintes:

ATO DO PRESIDENTE

N• 37, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe_c_onferem·os artigos 52, item

38, e 97, iri.clso IV, dá Regimento Interno, e de
acordo com a delegêção de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n9 002737/88-4, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Elsita Lorlai Cõe:Jho Campos da Paz, Técnico Legislativo, Classe

.

Especial, Referência NS-25, do_ Quadro -perma-

nente_ do Senado Federa], nos terlTtõs dos artigos
I 01, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I,

ClÁUSULA PRIMEIRA

Do Objetivo
O presente Convênio de Cooperação tem por
objetivo o desenvolvimento de um programa capaz de assegurar a preservação da Memória e
do Património Artístico, Histórico e Cultural do
Senado.

alénea "a", da ConstituiÇão -da RepúDITca Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,

inciso 11; 429, inciso-i, 430, Incisos lV e V, 414,
§ 49, e 438 da ReSOlução SF n" 58, de 1972;
artigo 2"', parágrafo único, da ResoJuç_ão ~~ _n"'
358, de 1983; artigo 3" da ResolUção srn., 13,
de I 985, e artigo 2° da Resolução SF no 182,
de 1987, com proventos integrais, observado o
disposto no artigo 102, § :21', d~ Constituição Fe-

PARÁGRAFO ÚNICO
A implementação dos objetivos descritos nesta

cláusula far-se-á por intermédio de ajustes complementares que deverão conter a especificação
-dos programas relativos às seguintes áreas~
1- reunião, classificação, catalç>gação, restauração e conservação de todos os objetos integrantes do acervo artístico, histórico e cuhural do Senado, notadamente os quadros, gravuras, esculturas e mobiliário oriundos do antigo Palácio Monroe;
II- promoção de exposições públicas; e
m- elaboração de esb.ldos relativos à distribuição espacial, colocação, guarda e proteção
dos bens.

deral.
Senado Federal, 21 de março de 1988. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 38, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi autorgada pelo Ato da Comissão_ Diretora
n'? 2, de 1973, tendo em vista o que consta
do Processo n"' 002715/88-0, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Manoel Bento Rodrigues, Agente de Transporte: Legislativo, Classe
Especial, Referência NM-35, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos
101, inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Fedefativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 11, 429, inciso
I, 430, inciso IV, 414, § 4"?, e 438 da Resolução
SF n9 58, de 1972; artigo ~. parágrafo único,
da Resolução SF n'? 358, de 1983; artigo 3~ da
Resolução SF n'? 13, de 1985", e artiQO 2 9 da Resolução SF n" 182, de 1987, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § 2 9,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de março de 1988. Humberto Lucena, Presidente.

e

ClÁUSULA SEGUNDA

Do Apoio Técnico
Colnprometem-se os signatários a criar um Núcleo de Apoio Técnico destinado a recolher, seleclonar, consolidar e analisar as informações e da·
dO$ pertinentes aos objetivos declinados na cláusula anterior.

ClÁUSULA QUINTA

- Das Obrigações

A cada urna das partes conveniadas, além da
cooperação no desenvolvimento das atividades
culturais e de zelar pelo cumprimento do Convênio, correspondem as seguintes obrigações:
1 -Ao Senado:
a) facilita aos técnicos da Secretária do Partimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e
da Secretaria da Cultura (SC) o acesso al:>s locais
da sua sede onde serão desenvolvidas as atividades a que se refere o presente convênio;
b) responsabilizar-se pelo transporte das
obras; e
c) suprir os recursos financeiros estipu1ados
nos ajustes que vierem a ser firmados, na conformidade da Cláusula Terceira.
2 -À SPHAN/MinQ
a) elaborar e analisar os projetas relativos à
p-reservação e divulgação do acervo artístico, histórico e cultural do Senado Federal, quanto aos
aspectos técnicos, culturais e financeiros, especialmente;
a.l) fornecendo orientação técnica quanto à
distribuição espacial do acervo, climatização, iluminação e demais providências à adaptação das
âreas para guarda do acervo;
a.2) fornecendo orientação técnica para a adequada conservação e restauração das obras;
-1>1 orientar e acompanhar tecnicamente o levantamento_das obras existentes;
c) acompanhar e supervisionar a execução do
projeto;
d) participar da execução dos trabalhos com
os recursos humanos possiveis.
3 -Ao Distrito_ Federal, através da Secretaria
da Cu1tura:
a) colaborar tecnicamente com o Senado Secretaria de Documentação e lnrormação e com
o Mlnc/SPHAN, em todas as atividades acima relacionadas.
ClÁUSULA SEXTA

. PARÁGRAFO ÚNICO

As atividades, composição e normas de funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico serão definidas em regulamento, a ser aprovado pelos signatários.
ClÁUSULA TERCEIRA

CO~NIODE COOPERAp!O QilE EN-

Da Operadonalidade

TRE SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL,
A TRA fÉS DO MINISTÉRIO DA CUL TaRA,
O SENADO FEDERAL E O DISTRrTO FEDERAL, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA
MEMÓRIA E DO PATRIMÓNIO ART!S7TCO,
HISTÓRICO E CULTURAL DO SENADO FEDERAL.
ADs quinze dias do mês de março do ano de
mil novecentos e oitenta e oito ( 1988), no Senado
Federal, presentes a -União Federal, através do
.f\1inistério da Cultura, com sede no Setor Bancário
Norte,. Edifício Central BrasíJia, nesta Capital, doravante denominado MlnC, representado_ neste ato
pelo Ministro Celso Monteiro Furtado, o Senado
Federal, com sede na Praça dos Três Poderes,
nesta Capital, inscrito no CGC sob o n 9
00530279/0002-04, doravante denominado Se-

.
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-OS projetas que envolvam o dispêndio de recursos financeiros serão objeto de ajustes _complementares, -os- quais deverão detalhar a natureza
dos- trabalhos, os direitos, as ob~igações e O!> encargos.
ClÁUSULA QUARTA

Da Execução

-

A execução das atividades previstas ficará a cargo dqs seguintes órgãos:
- 1) Senado - Secretaria de Documentação e
Informação (SDI);
2) MlnC- Secretaria do Património Histórico
é Artfstico Nacional (SPHAN);
3) Distrito Federa]- Secretaria da CuJtura.

Normas de Execução
O~;çamentárla__e Ananceira.
O Ministério da Cultura, o Senado Federal e
o Distrito Federal, através, respectivamente, da
Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional, da Secretaria de Documentação e Informação e Secretaria da Cultura, designarão executores para o presente Convênio, aos quais incumbirão as atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira vigentes.
ClÁUSULA SÉTIMA

Das DiSPoSições Gerais

Cada um dos signatários, mediante comunicação expressa aos demais, poderá celebrar convênios ou contratos com outros órgãos ou entidades, públicas ou particulares, para promover o
desenvolvimento das atividades descritas no presente instrumento.
ClÁUSULA OITAVA

Do Prazo e Publicação

O presente Termo de Cooperação terá prazo
de vigência ·cre 1 (um) ano, a contar da data de
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sua assinatura, podendo ser denunciado, a quaJ-

quer tempo, ou prortogado, mediante Termo Aditivo, desde que do interesse das partes e manifes-

tado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,

devendo ser publicado no Diário Oficial da
União e do Distrito Federal, às expensas do
Senado Federal.
ClÁUSULA NONA
Do Foro

É a Justiça Federal, Seção do DF, competente
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes, direta

ou indiretamente, deste Convênio,
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E. por estarem

assim ajustadas, assinam as partes este Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na pres_ença das testemunhas abaixo indicadas.
Brasília, 16 de março de 1988.
-Pelo MfnC, CeJso MotJ.~eJro Furtado - pelo

Senado, Humberto Lucena - pelo Distrito
Federal, José Aparecido de Oliveira - D'AIembert Jorge Jaccoud.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 TERMOS ADITIVOS

Espéde: Contrato.
Contratada: Lavanderia e Tinturaria Congresso
Uda.
Contratante: Senado Federal
~.
Objeto: Prestação de senriços de lavagem -de
cortinas.
Licitação: Convite n" 12/88.
Crédito pelo qual correrá a: despesa: A conta
do Programa de Trabalho n" 11021.2205n7I,
Natureza da Despesa n9 3132-106/6.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n?
00357/3, de 11-2-88.
Valor contratual: EStimado" em Ci$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzados).
Vigência: 11-2-88 a 31-12~88.
Data da assinatura: 11-2-88.
Pelo Senado Federal, Dr. José Passos Pôrto
- Pela Contratada, José Barbosa Franco.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQQÊRITO

Criada através da Resolução n"' 22, de
1988, destinada a investigar em profundidade, as denúncias de irregularidades,
inclusive corrupção na Administração
Pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de comunicação.
3• REUNIÃO, REAUZADA EM
23 DE FEVEREIRO DE 1988

ADs vinte e três dias do mês de fevereiro do
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às nove
horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de
Finanças, presentes os Senhores Senadores José
lgnácio Ferreira (Presidente), Ca.rlos Chiarem (Relator), Severo Gomes, Chagas Rodrigues, Itamar
Franco, José Agripino Maia, Maurício Corrêa, Marcondes Gadelha, Od Saboia de Carvalho e José
Paulo Bisol, reúne-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar, em profundidade,
as denúncias de irregularidades, inclusive corrup-

ção na Aàministraç:ão Pública, ultimamel].te tomadas tão notórias pelos meios de comunicação.
Presentes, ainda, os Senhores Jamil Haddad,
Luiz Viana FLlho e Mauro Borges.
Havendo nómero regimental, o Senhor Presi~
dente.declara abertos os trabalhos da Comissão
e solicita ao Secretário que proceda a leitura da
Ata da reunião anterior que colocada em votação
é ·aprovada por·unanimidade. A seguir, informa
aos Senhores Senadores que a Comissão encaminhou oficias aos Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Presidente da CP! destinada a apurar
as concessões de emissoras de rádio em todo
o País, Dirceu Carneiro, Presidente da CP! destinada a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações de alimentos e ao Senhor Deputado Fernando Gasparian, Presidente
da Comissão de FIScalização Financeira e Tomada de COil:tas da Câmara dos Deputados, solicitando informações sobre o trabalho efetuado nas
referidas Comissões. Designa o Dr. Alaylson Ribeiro Pereira, Assessor Legislativo do Senado Federal, para levantar e fornecer esclarecimentos acerca das normas e procedimentos necessários à
liberação de quaisquer recursos públicos federais
no âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidêrfcia da República e contactar com o Departamento de Polícia Federal, visando obter informaÇ6e5.é documento-s que digam respeito. as irregularidades verificadas na SEPLAN. Com palavra,
o Relatof·,-sefú~dor Carlos Chiarem, comunica que
enviOu telex ao Sénhor Ministro R0mlldo Costa
COuto, Chefe da Casa Ovi(da Presidência daRepública, soUcitando esclarecimento a respeito da
existência ou não de dossiê relacionando irregularidiides envolvendo Membros ou não desta Comissão. Usam da palavra para discutir a matéria
os Senhores Mendes Canele, Mansueto de Lavor,
Maurício Corrêa, Affonso Camargo, Itamar Franco, José Agriplno Maia e Luiz Viana. Sobe o teor
do telex, o _Senhor Presidente, indaga ao plenário
se há o.&jeçáo em dar por encerrado o assunto.
Encerrado. A seguir, o Senhor Presidente propõe
aos Senhores Membros, o credenciamento de representantes da Sociedade Gvil como OAB e ABI,
para acompanharem os trabalhos da Comissão,
na qualidade de observadores. Usam da pa1avra
os Seriho.res Senadores Marcondes Gadelha, Qd
Sal>oai de Carvalho: Jutahy Magalhães, Mansueto
de Lavor e Itamar Franco. Por fim, a Comissão
entende ser _desnecessário o credeociamento de
quaisquer entidades, tendo em vista que as reunfões da CP! são públicas. Finalizando, o Senhor
Presidente coló<::·a em debate a _indicação dos depoentes e são propostos os nomes do Dr. Romeu
Tuma, Diretor-Geral dO Departamento de Polícia
Federal, Dr. Michal GartenKraut. ex-SecretárioGeral da SEPLAN, Pi-efeitos de diversos Municípios, além do Dr. Anibal Teixeira, ex-Ministro~Che
fe da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu pm encerrados os trabalhos da Comissão_às o_nze horas e quarenta minutos, convocando os Seiihores,.Membros para próxima reunião a realizar-se no próximo dia vinte e cinco,
às oiiO 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, juntamente com o apanhamento taquigráfico.
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ANEXO A ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÀO PARLAMEIYTAR DE UYQUÉR!TO,
CRú\DA A TRA \:ts DA RESOWÇÃO Ne 22,
DE 1988. DESIINA!JAA il'IVESTIGAR. EM
PROFUNDIDADE, AS DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBliCA ULTIMAMENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS
PELOS MErOS DE COMUNICAÇÃO, QUE
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
.
PRESIDENTE: Senador José Ignácio Ferreira
RELATOR: Senador Carlos Chiarel\i
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião)

O SR: PRESID!::N'TE (José lgnácio Ferreira,)_:_
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião
dessa CPI.
Indago aos Srs. Senadores se desejam a leitura
da síntese da ata, uma vez que está integrada
por um acervo de notas taqtúgráficas que serão
transcritas no Diário Oficial. (Pausa.)
Como V. ~ .. desejam ouvi-la, a PresJdênda
detemina ao Sr. Secretário proceda à leitura da
ata.
(Leitura da ata.)
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Em votação a ata que acaba de ser lida. (Pau,sa.)
Aprovada.
Srs. Senadores, em cumprimento às determinações da Comissão, a Presidência tomou as seguintes providências: encaminhou ao Senador
Dirceu Carneiro ofício solicitando informações
concernentes à Comissão, para apurar irregularidades e seus responsáv~is pelas importações
de alimentos por órgão govemamentais; enviou
idêntiCo ofício ao Senador Marcondes Gadelha,
para a CPI que se destina a apurar a política de
conCessão de efnissoras·ae·rádi0€rii. toi:lo o País;
designou o Assessor Alayson Ribeiro para providências, levantamento e fornecimento de esclarecimentos preciosos .a esta Comissão acerca "de
normas e procedimentos necessários à liberação
de quaisquer recursos públicos federais, no âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, e em qualquer de seus órgão~ e,
também, para levantamento junto à Polícia FEideral. Essas providências foram solicitadas pelo er11i~
nente Senador Jutahy Magalhães, e tomadas no
mesmo dia
A Presidência comunica, ainda, que foram indicados assessores da ComiSsão: Alaor BarbOsa
dos Santos, Harry Conrado Schuller, Maria Betânia da Mota e Rosalvo Gonçalves Pinto, todos
funcionários do Senado Federal.
Comunica, também, que fez encaminhar, em
companhia do eminente Senador Carlo_s Çhiarelli, _
aos Exm~ Sr. Ministro Ronaldo Costa Couto, um
telex. formulando a S. Ex" iridã9açôes· acerca da
existênda ou não de um dossiê relacionando irregularidades e envolvendo Senadores membros
ou não desta Comissão, indagando se existem,
quem são ·os envolvidos, quais as irregularidades
ou ilegalidades _caract~rizadas, quais os fatos
apontados, em que data ocorreram e quais as
provas que embasariam as acusações, indagando
também por que, até hoje, se existir tal dossiê,.
não foi tomada pelo Poder Executivo nenhwna

754 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

providência processual efetiva. Finalmente. co~
municando a S. Ex!' que esta Comissão deveria
reunir--se hoje, pela manhã, como o está fazendo,
quando seria de extrema utilidade que esse episó~
dia todo fosse esclarecido.
Até minutos antes da abertura desta reuni!o,

não tínhamos recebido nenhuma comunicação.
Acabamos de receber, neste momento, uma comunicação do eminente Ministro Ronaldo Costa

Couto, e pediria ao eminente Senador Relator que
a lesse.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Acaba~
mos de receber, pelas mãos do Dr. Henrique
Eduardo Ferreira Hargreaves, sempre tão eficaz

Subchefe da Casa Civil, o xérox do teletrama n"
19, de 23-2-88, urgente, dirigido aos Seiladores
José lgnácio Ferreira e Carlos Alberto Chiarem:
N• 19 -de 23-2-88

Exm9 Sr.
Senador José Ignâdo Ferreira
Exm9Sr.
Senador Carlos Alberto Chiarem
Em resposta ao telex assinado Vossências. datado de 19 de fevereiro próximo passado, tenho
a honra informar por não ter este palácio conhecimento nem responsabilidade do suposto dossiê,
nele mencionado.
J:: orientação permanente do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República o respeito, o acatamento e a consideração ao Congress_o Nacional
no desempenho de todas as suas atribuições.
Atenciosamente, - Ronaldo Costa Couto,
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República.

se

Escusado dizer que o ·presente" teiex
refere
àquele que, em nome da Comissão e depois de
consultas prévias, o Presidente e o Relator faeram
chegar ao Ministro-Chefe da Casa Civil, a respeito
da matéria versada recentemente pelo Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)A Presidência entende que este assunto merece
ser colocado numa brevíssima discussão e concede a palavra a quem quiser dela fazer uso. (Pausa.)
O SR.. JCITAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
antes de discutir esta questão, pergunto a V. EX'
se encaminhou também ao Ministro Ronaldo Costa Couto a indagação que fiZ, na últirTia reunião,
a respeito da questão do BNH: a informação que
o Presidente da RepúbUca havia prestado ao Presidente da CNBB, declarando que teriam sido descobertos atas de corrupção-no BNH; e, posteriormente, numa discussãO no plenário do Senado,
um dos possíveis vice-líderes do Governo declarou que não haviam ~ido descobertos atas de
corrupção, mas indícios.
Então, pedi que esta Coinlssão se dirigisse ao
Ministro Ronaldo Costa COUto, para saber quais
foram os indícios ou atas de corrupçãÓ descobertos pelo Presidente da República no BNH, e
por que não foram tomadas medidas necessárias
para conigi-las.
O SR PRESIDENTE (José fgnáciõ-Ferreira)A Presidência aproveita e agradece a V. &, esclarecendo que esse expediente ainda não foi envia-

do, meramente porque só agora a Presidência
conseguiu levantar um detalhe sobre esse fato.
Há um registro da imprensa que a Presidência
recolheu, que se encontra em seu poder e do
qual será enviado um expediente hoje.
Quanto às providências concernentes à Seplan,
a Presidência não encaminhou no mesmo dia,
mas baixou, no mesmo dia, ato designando um
servidor para certos levantamentos, porque deseja
e entende necessário formular esse expediente
dépOíS de uma cultura definida sobre o fato. Quer
dizer, a partir de hoje, já se pode formalizar o
expediente à Seplan, em face dos levantamentos
que foram feitos pára a sua própria formulação.
V. Ex" tem a palavra, eminente Senador Mendes
Canal e.
O SR. MENDES CANALE- Dentro do assunto, estávamos até desviando um pouco do mesmo, porquanto V. f r colocu à apreciação dos
Membros desta Comissão a questão do telex passado por V. ~ e pelo Relator ao Ministro-Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República,
solicitando providências a respeito de nota publicada, se não me engano, pelo jornal O Globo,
de que um Ministro de Estado - não dizia qual
o Ministro...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não dizia, mas
todos sabemos qual é.
O SR MENDES CA.NALE- ".havia-se pronundado junto à reportagem desse jornal sobre a
exiStência desse dossiê.
Agora vem a resposta e sei que, na indagação
feita por V. Ex", dizia mais que a Comissão aguardava não só uma resposta direta a ela, como
até um pronunciamento do Governo junto à imprensa.---vou mais longe, Sr. Presidente, colocando
iSSO ã Consideração de V. Ex" e dos demais Membros. Estamos aqui numa Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre a quaJ pesam e têm recaído,
iliclusive, indagações de__ que não chegaríamos
nunca ao final, no sentido de fazer com que não
seja levada a sério esta Comissão, que é uma
das mais importantes até hoje instaurad~ no
Congress? Nacional e no_ Senado Federal.
Não podemos ficar satisfeitos apenas com a
resposta de que não existe um dossiê. Tem os,
então, que indagar da imprensa que publicou,
temos que saber quaJ foi o Ministro, porque ou
essa imprensa estâ faltando com a divulgação
da verdade ou pode ficar encoberto \.lffi Ministro
que, encouraçado, encapuçado por uma imprensa que não publica o nome, enquanto ficamos
aqui sendo apontados ao público, como se existissem, dentre os Membros desta Comlssão, nomes
comprometidos com a corrupção.
A ComisSão não pode ficar s_atisfeita apenas
com essa resposta simples, pequena, diante da
grandeza do fato. Coloco, então, a V. ~ que essa
indagação seja feita à direção d'O Globo. Se
estamos aqui para indagar os fatos de outros assuntos, de outros fatos, não nos poderemos calar
diante de um desses que fere frontalmente a nossa Comíssão e os s_eus Meri1brÕs.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

A Presidência eSClarece que tem, inclusive porque
leu, conhecimento de que o Ministro Antônio Carlos Magalhães declarou à imprensa que tinha co~
nhecimento da existência desse dossiê, mas não
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se tinha aprofundado nele. S. Ex.' conhecia esse
doss!ê, porém não se tinha aprofundado nele.
A resposta que nos foi enviada não é conclusiva,
pois deixa em_aberto a questão e uma espada
de Dâmocles_ sobre a cabeça da Comfssao.
Tem a palavra o emlnente Senador Mansueto
de Lavor.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, só temos duas posições
a tomar. ou encerrar aqui e agora o assunto, ou
prosseguir convocando o jornalista gjgnatário do
artigo que saiu no domingo de carnaval para depor.
O jornalista poderá chegar aqui e não esclarecer coisa nenhuma, acobertado pela Lei de [m.
prensa, segundo a qual nenhum profissional de
imprensa e de comunicação é obrigado a revelar
suas fontes. Então, vamos cair exatamente no
jogo dos que mandaram publicar essas notícias
acerca do dossiê, que agora vem a ser oficialmente negado.
A minha posição é pelo encerramento da questão e, imediatamente, tratarmos dos objetivos desta CPf. E não vamos mais cair em manobras de
desvio dos nossos objetivos.
Este é o meu _voto.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio -Ferreira) Tem a palavra o eminente Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍOO CORRJ::A- Só para concordar plenamente com as palavras do Senador Mansueto de Lavor. Se nos dispersarmos com relação
a essas acusações levianas, que nem trazem uma
prova, não evidenciam o fato, vamos perder o
fundamento principal da existência desta CPI. Portanto, a minha posiçáo é no sentido de que nós,
daqui para a frente, abracemos a finalidade pela
qual esta CPI foi inStituída, e, se surgír um fato
novo que mereça atenção, vamos, então, procurar
nos posicionarmos, mas quando esse fato surgir.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio F'erreira)Tem a pãlavra o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,

concordo plenamente com a sugestão do Senador Mansueto de Lavor, porque considero também ser necessário encerrarmos este assunto.
Nessas questões sou um pouco técnico, ao
contrário de V. Ex"', porque há muitos anos venho
lutando contra o Sr. Ministro das Comunicações,
e esses são os métodos dele.
Na Bahta- e aqui está presente outro Senador
da Bahia, o Senador Luiz Viana Filho, que conhece
bastante essa questão - o Ministro Antônio Carlos Magalhães costuma dizer que tem dossiês de
todo mundo, e ameaça a todos os políticos com
os mesmos, para ver se esses ficam sujeitos à
sua vontade. Mas alguns não ficam e, por isso,
podem enfrentá-lo e_dizer, como eu tiVe a oportunidade, que isso não passa de uma chantagem
do mais baixo nive1. Não estamos aqui preocu·
pados com chantagistas. Estamos aqui preocupados em levar adiante o trabalho desta CPI, sem
desviarmos os nossos trabalhos para atender aos
interesses e à perpetuação no poder de um Ministro que foi derrotado nas umas. Por isso, lamento
ter que falar ainda sobre esse cidadão, mas, de
agora em diante, sempre só será referido por mim
se ele estiver entre aqueles que têm que vir depor
aqui.
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O SR. PRESIDENTE--(JOSé rgiláCio F~-;;ka) Apenas uma indagação que a Presidência formula

a.o eminente Senador Mendes Canale, se mantém
as suas colocações ou se, diante das ponderações
dos eminentes Senadores que o seguiram, as reconsidera?
O SR. MENDES 0\NALE - Nào tenho o que
reconsiderar, Sr. Presidente. CoJoquet aqui à consideração dos Membros da Comissão e aceito,
até certo ponto, as colocações feitas pelo nosso
nobre colega Mansueto de Lavor, mas continuo
firme n-a minha posição, porque entendo que temos ·que ir até

o âmago da questão ou, então,

vamos declarar aqui que quem deu essa notícia

.

ou a Comissão toma fume a sua posiçiio, e estamos- que acabar com isto, alguém diz alguma
coisa sobre alguém e não prova. Posso muito
bem, tenho muita autoridade para falar sobre assunto desta natureza, porque levantei no passado,
aqui, contra determinado político do meu Estado,
lutei contra GeiseJ, contra Figueiredo, acabei indo
para a imprensa, mostrando e lutando contra a
coJTUpção e fui ao âmago da questão. Não consegui convencer os homens da revolução da corrupção no meu Estado, e eles fiZerem Governador
do meu Estado aquele que provei que era um
çonupto.
_
_
Sou um homem que, quan:do levo a sério uma
questão, vou ao fim. Asslni, continuo firme na
minha posição.
Vamos ouvir, Sr. Presidente, os demais Mef!lbros da Comissão. Se eu fof VeiiCidõ;muito bem,
mas continuo firme no meu pOnto de vista. Vamos
até o fmal sobre aqueles que lançaram dúvidas
sobre os membros da nossa Comissão, pois não
podemos - para mim é fundamental - deixar
isso em suspenso na imprensa, apenas com uma
resposta, como disse, pequena dentro da forma
profunda com que se procurava atingir os Membros desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José JgnáCio Ferreira)Eminente Senador Mendes Cáftale, qual a sugestão de V. fr?
O SR. MENDES CANALE -- NãO faço esta
colocação. Se os demais Membros acharem que
deve ser encerrado,__ vamos encerrar é me considero vencido. Não posso deixar de fazer esta colocação aV.&s
O SR. PRESIDE:l'ITE (.losélglliiclo Ferreira) V. ~ teria alguma sugestão concreta sobre a
providência que se tomaria subseqUentemente?
O SR. MENDES CANAl.E - O nosso ilustre
Senador Mansueto de Lavor falou sobre a questão
da Lei de Imprensa. Que pelo menos chegue alguém aqui d'O Globo e venha dizer que não
pode, que eles estão escudados na Lei de Imprensa, portanto, não estão colaborando para que se
apure de fato a corrupção.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Com a palavra o eminente Senador Affonso ca~
margo.
O SR. AFFONSO c::AMÂRGO- Darei a minha
opiniã6sobre o_assunto,já externando um passivei voto.
Poderíamos - parece:me - dai o episódio
como encerrado, salvo novos fatos, como citou

755

muito bem o Senador Mauricio Corrêa. porque,
na medida en1: que um Ministro alega que há
um dossiê, e o Presidente da República, ou, em
nome do Presidente da República, o Ministro do
Gabj_n_ete C'IVil diz que não há dossiê ...

dossiê onde? Se o Palácio do Planalto não tem
conhecimento do dossiê que deveria existir no
Palácio, então, não existe dossiê. O Ministro Antônio Carlos Magalhães mentiu. Simplesmente,
quero dizer qUe ó Palácio está desmentindo.

.. _O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Não, S. Ex' não disse que não há, disse._ que não

O SR. ITAMAR FRANCO - Isso é o que se
questiona aqui, Senador Affonso Cannago: foi o
Mínistro_Antônio Carias Magalhães quem deu essas declarações? Isso éo que precisa a Comissão
definir de pronto, porque o Ministro Costa Couto
diz que não tem conhecimento, nem o Palácio.
Foi o. Ministro que falou ou não foi o Ministro
que falou? Se o Ministro falou à imprensa, S. Ex"
é que tem _que ser convocado e não o MinistroChefe da Casa CiviL Penso que a ComissãO- tein
que ser clara nessa definJçào.

tem conhecimento,
O-SR. AFfONSO CAMARGO - Pergunto: a
noticia, que eu não li, diz que havia um dossiê
- dossjê onde?
O SR. PRESIDENTE (José lgn-ácio Ferreira) -

9 q~e há, Ex', é q~e a Presidên~ia da República

foi o Sr. Antônio Carlos Magalhães e fica por isso,

mos-nos desvíando do que ela deve apurar. Te-
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O SR. AFFONSO CAMARGO - Quero chegar
à conclusão de que aquilo que o Governo diz
invalida todas as declarações do Ministro Antônio
Carlos Magalhães e diz que ele falou uma mentira.
Entendo que esse episódio se encerra neste momento, porque foi desmentido pelo Palácio do
Governo.
O SR. PRES!bE:NTE (José lgnácio Ferreira)Não foi desmentido, EX' O que estou procurando
colocar é-uln esclarecimento: o Presidente daRepública chefia o ExeCutlVõ.--ê:ritâo, tudo o que
ocorre na área do Executivo não pode escapulir
à ciência do Chefe do Executivo. O seu Chefe
da Casa Civil não tem condições __de dizer que
simplesmente ignora um fato, deixando uma espada de Dâmocles sobre a cabeça dos Srs. Senadores e sobre a cabeça dos Memb~ da ComisSão. O problema é saber em que medida, conclusivamente, um Minlstro não pode colocar as coisas. Ele poderia colocar condusiVamente: "há"
ou "não há". Se S. EJ( diz que não conhece, há
uma lacuma na informaçáo, que o Plenário decidirá se deve ou não ser preenchida, e se pode
ser preenchida.

o SR. JDTAH'? MAGAu-iÃES - Gostaria de
reformular a minha opinião. Já que não é conclu&va;-~.eupóéin aCh_o que deveríamos ...
__ O_SR.Y__RESIDENJE (Jo.sé lgnácio Ferreira)Não, não é Conclusiva, maS é passivei sê-lo. V.
Ex" tem a palavra,- ilustre Senador.
O ·sR. IT.ÁMAR FRANCO - Vou só ler para
os Senadore_s__Alfonso Cãinargo e Mendes Çanale
respOSta de- teleX~assinado por S. Ex", datado de
19 de fev.ereiro próximo passado:
'Tenho a honra de informar não ter esse
Paláci() conhecimento n em responsabilida~e de suposto dossiê nele mencionado. É
a orientação permanen~e do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, o respeito,
o acatamento e a consideração ao Congresso Nacional no desempenho de todas as atribuições._
~ _
. _
AtencJosamente, (a) Ronaldo Costa Couto,
Ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidên- -ciã dã República."
Isso quer dizer que o Palácio não tem conhecimento nem responsabilidade sobre o suposto
dossiê.
O' sR. AFFONSO CAMARGO- A minha pergunta é ~ seguinte: a noticia dizia que havia um

(Comentários fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Com a palavra o eminente Senador Carlos Chia-

rem.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, antes de nos manifestarmos, _farei um ou
dois comentários.
Em -pririleiro lugar, a notícia veiculada tem a
característica de não definir autores nem identificar declarantes. É a primeira questão. Aliás, é
a acusação mais fantástica que já vai na minha
vida, pois é Uma acusação em que nãO se identifica o acusador, em que não se caracteriza o ato
acusatório e em· que não Se personaliza o acusado. Ela é um primor de insegurança e indefmição,
talvaz por razões eminentemente dolosas.
À luz desse fato e come;- há essa caracteristica
de penumbra e de lançamento de dúvida genérica, o entendimento a que as chegou naquela
reunião telefónica e informal, mas objetiva, qe
se fez, tão pronto retomamos os trabalhos na
quinta-feira, foi que teríamos, nós sim, de ser absolutamente objetivos. Se a notícia dizia - e era
·a único elemento objetivo - que havia um conjunto de acusações que atingiram Senadores inte-- grantes da Comissão, além de outros Parlamentares. e que esse conjunto de acusações sob o
nome genérico de dossjê seria do Palácio, estaria
no Palácio e teria o seu controle no Palácio, chegamos à conclusão de que, para se elucidar ese
fato, para se colocar "os pingos nos is" e para
dizer quem é quem- no processo, se existe-ou
não existe, quem o tem e até para chamar à responsabilidade, se de fato existisse por que não
havia sido tomada a providência cabível por quem
de direito, porque o Palácio não é para depositar
acusações, é para proceder quando existem acusações fundamentadas contra os indiciados ou
os acu~dos; então, chegouMse à idéia comum
de que teríamos ·que érfviar o telex. interpelando,
argüuindo quem? O Ministro-Chefe da Casa Civil,
que, de certa-fOrina, ê o Secretário-Geral do Palá~
cto, e, além dlsso, no caso em pauta, é o homem.
que hoj~ em ·dia coordena a comUhicação social
do Palácio. Se a noticia referia que o Palácio teria
-o-dossiê, e se o MinistrO-Chefe da Casa Civil, hoje
em dia, tem dupla atividade, o de ser o Chefe
da Casa Civil, portanto, o guardião, o coordenador
das atividades administrativas do Palácio, por um
lado, e o coordenador da comunicaç8o sodal,
por outro, por_ ele deveria ter passado, se do Palá( cio fosse aquela noticia; interpelar o Ministro-CheM
fe da Çasa Civil, para que dissesse se há ou não
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há esse negOCio, se existe ou não

Enfim, o teor que todos nós conhec.emos. Então,
por isso que S. Ex' for O destinatário, de quem
se cobrou a manifestação. E o que ele _diz? Vamos
ver exatamente o texto:

"Resposta ao telex_assinado por V. Ex', datado de_ 19 de fevereiro próximo passado,
tenho abonra de in(onnar n~Q ter este Palácio conhecimento nem responsabilidade su-

posto dossiê nele mencionado."

Ex" que o Pálácio não
tem conhecimento - e entendo que o Pa1ádo
ai, evidentemente, não Será o prédio, será a Presidência da República, pelo menos assim a entendemos - e são_ os órgãos que nele atuam que
não têm conhecimento nem responsabilidade.
Duas cotsas: afirma S.

Quer dizer, se existisse, ele não teria vinculação

nem relação com a Presidência.
"É orientação permanerite do Excelentíssimo Senhor Presidente da República o respeito, o acatamento e a cons[d_e_ração ao
Congresso Nacional, no desempenho de todas as suas atribuições.
Atenciosamente, (a) Ronaldo Costa COUtO,
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República."
Na minha opinião, preliminarmente, a interpelação feita foi respondida com _umª_negati~ frontal do Pa1ácio, dizendo que não há dossiê. Se
alguém, membro ou _não do Govem_9 _Q_ijç_iosamente, de maneira não assumida, de forma menos corajosa, tentou usar o Palácio e a Presidência
da República, para atacar os Senadores, o fel,
mas desmentido pelo Palácio. Q_Palácio-·está desautorizando, está retificando, es_tá corrigindo,
mais do que isto, está desmentindo a notícia, na
medida em que esta o vinciJla ao fato. J:: isto
que está claro. O Palácio está rejeitando vinculações. Não há d(lvida quanto a isso. E, ao fazê-lo,
incorpora todos os órgãos existentes no Palácio:
Casa Civil, Casa Militar, SNl etc., porque estes
órgãos são diretamente vinculados ao Pa1ácio, na
sua estrutura administrativa. O Ministro-Chefe da
Casa CiVil responde, portanto, por todo o conjunto
de instituições_ subordinadas diretamente à Presidência da República, Este, o meu entendimento,
à luz do que interrogamos de maneira muito clara.
Fomos muito claros e muito-objetivos, até contundentes, na nossa manifestação. Este o primeiro
aspecto,
O segundo aspecto: a rela_~p nossa_ c::om o
jornal que veiculou O assun_to._ É UJ11a questão
fundamental. Não há nenhwn incômodo nem nenhuma dificuldade em fazermos um e:tq: ediente
ao órgão que divulgou a matéria, sabendo quem
O- fez, já que não foi o Palácio, já que não foi
a Presidência da República, indevidamente citada
e _excluída de responsabilidade, pela expressão
do s_eu representante, que ainda vai além, dilencJo
que o Presidente da República respeita, acata e
considera o Congresso Nacional. Ainda diz isto.
Aliás, é do seu dever. Com este dadç, podemos
oficiar ao _órgão de .imprensa e saber_ quem deu
aquelas informações que, neste particular, são já
claramente mentirosas, como de_ resto, na .s~a.
essência, insubstantivas. Oaro.
Concordo com o Senador M811-sueto de Lavor,
com o Senador Maurício Çorrêa e com quem

•i
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mais tenha fc:;_ito CSS@ referência, que o órgão de
imprensa tem um elemento excludente de manifestação, neste particular, que é a Lei de Imprensa.
Assim, ele pode dizer que não revela a fonte, e
sabemos que isto é uma garantia que acaba
de ser reiter~_da, agora, na votação do projeto da
Cori"stitulção, até porque é um dos fundamentos
do processo democrático.
Esta é a questão. Se a retratação acontece,
a retificação, com esclarecimento, está dada. Te-mos- que dar a mais ampla divulgação a esse
documento. Essa é a· questão fundamental.
O Seriado da RepúbUca, o Congresso Nacional,
inclusive o Diário da Constituinte, Wm que publicar este fato, para mostrar que o CongressO Nacional tomou uma posição clara, cobrou, apontou
quem é que, nesta Casa, é CorrUpto e quem é
que está incluído em algum dossiê. A Presidência
da República mandou_ dizer que não há nada;
que tudo aquilo é absoluta mentira, no que tange
à vinculação da existência de um dossiê em teri-nos- ae Palácio do Planalto. Isso é de extrema
urgência, oportunidade e imediatismo.
- Quanto à notícia do jornal, podemos oficiar e
saber qUem a_deu.. O que o jorna1 vai dizer?_ Vai
dizer- que retarda a fOrite de_irifórmação. Então,
divulgaria, corno resposta, se V. E>r me perrhite,
essa que nos foi dada, na plenitude.
- Esta é a nlinha opinião.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnãcio Ferreira)Tem a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ" AORIPINd - No meu entendimento, esta CP! foi criada para apurar denúncias
concretas cóntfa instituições ou pessoas, a partir
de formulações feitas, concretamente, também
por pessoas- -ou ínstituições. porque, só a partir
daí, é que se vai discutir algur'na coisa concreta.
Quando a CP! foi criada e nem ao menos os
SecretariaS estavam nomeados, já discutíamos
com os demais Senadores o fato que começou
a ocorrer, em que os próprios Membros da CPI
viriam a ser objetos .de acusação, como forma
de retirar a credibilidade da Comissão, fato que
se consubstanciou. No primeiro momento, como
primeiro ato da COmissão, foi feito uni expediente,
assinado pelo Presidente e pelo Relator, ao Palácio
do Plana1to, pedindo esclare_cimentos e elucidação Sobre uma acusação fluida, cinzenta, que estava à porta, na Imprensa. A resposta veio concreta.
-- A partir de agOra, nãO temos maiS -nada a fazer,
senão encerrar es_te caso e adotar um critério.
Não podemos encerrar sem adotar um critério,
que é o pr6prio critério da CPI. Somente voltar
a assunto semelhante a partir de formulações ou
acusações concretas sobre esse ou aquele integrante desta CPJ e acusação feita por algum órgão, -ou alguma pessoa, ou alguma instituição,
claramente defmida. Fora isso, será perda de tempo caminharmos ao contrário do que é O nosso
objetivo.
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) A Presidência vai colocar em votação a matéria.
Seria, inidalmente, nestes termos: devemos ou
não tomar alguma providência; devemos dar como encerrado o episódio, com as providências
subseqüentes que virão, ou seja, a divulgação
maior possíveldesse telex enviado pelo Sr., Chefe
_d_a Casa Ov:il?

O_ ._SR._RELATOR (CéU'Ios Chiarelli) -Sr. Presidente, V. Ex!' me desculpe. Até não quero ser im~
pertinente, mas é sobre a questão da votação.
Vamos votar exatamente o quê?

O SR. PRESIDENTE: (José lgnâcio Ferreira)Votar _se_ devemos ou não considerar, ou tomar
em consideração como respondido suficientemente o expediente que nos _foi enYiado, quer
diz~, se esse expediente contém suficiência_ de
resposta e nos basta, em face dos próprios objetivos da Comissão.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Só uma
ponderação, Sr. Presidente.
Na medida em que levantamos_ essa hipótese,
estamos; de certa maneira, invalidando a resposta
que nos foi dada. Esta Comissão tem que deixar
bem claro: de quem aqui frzer acusações formais
serão cobrados, imediata e claramente, em primeiro lugar, de maneira pública e notória, respostas cabais. Em segundo lugar, não iremos perder
tempo com acusações de quem não tem a coragem de assuini-las. Isto_ é_ que me parece fundamental. Quem não assume a acusação, quem
lião a formailza, quem não tem coragem moral
de investir contra_ a Comissão, sabe que apenas
está fazendo: a tentativa de um tumulto .inde.Yido;
a Comissão não pode ficar discutindo com pessoas de menor porte moral, porque asslm vamos
invalidar a nossa pr6pria atuação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) O eminente Senador Lui_z Viana deseja pronunciai"-se;-pe!O que estOu sendo alertado pelo eminente Senador Itamar Franco. S. Ex' tem a palavra.
O SR. LUIZ VIANA - A expressão usada no
telegrama é maliciosa. Pa1ácio! Palácio! Essa figura "palácio" não existe. O que existe é a Presidência da República, na qual estão a Casa Ovil,
o SNI, a Casa Militar, enfim, estão todos aqueles
órgãos. Precisamos saber é_ se na Presidênda da
República, através de seus vários órgãos, existe
o dossiê. "Palácio" é uma coisa vaga. Amanhã
dir-se-á: apareceu numa gaveta do Palácio,· ou
do SNI, ou daqui ou dali... Pode haver. Então,
discordo desta expressão "palácio". A pergunta
não foi formulada para se saber se no Palácio
havia alguma coisa. Foi para saber se na Presidência dei República, se na Casa Qvil constava
qualquer dossiê, qualquer documento pertinente
aos_ Senadores, aos Parlamentares etc. De forma
que, na resposta, podemos dizer que nesta expressão está: compreendida a Presidência da República, e hão Palácio do Planalto.
OSR. MANSUETO OE lAVOR- V, Ex' perdoe,

mas não sou da Comissão.
V.

O SR. PRESIDENTE (José Tgnácio Ferreira)~tem todo o direito e deve falar.

.O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr, .Prosidente, s6 para esclarecer, inclusive para informar
aos que possivelmente não leram a matéria do
jornal O Globo, de 14 de fevereiro de 1988, matéria que tem o titulo de"Dossiê", e revela quem
teve ajuda em 1986. Vem assinada, e o jornalista
responsável pela matéria é Artur Pereira, e a matéria começa com a seguinte redação: "O Palácio
dÕ PJanã.lto está de pOSse de um dossiê completo
contendo uma lisfa--de Parlamentares que recebe-r~ aj~da financeira_ de Cf!lpresas privadas na
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campanha eleitoral de 1986." E por aí vai. Então,
a matérfu fala daramente no Palácio do' Planalto.
O Ministro da Casa Civil responde: "O Palácio
do Planalto não tem conhecimento e não tem
responsabilidade sobre nenhum dossiê a respeito

de Parlamentares."
Ora, continuar com· essa discussão é cair no
jogo dos que publicaram essa matéria, através
dos jornalistas, isto é, do desvio dos objetivos da
nossa CPI.

O SR PRESIDENTE (José Igilácio Fetréira) A Presidência indaga do Plenário se tem alguma
objeção a que se dê como encerrado o episódio
e se aceita as colocações feitas pelo eminente
MinistroRChefe da Casa Civil.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência comunica ao Plenário que vai
tomar as providências necessárias para dar a máxima divulgação ao expediente que nos foi enviado.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
a colocação feita pelo Relator de se oficiar à direção dO G1obo continua?

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Há alguma objeç:ão? (Pausa.)

Então, a Presidência enviará também à redação
d'O Globo esse expediente.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Estou de pleno
acordo com essa deciSão, no que tange ao Palácio
do Planalto. Agora estamos diante de uma noticia.,
de uma acusação, formu1ada por um jornalista
e publicada por um grande 6rgão. A minha sugestão é que sejam convidados para prestar informação o responsável pelo jomaJ e o autor da noticia
sobre alguns dados, onde e como obtiveram esses dados. Se disserem que estão protegidos pelo
sigilo, isto é outra coisa. Como o jornalista afirmou, ele se responsabilizou e poderá até prestar
algum esclarecimento a esta Casa.
Gostaria de ouvir o nobre Relator e submeto
o assunto à consideraç~o dos Colegas.
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reVelar a fonte de informações. Evidentemente,
n_ç caso, a Comi$São não estaria prejulgando nem
pré~estabelecendo o critério de defesa que ele
pudesse- Usar. A CoJl'tissão interrogaria, através
do expediente. Não sei se é o caso de chamá-lo
para depor, porque, diversiflcaríamos _a atividade
fundamental da Comissão, que é o de tratar das
investigaÇões sobre matéria que já foram definidas como prioritárias, e sim tomar medidas late:rais e paralelas, para informar sobre essa matéria,
para saber dele _quem lhe deu essas informações,
por meio da direção do jornal. Ele nos dará uma
resposta, nos oficiará, nos trará uma-informação
que, s.e for positiva, dizendo quem a forneceu,
nos dará condições de dar curso; se o jornalista
escudar no princípio da garantia da liberdade de
Imprensa e não- revelar a fóJ,te de informação,
rião nos cabe outra medida senão arquivar a informação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência indaga do eminente Senador Chagas Rodrigues se S. Ex' está satisfeito com o expediente enviado pela Presidência ao jornalista, ou
à própria redação de O Globo, para formular
essas con,si_deraçóes. Feito isso, sairíamos desse
enxame de circunstâncias em que se está imergindo a COrriJSsão, desnecessariamente. Vamos
em frente, com as providências que temos de
tomar, no rumo dos objetivos desta CP!.
O SR. CHAGAs RODRIGUES- Si:Presidente,
o objetivo central é investigar fatos. O que há
é uma tentativa de desmoralizar este órgão, para
que aquüo que venha a ser apurado, se diga, inicialmente, que houve essa denúncia e ela ficou
no ar.
Por outro lado, não quero que esta Comissão
perca o seu objetivo fundamental. Eu concordaria,
mas que 1"!2io seja praxe, e pediria a atenção dos
Colegas, porque é muito fácil, amanhã, se isso
· continuar, deveremos chamar aqui o responsável
pelo jornal e o jornalista que tenha assinado a
matéria . .Mas concordo com V. E:<'
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferr.eira)-

O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira) Esta é wila questão nova qUe a Presidência coloca
à consideração do Relator.
O SR RELATOR (Carlos Chíarelli)- Sr. Presidente, eminente Senador Chagas Rodrigues, de
certa maneira, sobre sugestão senão idêntica, pelo menos, similar, originária do Senador Mendes
Canale, eu dizia que o assunto, do meu ponto
de vista, se dividia em duas etapas.
A primeira é esta que nós, de certa forma, sobre
ela nos manifestamos e deliberamos.
A segunda é urn procedimento referente à elucidação das origens dessa notícia, que surgiu nas
páginas de um órgão, com a responsabilidade
de_ determinado jornalista que a subscreveu. Não
sei se o _caminho no sentido de perqldrir informações novas é o de chamar o jornalista par~ arguiH
lo, ou enviar ao órgão ou ao Jornalista, através
da direção desse órgão, uma consuha, um pedido
de informação, um desejo de conhecimento mais
aprofundado da matéria, para que ele nos diga
de que fonte se valeu, quem lhe emprestou esses
dados para que chegasse a escrever a matéria.
Esta, a questão. Não vejo nenhum inconv~niente.
Todos sabemo$ que ele pode escudar-se, utilizar do princípio básico, qual seja, o de não nos

A Presidência dá por encerrada a questão e toma-

rá as providências subseqüentes, conforme definido pelo Plenário,
A Presidência corilunfca à Oisa que ret..:ebeu
do eminente Deputado Nelson Aguiar expediente
encaminhando dossiê concernente a unia licitação para fome-cimento de cinqüenta e dois (52)
helicópteros militares ao Ministério do ExêrciCo,
em que saiu vitoriosa a empresa francesa Aeros-patiale.
O Deputado NelSon Aguiar chama a atenção
para o documento de fls. 12, pronunciamento
proferido nas sessões do dia 17 e 18 de julho
de 1987, em que teria antecipado em sete meses
o resultado da concorrência.
A Presidência indaga do eminente Relator Car·
los Chiarelli sobre a conveniência de se designar
um- sob,;relator para emitir um juízo de admissibilldade, conforme decisão tomada pela Comissão em sessão anterior.
O SR. RELATOR (<:arlos Chiarem)- Sr. Presidente, com relação a estes assuntos, ou a estas
denúncias que se vêm reiterando através dos órgãos de comunicação -no caso em pauta não
apenas as dos órgãos de_ comunicação, mas que
as que estão expllcitadas e formuladas por um
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Parlamentar que as fez .da tribuna da Constituinte,
e, mais do que isto, agilizou procedímentos, fazendo com que a documentação, ainda não examinada, mas vislvebnente volumosa, chegasse à CPf
referente a essa questão da aquisição dos helicópteros, creio que nã_o podemos tomar uma dedsã_o
específica sobre este caso. Precisamos, sim, e
este é meu ponto de vista- e faço aqui a reiteração daquilo que particularmente havia ponderado
- predsamos neste momento estabelecer critérios sobre todo tipo de manifestação desse teor.
Na sessão anterior decidimos, em primeiro lugar, que as denúncias aqui formuladas, as que
tivesse um conteúdo de aparente material probatório que pudesse indicar alguma admissibilidade
referente a problemas da administração muni_cipál ou estadual, encaminharíamos, por decorrência das próprias limitações constitudonais e
regimentais desta Comissão, às esferas de Poder
correspondentes- caso dos Estados, às Assembléias Legislativas; caso das Prefeituras, às Câmaras _de Vereadores.
FiCou em aberto - e digo, antes que o Senador
Maurício Corrêa faça aqui uma emenda à minha
manifestação- evidentem~nte a situação sulgenerls. peculiar, especial, do Distrito Federal, sobre
a qual S. Ex", naquela ocasião, já arguiu a necessidade de um entendimento específico por todos,
evidentemente reconhecido que merece a matéria um tratamento especial, por ser DiStrito Federal. Afora essas situações, temos a chegada de
acervo de informação sobre outros problemas da
administração_ pública federal, desde a questão
do BNH, referida na sessão anterior pelo ilustre
Senador Jutahy Magalhães, até outros temas, como a questão da Previdência Social, que já foi
matéria de discussão no plenário do Parlamento,
está em pauta no Tnbunal de Contas e que arguida também pelo Senador Mauríco Corrêa, a ques~o do SERPRO, que aqui também foi falada, a
questão da CAESB, caso do Distrito Federal, e,
neste particular, gostaria fiXássemos uma regra._
No meu ponto de vista, Sr. Presidente, entendo
que a Comissão, previamente, à luz até _das el<igêndas constitucionais e regimentais, estabeleceu que a prioridade, o tema central é o de investigações a respeito de irregularidades administrativas e denúncias de corrupção sobre intermediação de verbas públicas, sobretudo, e particularmente, à luz de tudo _quanto consta vinculado
à Secretaria de Planejamento da Presidência da
República - a SEPLAN. Foi isso que se deliberou,
~~gundo_ o que recordamos da reunião anterior,
quando se acertou o roteiro básico. É evidente,
até por uma questão de respeito à sociedade brasileira e dever do Congresso Nacional, que essas
outras questões que aqui cheguem, não meramente como um instrumento de malquerença
pessoal, não sob a forma de manifestação anõninia, mas, sim, com uma documentação prévia
que indique seriedade, pele menos, na proposta
daquele que traz a denúncia, merecem um exame
preliminar.
Â minha sugestão é no sentido de que distribuíssemos, esses _assuntos a sub-felatores ou a
relatoreS-.9.d,iuntoS,-que fariam um exame preliminar, o juízo de admissibilidade, para saber a densidade da propositura, a documentação que a
acompanha, enfim, a viabilidade do procedimento, e o Senador que recebesse esSa tarefa, num
prazo limitado para examinar apenas aquela do-
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cumentação específica, daria um parecer sobre

ela, submetesse e encaminhasse, através do Relator, para chegar ao Plenário, a fim de que definíssemos se aquele assunto está fun~amentado de
maneira a justificar uma perquiriç:ão continuada,
em ordem sucessiva, já
não podemos abran-

que

gê-la toda simultaneamente e a nós caberá dizer:
"esse será o segundo assunto", se tivermos prazo

suficiente, se tivermos ampliação de prazo, se nos
for acometida essa tarefa. Ou, então, o Plenário
do Senado receberá, através de urna comunicação de que há outro assunto que chegou a esta
Comissão que tem densidade acusatória e que
poderia ou deveria até exigir outra Comissão que

o examinasse especificamente. Far-se-ia isso com
presteza, num prazo de 10 ou 15 dias; esse p~
cer desse Relator adjl.,lnto, passaria pela Relatona

e seria submetido ao Plenário da Comissão, para
que déssemos uma satisfaÇão clara, cabal, não
apenas do rótulo, a quem apresentou a denúncia
à expectativa da sociedade de que realmente se
atue _de maneira genérica, sem que isso nos tire
a meta e diretliz prioritárias que devemos ter, que
é enfocar e aprofundar urn assunto, para que não
fique apenas o recebimento continuado de inúmeras acusações, sem que sobre nenhuma delas
venhamos a fazer um aprofundamento indispensável para chegannos a conclusões cabais.
Neste sentido, Sr. Presidente, e já não respondendo apenas ao caso específico dos helicópteros
proponho, essa fórmula, valendo para três ou quatro assuntos que estão, de certa forma, na pauta;
que se designasse para cada um del~s, de comum
acordo, um relator-adjunto, com um prazo específico limitado, para que ele trouxesse uma informação preliminar sobre a admissibilidade da matéria.- Em função de ser ou não admissível, de
ter ou não fundamento e densidade a acusação
feita, a Comissão colocaria em uma ordem seqüenclal de apreciação, que daria condições_ de
estabelecermos wn critério. Senão, vão-se agrupar, se acotovelar aqui denúncias que_,n~o terão
nenhuma conseqüência para a Comissão, que
n21o se manifestará, não fará um exame prévio,
não estabelecerá as prioridades sucessivas depois
da intermediação, pois aí ficaremos realmente
sem uma possibilidade de continuar avançando
de maneira cabaL
Com isso, Sr. Presidente, ainda estabeleceremos um critério participativo, geriérlco dos Membros da Comissão, de fom1a que não se concentre
todo esse juízo de valor preliminar em urna pes-.
soa Não estou querendo excluir responsabilidade~ estou querendo compartiJhá-las. para que cada um vá estudar cada caso. Assim, teriamos a
manifestação, em segUndo lugar, com o Relato_r~
Adjunto. No final, quem vai deliberar a seqCtênc1a
prioritária e"cronológica será o Plenário, à luz dessas informações.
O SR. MAURÍQO CORI<eA- A este prop6sfto,

recebi wn telegrama..._
OSR. PRESIDENTE (Jos~ lgnáélo Ferreira)-

Se V. EX" pUder,_ porque apenas 6 ernii':]ehfe Senador Carlos Chiarelli bateu certeiro no que- ficou
decidido pela Comissão~--_ _ ~-__-_
Então, faf-se-ia sempre um juízo de admissibilidade àquelas matérias exclusivas e totalmente
pertinentes a Municípios e Estados; inclusive, em
face_ do que consta do Regimento, seriam remetidas às entidades respectivas. Aquilo que fosse,
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parcial ou tOtaknente. da área red~ral ficaria sujeito a um juízo de admissibilidade sobre se seria
ou não aceito pela Comissão, preliminarmente.
Ac-eito pela Comissão, ela não ficaria em uma
ordenação cronológica, ou seja, o juizo de_ valoração nosso, para efeito de apreciação subseqüente
de outro caso, não ficaria presilhado à ordenação
cronológica da chegada desses dossiês. De maneira que aquele resíduo que permanecesse aqui
ficaria em um acervo conium e, de dentro dele
seria retirado o que subseqüentemente, se tempo
houvesse, ter-se-ia para apreciar.
A Presidência, então, dentro desta linha, indaga
do Senador Carlos Chiarem, como fez no irúcio,
indique um eminente Sen-ador que
ser o
sub-relator, ou relator-adjunto, para que a ele seja
encaminhado e~se dossiê, ou seja, o encaminhamento desse dossiê, como se fará com os demais,
para que se faça a emissão do juízo de admissibilidade até a próxima sessão.

pOsSa

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Sugiro

- o nobre Senador Mendes Canale.

O SR. PRESIDENTE (Jos_é JQnáci9 Ferreira) V. Ex" aceita, eminente Senador?
O SR. MENDES CANALE- Sim, Excelên-cia.
~

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

Então, a -Presidência determina à Secretaria passe
às máo_s do eminente Senador Mendes Canale
o dossiê concernente à denúncia do Deputado
Nelson Aguiar.
A Presidência comunica também que recebeu
expediente do eminente Deputado Cardoso Alves,
solicitando:
"A convovação do Sr. Gilson Menezes, Prefeito do Município__ paulista de Diadema, e
dos componentes da Comissão.Especial de
Inquérito da Câmara Municipal daquela cidade, para deporem perante esta "CP!".
Certamente S. & se referia a esta aqui
agora -, " elucidando a multiplicidade de
fatos criminosos de que o Prefeito é acusado".
_Parece que, liminarmente, o assunto pode ser
examinado pela Comissão e enviado à entidade
de direito público respectivamente.
A Comissão concorda? (Pausa)
.-Aprovado.
,
A Presidência comunica que devera - se o
Plenário aprovar - enviar um expediente, ainda
hoje, à Procuradoria Geral da República - sem
embargo do anteparo que ponho logo, da absoluta consciência que tenho da integridade pessoa1
do Sr. Procurador-Geral da República - tendo
em vista o prazo já tJXado de cinco anos, em
uma solicitação anterior feita pelo Senador J~
_lJy. Magalhães, indagando de S. & se, nos ú1timos 5 anos, quais, em ordem cronológica, as
peças investigat6rias concluídas com relatórios
que chegaram à Procuradoria Geral da República,
repito, em ordem cronológica? Segundo: quais
- dessas peças ensejaram denúncia e instauração
de ação penal? E, Nesses casos, em que fases
se encóhtrãfn os processos criminais respectivos?
TerceirO: naquilo que_ fiCC?U residual, ou seja, aquilo "que nãO enSejOUdeil(mcia, por que não ensejou
denúncia, caso a caso?
Desta maneira, a Presidência indaga do Plenário se tem alguma objeção a esse expediente?
(Pausa.)
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A Presidência, então, fará o envio desse expediente.
Passo a palavra ao eminente Senador Mauricio
Corrêa, para dar ciência à Casa de expediente
que lhe chegou às mãos.
O SR. MAURÍCIO CORI<eA -

Sr. Presidente,

na verdade, eu poderia entregar a V. EX', sem
fazer essa menção. Entretanto, é do meu dever
dar conhecimento. Trata-se de um telex que me
foi dirigido pela Executiva do PL do Estado do
Pará, que traz a assinatura do Presidente Carlos
l.evy.

Contribuindo com apurações atos de corrupção CPJ da qual V. Ex' e membro citamos
casos, comprovados, envolvimentos representantes governo em casos de corrupções;
Envolvidos: Ministro Reforma Agrária-Jader Barbalho.
casos: "Caso Aurah"
Resultado: Condenado Justiça.
Esclaredmentos: "Processo denominado
caso-Aurah"
Forum: Tribunal de Justiça do Estado do
Parah.
Curso: SubjudiCe. Condc~nadoJ;> impetra- ram "Mandado de segur_ança" p;;"Jra suspender efeitos sentenças, após perderem prazos
recursos da sentença condenat6ria. _
Sentença: "Por-Prevaricação com ó- dinheiro público"
Autor: Advogado Paulo Lamarão.
Juiz: Pedro Paulo Martins.
Condenados: Jader Fontenele Barbalho e
Nelson Ribeiro (ex-Ministro)
Fundamentos: condenados desapropriaram área de terra indenizando mais de 2.000
hectares lNEXISTENTES, favorecendo grupos que financiaram eleições (SIC Processo)
Valor época: I O bilhões de cruzados ( 1983)
2. Caso Mellen - Revista Veja edição de
7 de março de 1987.
EnvOlvido: Jader Fontenele Barbalho.
Caso: Financiamentos de milhões de dólares a favor de grupos, sem garantias e com
negócios ficticios através Banco Estado Parah.
3. _Caso Notubo- idem, idem, idem.
_4. Caso Aquisição fazendas no Parah duas rádios- jornais - coberturas - imóveis.
Denunciante: Sindicato dos Bancários Parah e Amapá-Revista "o Bancario" -mais
de 30 edições (40 edições), sem contestações pela envolVido em denúncia de enriquecimento ilídto: Jader Barbalho.
5. Destino rendimentos e autorização para
implantação jogo do Bicho no l?arah - envoMdo e autor: Jader Barbalho.
PJ-Partido Uberal (Ex:cutiva no Estado do
Parah) - Carlos Levy -Presidente.
Eis a integra do telex que recebi e passo às
mãos de V. Ex'
OSR. PRESIDENTE (josé Ignácio Ferreira)A Presidência indaga do Relator, dentro dessa linha de entendimento já adotada pela Comissão,
qUal o relator-adjuOto que S. EX' sugere?
O SR. RELATOR (C.rios éhiaielli) -_Sugiro

a V. Ex', consultado o ilustre colega, se não poderia assumir esse encargo o Senador Mansueto

de Lavor.
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O SR. PRESIDENTE (José_lgnác:io Ferreira)A Presidêcia indaga do Seriador Mansueto de Lavor se aceita.

Há alguma objeção que, na pr6xima sessão,
esses juizos de admissibilidade, são coiSã~fbreves·,
j&

possam ser apresentados? (Pausa.)
Então, na próxima sessão,_te_ríamos a apresen-

tação dessa manifestação do relator-adjunto.
A Presidência designa o eminente Senador
Mansueto de Lavor.

Há também uma indagação da Presidência aos
Srs. Membros da Comissão sobre a conveniência
de se credenciar~ e_ me parece da maior importância - para, inclusive, o respaldo perante a
sociedade civil, em uma hora tão difícil, de uma
Comissão desta importância ctedendar, junto a
esta Comissão - credendamento simples aqueles representantes de entidades com expressão nacional, entidades representativas da sociedade civil brasileira.
Jâ consultei, informalmente, as presidências da
OAB, da ABI, do AB, que aceitam indicar representantes-observadores junto a esta ComissãO.
A Presidência apenas coloca esta questão, porque citou essas entidades. en_ passant , mas é
evidente que pode deixar a questão erp. aberto.
Não vejo por que não se ter o surgimento de
outras entidades que possam ter·credenciamento
e presença junto a esta Comissão.
A Presidência indaga aos Si.s. Senadores sobre
esta proposta.
O SR. MARCONDES GADELHA - Quais seriam as prerrogativas desses observadores, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José_lgnácio Ferreira)Inicialmente, a de simples observadores. Mas serão da maior importância, se a Coml_Ssão_~ntender
que algo mais possam fazer.
Creio~que os representantes da OAB têm condições de isenção para, inclusive, dar-nos uma ajuda mais expressiva do que a de sirriples observadores. Estou propondo gjmplesmente o credendamento de observadores junto a esta Comissão.
As tarefas, portanto, limitar-se-iam às de observador e, evidentemente, de um privilegiado presente, representando a sociedade civil e a sua
entidade. Isso em nada diminuiria, ao contrário,
ajudaria a fortalecer a imagem -desta Cdmlssão
perante a sociedade civil.

O SR. MARCONOES GADELHA - Estamos
compreendendo a dificuldade que está tendo V.
Ex!' para explicitar quais são esses d_ireft:ps _e prerrogativas de observador, _porque para observadores não haveria necessidade de credenciª-IJ'Iento, pois a imprensa é_ _observadora, o público é
observador e, é claro, os representantes da OAB,
do IAB e de outras entidades teriam todo o direito
de observação em toda a extensão possível.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Sabe V. EX' que me reftro a uma observação mais_
profunda. Um obseNador, neste ponto, estaria
acompanhando, pari passo , vários atas, inclusive diltgências da Comissã_Q, o _que será outr;;1
proposta da Presidência.
Há diligências que certamente precisarão ser
feitas, e não por Senador~s reunidos ou isoladamente. Vamos ter que delegar mais a servidores
da estrutura de apoio desta Comissã_o.

- O SR. MARCONDES GADELHA- 0 Senador
Mansueto de Lavor. pergunta-me, à pequena voz.
em adenda à minha observação, o óbvio, e suponho- que a resposta de V. Ex~ será negativa. Esses
observadores teriam direito a_ voz? Suponho que
não.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Creio quenão.
O SR. _MARCONDES GADELHA - Então, o
problema está em atê onde estender eases limites,
de maneira a não ferir o Regimento, as leis internas do Congresso e a Constituição. Corno não
há nada escrito soDre observadores, talvez tivéssemos que estabelecer aqui um código interno de
comportamento desses observadores, dizendo da
extensão_, do limite e da capacidade de ingerência,
porque- parece -_estamos ~brindo um precedente que, embora louvável saudável, não deixa
de ser um precedente que poderia ser reclamado
por outras entidades. Se mais .adiante, sindicatos
entenderem que deve:m m.;~nd_ar observadores para cá, com os mesmos direitos daOAB. teríamos
que ceder; se a Igreja também o pedir, teríamos
que ceder; se delegados de polícia entenderem
que a _co_rporação também quer ter obseryador
presente, se o Sindicato dos Jornalistas do Brasil
quiser também ter um observador com a mesma
prerrogativa, teríamos que assim fazer.
Desta forma, entendo que não podemos ir muito longe com essa linha de não termos critérios
fiXos bem estabelecidos. Ainda que não escritos
em lei, devem ser estabelecidos, discutidos e, se
necessário, votados, para que tenhamos em que
nos- pautar para decidir contra ou a favor de alguma coisaL
O SR. CIDSABÓIA DE CARVA!JiO- Gostaria
de me manifestar a respeito.

O SR PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira) Tem a palavra V. Ex', Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVA!JiO- Sr. Presidente, gostaria apenas de lembrar a gravidade
dos tral:ialhos âe.sta COri"tissão. Digo gravidade,
porque tudo o que será examinado aqui é mar~
cada exatamente pelo aspecto de gravidade e
com conseqüências incalculáveis para o povo
brasileiro, e tudo aquí será muito sério e muito
grave.
-·
.
Mas não há o que se negar, somos advogados,
vivemos do Direito. Não se pode negar que a
legaliáadEi-das determinações deve ser resguar~
dada, principalmente por causa dessa gravidade.
Acho extraordinariamente válido que aqui tenhamos -observadores, mas gostaria muito que esse
caráter -de observação encontrasse ressonância
nos regulamentos que estão a dirigir os trabalhos
das comiSsões de inqUérito na Câmara Federal
e no· senado Federal. Acho isso da maior importância.
Sr. Presidente, é evidente que à primeira vista
não encontramos, assim, uma justificativa para
o convite de que fala V. E".x' neste momento, muito
embora ele seja &;~lutar. Há também um outro_
aspecto, que é aquele das apurações, passo a
passo, que muitas vezes, deixa uma conotação
que, ao final se desfaz, surgindo uma outra inter·
pretaÇãõ oU versão.
o-cbhhecimento dos trabalhadores parciais po- de levar a favorecimentos oU injustiças. hãja

a
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vista que antes do final da conclusão dos trabalhOs
da Comissão a revelação de detalhes em caráter
público tanto pode beneficiar quanto pode prejudicar. Também sabemos da grande emocionalidade que cen::a os nossos trabalhos, tal é a corrupção neste país, que, é uma prá9"ca tão constante e repetida ao longo da história de um povo,
tal é o grau de corrupção no País, que ela desperta
animosidade, paixão, enfim, desperta uma verdadeira torcida quanto aos acontecimentos que aqui
irão desfilar.
Por isso, Sr. Presidente, faço a V. EX' sOmente
uma advertência: que antes de fazer esses con~
vites à OAB, ou a quaisquer instituições que congreguem profissionais, ou entidades de classe,
ponderem primeiramente no aspecto da legali~
dade do convite; segundo, que verifique o aspecto
da conveniência; terceiro, o aspecto de alguns
detalhes sigilosos que porventura terão que passar por aqui. Acredito que uma reunião secreta
- o que raramente acontece em comissão de
inquérito - possa dever acontecer exatamente
pela gravidade do que vamos apurar aqui, mesmo
porque há um equilíbrio nacional, há uma emocionalidade nacional, há tranqüilidade nacional,
há os acqntecimentos de caráter nacional._ que
vão depender, muito, dos resultados do traba1ho
desta Comissão. Acho que tudo isso deve ser
ponderador porque_ a pres~nça_ da_ ímprensa cabe
perfeitamente dentro da destiitação da imprensa,
que deve acompanhar esses fatos, pois essa é
a sua missão, mas essa não ê a missão dos arquitetos, dos advogados e dos religiosos. Se a imprensa está aqui é por dever de oficio. Os outros
que aqui vierem, nas condições da imprensa, virão
pelo zelo coletivo e social. Mas para isso é necessário que haja a regra que anteceda a detenniriàção de V. Ex~, Sr. Presidente. Por isso, faço
estã ponderação~ para tanibém não sofrermos
aquela acusação de qUe -estamos sendo exibidonistas, enquanto fazemos um trabal]Jo de tal seriedade.
Era o que desejava acrescer aos comentários
já feitos aqui pelos brilhantes companheiros que
me antecederam.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência pondera a V. Ext e aos eminentes
Senadores que essa pretensão nasceu da verificação _de que os próprios Srs. Senadores_ têm trabalhos compulsivos, que são os trabalhos da Consti- ·
tuinte. Estamos sob pressão, não só do lapso
de tempo que temos para ultimar os trabalhos
desta Comissiio corno pela pressão dos trabalhos
da Constituínte, que são incontrastáveis, prioritários.
Temos uma série de providências a tomar, qu,e
visam a· elastecer - e isso seria objeto de uma
proposta subseqüente à presença da nossa assessoria em ata-s· de diligências que deveriam ser
tomados e que, normalment_e. não são fuito~ _çorn
a celeridade que necessitam agora.
Essas providências de fortalecimento da estrutura de apoio são absolut~ente convenientes.
Daí,, surgiu um ofereçimento da própria Ordem
dos Advogados do Brasil, do Instituto dos Advogados Brasileiros, no sentido de que, se fosse conveniente para o Senado Federal, eles teriam condições de alocar es_ses_especialistas qualificados em
ârP.as p~rsecutórias, absolutamente em condiç.ões de preStar um- melhor ser:viço à Comissão.
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ColoCada esta questão, poder-se-ia, então, ob-

ter o apoio desses profissionais, sem embargo,
e até são absolutamente valiosos e necessários,
do apoio que temos da Assessoria da Casa. Partindo-se deste princípio, pretendeu obter-se o apoio
de algumas dessas entidades. Quando se coloc_ou
essa questão para os eminentes Srs. Senadores,
alguns ponderaram que o que se poderia ter não

seria essa forma de apoio, e sim um credenciamento, que permitiria a presença desses observa-

dores e que poderia ser, subseqüentemente, regulamentado pela ComiSsãõ," par.:f"efeito de obtenção de um ap-oio mais efetivo.

Foi por isso que ã pfoposta desembocou naquilo que se falou aqui: um simples credenciamenta de representantes dessas entidades que
pudessem dar uma ajuda de expressão à Comis:
são. É esta a questão.
Portanto, o credencíamento poderia parecer
um truísmo. A proposta não teria outro sentido,
mas ela nasceu, teve origem e chegou a desembocar onde chegou.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço a palavra,

Sr_ Presidente.
O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. J!JTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
em primeiro lugar, entendo que o credenciamento seria desnecessário, porque as reuniões são
pUblicas, sendo possível a qualquer pessoa comparecer e acompanhar os nossos trabalhos. Talvez., adiantando-me ao ponto seguinte da questão
de V. Ex", tenhamos que ter aqui pessoas capacitadas para fazer determinados trabalhos de interesse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Seriam auditorias, levantamentos de dados, informaçôes a busca de dados que interessam à COmissão Parlamentar de Inquérito. Os membros dessas entidades poderão complementar o trabalho
da nossa Assessoria, porque, designado por esta
Comissão, qualquer cidadão poderá exercer esses
trabalhos de investigação.
Terceiro ponto, Sr. Presidente. Teremos que
ser um pouco mais objetivos em nossas reuniões,
porque poderíamos ter esses dados, essas informações e decidido antes em reuniões internas,
informais, para chegarmos aqui com as decisões
tomadas pela Comíssão, em razão do trabalho.
Aliás, não reuniões secretas, apenas reuniões de
trabalho da Comissão_ para ftxar as diretrizes e
normas a serem seguidas pela Comissão, para
não ficarmos discutindo as questões --e ainda
não entramos no mérito delas - a fim de sabermos quais os primeiros depoentes que deveremos convocar. Já estamos aqui há mais de uma
bera discutindo, conversando casos que já poderíamos ter acertado em reuniões fora destas norrhats.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Tem a palavra o nobre Senador Mansueto de La~
vor

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Pres;dente, vejo com a maior simpatia essa indicaçã-o
de obseiVadores formais para acompanhar ostrabalhos da CPL As dificuldades são de ordem prática. Basta ver que não ficou bem dare qual seria
a função desses obseiVadores formais. É lógko
que sempre nas reuniões públicas obseiVadores
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são todos aqueles que integram a Comissão e
que não estão como assessores. Um obseiVador
forinal, segundo entendo da proposta do Sr. Presidente, faz, inclusive, o seu trabalho de observação
nas reuniões secretas, e vamos ter reuniões secretas nos trabalhos da CP!. O importante é saber
eXã"tãi1lente ·qual será a tarefa e os limites desses
obseiVadores, dentro daquilo que não ferir a legislação referente à CP!.
Definida esta tarefa do observador, poderíamos,
então, votar.
Em tese, as grandes entidades nacionais, participi:mdo com seus observadores nesta CPI, até
entendo que houvesse uma função que viesse
atender aos anseios da sodedade civil. A própria
CNBB sugeriu ao Presidente da República uma
ComisSão de alto nível, o que não teria, assim,
nenhum respaldo legal para averiguar esse tipo
de corrupção. Témos os inquéritos -administrativos, temos o inquérito policial e temos aqui no
Parlamento a CP!. Fora disso, não ha base legal.
Esses observadores atenderiam a um reclamo
da sociedade civil de, pelo menos, a nível de observadores, fazerem-se presentes nesta CP!.
En_tãQ, vejo com simpatia essa sugestão. A minha dificu1dade é como tomar prática essa idéia.
N seria necessário saber a função desses observadores, se eles poderiam acompanhar os trabalhos,
inclusive nas reuniõeS internas da CPI, nas reuniões secretas, nas audiências secretas, etc ...

O ·sR: PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Tenho a impressão de que o eminente Senador
Itamar Franco tem a solução para o problema.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Mansueto
de Lavor, na observação do Senador Marcondes
GadeJha, não chamado de "observador", o próprio Regimento nos permite em seu art 164, item
I, o seguinte:
"Art. 164. Para elucidação de qualquer
matéria sujeita ao seu estudo, poderão as
Comissões:
l-propor ao Senado:
-_- a) a convocação de Ministros de Estado,
J>) a realização de diligências;"
Agora vem a parte que entendo fundamental
para a Presidência, se esta achar necessária à
ComisSãO.
O SR. QD SA8ÓIA DE CARVAlliO- Por gen'
tileza, repita o caput.
O SR. 1TAMAR FRANCO - Art. 164, ;tens I
e II, particularmente o item 11, que vou ler agora
para V. EX:

"11- solicitar o parecer ou a colaboração
de qualquer órgão de outro poder, de autarquia ou sociedade de economia mista, órgão
c_ultural, institulçáo de utilidade pública e entidade particular."

--Quer dizer, se a Comissão amanhã entender,
através da Presidência ou da própria Comissão,
que há necessidade, durante uma diligência, poderá proceder dessa maneira. Por exemplo, o encargo que recebeu agora o nobre Senador Mendes Canale em função da compra de helicópteros
- S. EX' pode solicitar uma diligência e a utilização de qualquer órgão estabelecido pelo RegimentO. crero qUe a-ssifn encontramos ã saída regi~
mental e legal para o caso, dentro da lei.
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OSR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)Perfeitamente. ConsídefO-me satisfeito:
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, esta
reunião foi convocada para as 9 horas da manhã,
e foi até antecipada em meia hora, tendo em
vista a realização, no Senado, de uma reunião
ordinária, onde se prevê, suponho, um prommciamento importante do nosso Colega Senador Jarbas Passarinho.
Tendo em vista o desejo, que é- unânime, de
ouvirmos o Colega, proponho à Presidência seja
colocado a julgamento do Plenário a suspensão
desta reunião por, no máximo, meia hora, pois
temos ainda de deliberar sobre vários assuntos.
Assim, ouviremos o Senador Jarbas Passarinho
e voltaremos para a reunião desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência indaga sucintamente a opinião do
Plenário a respeito da proposta apresentada.
O SR. JOSÉ AGR!PINO - Só informo que o
pronunciamento do Senador Jarbas Passarinho
durará 15 minutos. S. EX" deve ser o primeiro
orador da sessão e falará em nome da Liderança
do seu Partido. Então, admito que S. Ex' já esteja
fazendo o seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Então,- Vamos prosseguir.
Temos que definir duas coiSas importantes: a
questão dos çiepoentes e a questão da ampliação,
ou seja, o deferimento pela Comissão de maiores
problemas investigat6rios à assessoria técnica,
através do Sr. Relator, para efetivação de diligências necessárias em nome do órgão, tendo em
vista OS naturais condicionainentos dos Membros
da Comissão, limitados, por um lado, pela própria
compulsão com que se desenvolvem os trabalhos
da Constituinte que são absolutamente prioritários, são incontrastáveis e, por outro lado, pelo
tempo definido que temos para a conclusão dos
nossos_ trabalhos, que são 90 dias, que podem
ser prorrogados, mas é um tempo determinado.
De maneira que fica colocada ao Plenário esta
questão, para que a Presidência e o Relator possam tomar medidas de aligeiramento de diligêndas, medidas todas que possam ser tomadas,
evidentemente, pela Assessoria, sem que se faça
uma delegação_específica do Plenário, tudo isso
visando-a expressão poderia ser usada- dscar
para dentro, ou seja, investigar, recolher o máximo
de informações para efeito de exame subseqO.ente
pelos Srs. SenadoreS:-

Se isso pode ser deferido, a Presidência
dera aprovado, se não houver objeção.

consi~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente,
apenas uma observação, para levantamento.

V. EX' com o Relator fariam essas designações
para que os fatos sejam apurados e evidenciados.
Penso que seria conveniente fazer ad referen·
dum do Plenário da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)--.
Não há dúvida:, ad referendum sempre do Plená~
rio, poiS, quando me refiro a !sso, é porque a
Presidência baixa um ato designando alguém para tomar uma providência específica. Então, esse
alguém, com aquela credencial,_ toma as providências junto à Polícia Federal, junto à Seplan...
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Para que o

plenário tome conhecim,ento.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Exatamente. A Presidência concede a palavra ao
eminente Senador Mauricio Corrêa.
O SR MAURíOO CORRJ::t\ -Apenas, Sr. Presi-

dente, para incluir no rol das preocupações de
V. Ex-, ness_es dois itens ao lado, a situação de
Brasília

Realmente, ao que me parece, a primeira denúncia formalmente feita e formalizada desta Co-

missão foi do Distrito Fedexal.
Dois casos já foram distribuídos. Sou um Senador eleito por Brasília; posso ser interpelado na
rua porque os casos de Brasília não foram decididos.
.
Parece-me que a competência, indiscutivelmente, é do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ lgnácio Ferreira)Não há dúvida. A Presidência irá fazê-lo agora.

O SR. MAURICIO COR~- Então, só peço
a V. ~ - e aí vai -Um apelo ao Relator - que,
na hipótese de admitir esse caso, não me designe
como Relator, por razões de constrangimento
pessoal.

tos que possam torcer situações aqui na Camisão,
pelo fato de não estarmos dominaodo por inteiro
o assunto. S. S' nos poderia prestar esclarecimentos, que nos ajudariam, inclusive, no norteamento -do nosso_ comportamento investigatório.
De maneira que parece-me agora importante o
chamamento do Dr. Romeu Tuma.
_ Q_ $_R. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente,
permita-me discordar de V. Ex'
O Senador Itamar, na última reunião, já levantoU um ponto que considero importante. O próprio Dr. Romeu Tuma já declarou, pelos jornais,
que não tem nada a informar; que o delegado
que está fazendo as aveiiguações não o informou
a respeito do que foi apurado. Então, no meu
entendimento - e insisto numa proposta que
ftz na reunião anterior - deveriamos bUS( ar as
informações, exatamente através dessa série de
dados, para chegarmos a um ponto de início real
das nossas investigações, mas, pelo menos, aqueles que dedaradamente já sabemos têm informações a prestar, que são prefeitos de diversos munidpios dos diver&as Estados brasileiros, representantes de empresas que foram citados. Deveriamos faze até uma triagem, porque existem empresas que fazem um trabalho normal e de grande
interesse até para a comunidade. Existem outros
na intermediação, aqueles que buscam, através
de propii1as, conseguir recursos, isto é diferente,
e tem que ser apurado aqui.
Temos que chamar esses elementos de empresas que já foram apontadas como tendo feito
intermediações para depor aqui e a partir de dados levantados com esses depoimentos, devemos
buscar ou chamar aqueles que têm outras informações a acreS!:entar. Se, inicialmente, chamamos pessoas de mais alto nível que não tenham
sido apontados aqui como tendo participado de
intermediações, vamos ter apenas uma pessoa
cllegando aqui dizendo: "eu não sei de nada, não
tenho nada a declarar, não tenho nenhuma informação a prestar, não temos como derrubar esse
depoimento. Primeiro temos que ir buscar as informações e, depois, partimos para o Dr. Romeu
Tuma, que Vai ser muito importante, mas numa
fase em que ele tenha o que declarar.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência tem_ em mãos, porque c:hegou agora <!lo seu conhecimento, embora tenha preCedente sobre todas as outras matérias que aqui
chegaram, esse dossiê concementemente a irregularidades pretensas havidas na CAESB.
APresidência indaga do Sr. Relator qual o Senador indicado para ser o instrutor judidal.
O SR. REU\TOR (Carlos ChiareIIi) -Sr. Presidente, na listagem não se_ olvidou Brasília. Ao contrário, apenas os fatos se atropelam. V. Ex", nobre
Senador Mauricio Corrêa, ainda tem outro crédito
aqui, e foi juntamente com Brasília. V. 'Ex' levantou
a questão da Previdência, cobrando uma decisão
da Comissão.
Com relação a Brasília, cr_eio que já a exclusão
ética do Senador Mauricio Corrêa nos indica que
busquemos um outro colega para o fim de fazer
esse tipo de levantamento e definição, não apenas
do caso em pauta. Mas penso que deve haver
uma preliminar: qual a posição conceituai e juriO SR. ITAMAR FRANCO ..:....:....si. Presidente, peço
dica de Brasília à luz do processo desta CP!?
a palavra,
Sugiro a V.~. Sr. Presidente, indique o nome
do Senador Jutahy MagaJhães.
.. 9-SR~- P~$JDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)Concedo a palavra ao eminente Senador Itamar
OSR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)Franco.
O eminente Senador a~~? (Pausa.)
O SR. ITAMAR FRANCO - Apenas. Sr. PresiA Presidência designa o eminente Senador Juden~e, reafirmo o ponto de vista que defendi na
thay MagaJhães, a quem vai passar o dossiê res·ocaSião, o de que ao trazer o Dr. Romeu Tuma
pectivo.
aqui, vamos ouVir dele que ainda está esperando
Superadas essas questões, a Presidência indaa conclusão do _inquérito. Podefíamos convocar
ga da Comis_são quais as providências subseqüentes, concomitantemente com essas outras - e ê proposta que faço à Comissão, porque
isto, tal)'lbém estaria ligada à opinião d~ V. EX'
todas que estão sendo _tomadas, e -~larece que
na intermediação- o ex-Secretário do Ministério
todo um conjunto de fatos vai-se fon:nando para
do Planejamento. EntãO, teremos que abastecer
propiciar uma cultura do assunto aos membros
da Comissão. O próprio fato de não se ter ainda
o nosso terminal com _as_ informações não só daindicado um depoente revela a preocupação des- das pela imprensa, mas informações já recebidas
por outras fontes, Sr. Presidente_- e aí vai uma
ta Comissão na formação de uma cultura do asproposta efetiva - que devemos convocar em
sunto, para poder fazer inquirições, se se traz aJguém para ser inquirido, sem ·que se tenha uma primeiro lugar, o ex-Secretário do Ministério do
Planejamento, não só porque se trata de pessoa
suficiente cuhura do fato, a inquirição fica vazia.
Parece-me que o eminente Delegado Romeu
que poderá esclarecer, inclusive, se tinha ou não
Tlirtiã;-por não ser um indiciado, por ser um ho- conhecimento de intermediações, mas poderá esmem que investiga também, estaria em condi- darecer todo o funcionamento do Ministério do
ções de aqui comparecer e prestar esclarecimen- Planejamento. Ainda mais, esse homem está, ho-
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je, tra&i3.ihatl.do na ãdminlstração federal. Creio
que é o elemento-chave, o primeiro elemento que
poderíamos ter como depoente aqui, na Comissão, porquanto poderia dar uma visão geral do
que era o Ministério do Planejamento, o que entende como Ministério do_ __ PJanejamento; o seu
relacionamento com o ex-Ministro; o seu relacionamento com órgão da Presidência da República;
o seu reladonament.O ---:- se é que existia ou _não
c:om os escritórios de intermediação. AJ poderiamos dar demarragem à ComisSão. O que significaria que a presença dele não seria a única. Se
fosse necessário, voltaria a depor.
Portanto, Sr. Presidente, faço esta proposta de
que a Comissão, já com o nosso termina] funcionando,·com as informações contidas nesse terminal, possa ouvir, em primeiro lugar, o Sr. Miclial
Gartenkraut, ex-Secretário do Ministério do Planejamento.
É a proposta que faço à Comissão, através de

v. Ex"

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Pres_idente, peço a palavra.
O SR PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Tem a palavra o nobre Senador Carlos Chiare!I L

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. PreSidente, retomo ao roteiro·original que discutimos
na reunião anterior. Levanto duas ou três.questões
absolutamente objetivas.
Em primeiro lugar, nesta_última meia hora ouvimos uma manifestação do Senador José Agripino, mostrando que estamos, neste momento,
em absoluta coincidência com uma sessão do
Senado Federal. o que é um-fato regimentalmente
muito questtonâvel a nossa possibilidade de desdobramento de atividades a __ nivel de.. Cornlssã_o,
ao mesmo tempo em que há uma sessão da
Casa. A preo-cupação que tenho- e precisamos,
preliminannente, definir e preestabelecer um cronograma de trabaJho- é quanto a nossa capacidade real de poder administrar o nosso tempo.
A questão referente à reuniões da Constituinte,
e até mesmo de certa indeftnição quanto aos horários e dias das reuniões, temos visto que são
aJterados muito seguidamente, de forma quase
que de inopino, exigindo certa ginástica a nível
de horário. A úhima reunião que faemos foi remarcada três vezes e, no final, foi notificada aos
integrantes em plena reunião de plenário da Constituinte, e aqui chegamos, na hora do almoço,
para fazer uma reunião que aparentemente seria
rápida, e, como exigia uma análise mais aprofundada, durou três horas e meia. Hoje se pensou
também em começar às 9 horas, porque às 1O
horas e 30 minutos estaria Coiiduído; começamos às 9 ho~as e 20 minuto_s, _são 11 horas e
temos uma série de coisas a deliberar e não podemos apressar, afêrVeiliadamente, coisas de tamanha responsabilidade.
·
Então, a primeira questão, Sr. Presidente, como
comandante administrativo, é que devemos definir, primeiro, o real espaço que teremos para poder agir em termos de reuniões que são indispensáveis. Isso vai ter que determinar um entendimento com o Sr. Presidente do Senado e COPl
o Sr. Presidente da Constituinte.
Segunda, ter em vista nesse ajustamento não
um desejo de prevalência da Comissão, mas uma
imposição inarredável de prazo. Se formos prÕrrogando, porque coindde, vamos levar uns 90 dias
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fazendo duas ou três reuniões em horários assim

quase que boêmios, para poder examinar questões essenciais.
-É bom lembrar que pela definição da resolução
original, em termos de data de instalação, se não
me falha a memória, em meados de maio o nosso
prazo termina Temos utna larga investigação, de
extrema responsabilidade, diante de nós.
Esta é a questão fundamental que neste mo-

mento me preocupa mais, até mesmo me angus-

tia. Por isso, tenho a impressão de que o fator
tempo e a definição do calendário é absolutamente imperativo. Estamos agora-debatendo se
chamamos primeiro o Dr. Romeu Tumcf Ou o
Dr. Michal Gartenkraut, ou primeiro os prefeitos.

Na verdade não tenho maiores inquietações. Te-nho a minha preferência nessa ordem -cronológica e vou até defende-la. Ela deve ser tão seqüenciada com imediatidade, mas não há maior preocupação com quem será o primeiro.
Deveriamos fazer sessões, se possível, todos
os dias, ou com intervalos de 48 horas, porque
temos urgência em acelerar o processo; nãa"p-o:..
demos dar-nos ao luxo de fazer sessões a cada
8 ou 1O dias, sob peria de quanao terminar a
terceira ou quarta sessão, para levantar elementos, estaremos com o tempo vencido, e sabemos
que há uma cobrança justa, legítima e inadiável
da sociedade. Dizer, ao final de 90 dias, que não
de_u tempo, porque ficamos inviabilizados de nos
reunir por causa da CóilSfftUinte;e uma explicação
- e será perfeitamente justa de nossa- parte que a sociedade não vai entender. "Por que não
arrumaram outro horario para fazer? "A sociedade
vai perguntar. EntãO, nãO devíim ter feito a Coffi[s:
são. Esta, a preocupação. TemoS que estabelecer
critérios prévios, definidos c-om a Mesa do Senado
e da Constituinte, sob pena de todo trabalho ser
comprometido prioritariamente, antecipadamente e lamentavelmente ___ _
EiS a minha sugeslãõ, primeiro: definiÇão do
prazo desses pareceres de admissibilidade, um
prazo curto. Ficou definida a pr6xima reunião?

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Vamos defini-lá agora, em seguida. Se possível
amanhã.
O SR. RELATOR (Carlos Chiai'elli).:.... Não poderia- ser mais do qUe uiriãSem:ana--:0 SR. PRESJDEN1E\José lgnácio Ferreii'a)Não vamos demorar muito.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Segundo
os depoimentos sugeridos e indispensáveis de
serem tomados de pronto, há certa correlação,
não há dependência, mas há correlação com
aquelas medidas preliminares_ de lavahtamento
de informações._ Aquela gestão que se faria, e
que está sendo determinada por V. Ex", de quais
são, de quantos são os escritó_rios em fLincbnamento; qual é o rol das verbas distribuídas pela
Seplan, nestes dois últimos anos. _qual o rol das
denúncias formuladas pela_imprensa nos últimos
6 meses e sua sinopse; tudo isso é material pãra
que possamos argüir os depoentes para que estejamos bem mais equipados nessa argüição. Então, este ponto é fundamental.
A primeira questão que coloco como Relator,
no caso, e tenho certeza de que o Presidente poderá elucidar-me, é com relação à época em que
teremos esses elementos, se V. Ex.• já tem uma
idéia.
-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se\:ão 11)
o~S:if. PRE$u)ENTE (José lgn~clõ Ferreira)~
Respondo a V. ~ que é o ~nvio formal de um
oficio, e é completamente diferente do que agora
recebí da Cofnissão; iSto é, poderes para credericiar .funcioriários especificamente para várias deligências. Com isto, aceleramos muito, porque esse
funcionário vai cobrar diretament€: a liberação da
resposta do destinatário. Essas providências já
estão sendo tomadas e agora, com muito mais
Velocidade poderão ter seguimento, em funÇão
da autorização concedida pelo Plenário.
Quanto à questão do espaço de tempo de que
dispOmos p~_@ os trabalhos, temo_s que partir do
princfpio de-que-ele !Tinitadíssimo~ Não há gestões possíveis de serem feitas junto à Constituinte
e junto ao Senado, especificamente, porqUe os
trabalhos do Senado estão comprimidos pela
Constituinte, e têm, inclusive preferência sobre
os nOssos trabalhos aqui. Então, estamos com
o funcionamento de uma Constituinte que não
tem contrastes, nem com o Senado nem com
a CP!, que o Senãdo, e temos o próPrio Set)ado
contrastando conosco: Temos que partir do princípio de que o máximo que poderemos fazei será
na área da Assessoria, na área de apoio, recolhimento de documentos, todas as providências para a formação dessa cultura.
Q.iãilt.O à fiXação de nom~ de depoentes, sempi-e -suStentei a tese de que só poderia ser feita
após a tomada desses elementos e a formação
de uma cultura sobre o que se vai investigar. Por
isSo, coloquei a questão do Superiritendente Romeu Tuma, porque me pareceu que- S. S• viria
somar na formação dessa cultura. Quer dizer, nos
dá condições pã.ra os lineamentos necessários
na ação tnvestigatória, porque ele próprio tem
retardes lá, com toda a máquina de diligências
que conta em mão na área policial. Parece-me
que essa compulsão de definição de depoimento
tem que ceder, diante da necessidade da formação de uma cultura desse fato, e todas as providências que tenho procurado tomar, em contato
com os Srs. Membros da ComisSão são no sentido de arrancar o máxini.o de elementos informativoS para a formação dessas reflexões, desse convencimento ·nosso. A partir daí, teremos condições de_ fazer inquirições, sem que elas fiquem
aguadas, sem que elas fiquem vazias. Por isso,
volto a insistir no nome do Delegado Rome_u_ Tuma, que pode-ser ouvido depois, e que vem, não
como um depoente comum, mas como alguém
que nos ajudará muito na fJXação das linhas de
ação investigatória, que ele sabe, como ninguém,
fazer.

e

e

O SR. RElATOR (Cai-loS Chiaielli) - Entao,
neste Séntkto que proponho, ouçãmos _o Dr. Romeu T uma na próxiina terça-feira, e o ex-secretáriO-geral da- Seplan, na próxima semana quintafeira. Na semana seguinte, na terça-feira, ouçamos- os prefeitos, tanto quantos sejam referidos
e julgados úteis para uma primeira tomada de
depoimentos, a fim de que, num prazo máximo
de quinze dlas, tenhamos passado por três elementos de informação extremamente 'olaliosos. A
razão de ouvirmos os prefeitos uma semana depois dó Delegado Romeu T uma, e quatro ou cinco
.dias depois do Secretário-Geral da Seplan, é porque talvez precisemos avisar a prefeitos de diferentes Estados, notificá-los, o que não seria fácil,
afiâo ser com certa antecedência, já que se sabe
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que~M -~lafs. cfe t~-~t~ prefeitos que ~stãriam relacionados e que estariam confirmando informações.
·- C6n1 -relaçao"-à queStâo_ eh Delegado Romeu
Tuma, s_6 fa_ço_Uma ponderação., PenSo que não
precisamos esperar que conclua o Inquérito que
está:--i'iializando na Policia Federal - a primeira
questão - , porque há urna série de elementos
que, independentemente do que S. S• está dizendO- á -iffiprensa, perante a qual a sua obrigação
de -informar é limitada, até por algumas razões
de hierarquia, disciplina e dependência funcional,
esse tipo de _vedação de informações S. S• n~o
terá aqui, na COrriissão. AqUi é o Conli'ario, aqui
S. s~ terá que infoiTnar tudo quanto sabe, e aqui
terá que nos cfizer, inclusive, um elemento muito
valioso que não nos duplique meios e atividades,
como é o caso dos prefeitos. Mais do que nos
trazer o seu depoimento, S. s~ poderá nos trazer
elementos documentais. Devemos, ao solicitar a
sua presença, requerer que S. se aqui compareça
com materfal documental.
Em terceiro IuQar, não entendo que essa presença do Diretor-Geral da Polícia Federal seja
uma vez só e definitiva. S. 8' nos informará e,
se restar algo necessário, indefinido ou não esclare_cido, poderá exigir-se a presença de S. s~-tcintas
vezes qUant~_ a_ Çomissão entender necessária.
Hoje quem tem um procedimentO investigat6iio
a:!!_ and_a_m~n_to com "n" elementos já recolhidos
é a Polícia Fe;::detal. El~ ~ obrigada a colocar em
pauta para o rrosso conhecimento, para não ficarrrios duplicando meios, até porque temos poucos
m~ios materiais, al~m de termos um prazo limitado. Neste sentido, procurarei conciliar as sugestôes, até defiilirldCI datas, e sugiro mais, para ser
objetivo, marquemos as nossas reuniões para as
8 horas, na terça, quinta e a outra terça, porque
neste horári_o não há sessão de Constituinte nem
do Senado F edei'al. Sete e meia. Enfim, é uma
questão d-e estarmos aqui. Agora temos que fazer.
Nã_c;> há demagogia. O único problema que vejo
de marcarmos para a noite é que ficamos na
dependência de ser pro!Tôgada a sessão de votação da Consb'tuinte. O pr6prio Presidente Ulysses
Guimarães já disse que poderá prorrogar as sessões, à noite, para até 21 30,22, 22:30 e 23 horas.
Com isso, iremoS fiCái rigorosamente s_em sabermos se marcamos para as 21, para as 20:30 para
as 22 horas. Então, niarca-se para as 8 horas.
Não há problema algum. Marcamos, e quem tem
que estar aqui comparece. Qu-em teni-só CUiiosi~
dade, chega mais tarde.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi-

dente, gostaria de dar uma palaw:a.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)V. Ex' tem a palavra
O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi-

dente, eu gostaria de chamar a atenção para a
caráter em que_ viria aqui o Diretor-Geral do Departamento de_Polícia Federal, porque isso pode
criar, pelo menos momentaneamente,_ a impressão de que a Com[ssão Parlamentar d_e Inquérito
teria um aspecto subsidiário.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)Não. S. EJc!' virá como depoente e irá prestar jura1mento. Aquilo que ele dissE! à imprensa seguramente ...
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Sr. Presi-

çôes que_ eles já têm, porque eles, Inclusive, têm

dente, mas há o aspecto de ficarmos na depen-

instrumental para conseguir informações que não
possuímos. Então, estou de pleno acordo que
S. S• venha aqui, porque agora temos que chegar
a resultados o quanto antes.

dência dos fatos que irão ser apurados pela Polícia

Federal, quando esta atuará de acordo com o
C6digo de Processo Penal. A Polícia Federal não
tem como ir aJém do Código de Processo PenaL
Ao passo que aqui temos o outro Regulamento.
Temos condições de apurannos falhas até de mero caráter moral, infração aos costumes, aqui temos falhas administrativas que poderão ser apuradas além dos aspectos criminais. A Polícia Federal se restinge, única e. exclusivamente, às autori-

zações do Código de Processo Penal RO fazimento
de um procedimento administrativo inicia1 que
irá dar oportunidade ao inquérito judicial. Já te-

mos um caráter diferente, quando as peças coletadas pelo Senado Federal e as nossas conclusões terão a outra situação jurfdlca absolutamente
diferente. Como somos mais amplos na nossa
investigação, não podemos Ser súbsldiáriÕs da
natureza do inquérito policial Este detalhe é muito
importante. V. Ex' é um jurista sabe perleií:árriente
o que estou dizendo. E um detalhe importantíssimo. IniciarmoS com o Di.-R!Jmeu_ Tuma significa ficarmos abaixo na investigaçãO da Polícia
Federal, quando devemos estar acima. A Polícia
Federal-é que deveria estar-aqui, colhendo material, inclusive, sobre Brasília, c:esgranrio e Outros
grandes problemas que já tomaram a imprensa
e nem chegaram ao Senado Federal nem à Policia
Federal.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

Eminente Senador Cid Ca1Va1ho, devo dizer a V.
Ex!' que o auscultamento do Dr. Romeu Tuma
ê exatamente para que possamos ouvir alguém

sem nos comprometermos numa hora difícil em
que não temos ainda a cultura do fato. Este é
o grande objetivo._S. S• vem-nós ajudar a investigar melhor esse fato. A razão era esta. Portanto,
não vamos colher do Dr. Romeu Tuma informações tanto de mérito, mas muito mais de forma,
para evitar que comecemos a chamar prefeitos
aqui, chamar outras figuras e nos percamos no
vazio de inquirições sem ter consistência.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Vamos

começar pela ratazanas, porque há muitas aí para
serem convocadas.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Apenas coloquei esta questão para esclarecer o
porque.
Concedo a palavra ao eminente Senador Affonso Camargo.
-~~
~-- :- -- - O SR. AFFONSO <:AMARGO- Dentro da mi-

nha visão, Sr. Presidente, parece-me absolutamente correta a posição do Relator da Presidência. O povo está sedento de eficácia; o povo está
querendo a eficácia dos políticos; o povo está
querendo ver resultados. Não está mais na hora
de formalismo. Se há um rato real de que hoje
quem detém mais elementos, mais informações
é a Polícia Federal, penso que é uma questão
puramente de querer conseguir resultados mais
rápidos. É trazer o Diretor-Geralda Polícia Federal,
para que ele nos diga o que já tem. E, em cima
disso, começarmos a trabalhar, senão vamos ficar
-ternos que ser muito realistas e saber das dificuldades, sobre as quais V. EXi' falou tão bem,
temos para obter informações - uma semana,
. quinze dias, trinta dias procurando obter informa-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}Vou só dizer que designei uril funcioriário, um
assessor legislativo, o Dr. Alaylson, que esteve em
contato com a Polícia Federal e de lá ele me
trouxe a informação segura de que aquilo que
foi dito à imprensa seguramente não vai ser o
que será dito aqui. Aqui vai ser dito, sob compromisso, pelo Sr. RomeuTuiiià, 6 que S; S• souber
e lhe for perguntado. Segumente, até porque temos que partir do principio de que deve interessar
ao próprio Governo o aprofundamento dessas investigações, S. S• ncis poderá oferecer informações até das que_ forem objeto __ de indagações
nossas.
Então, parece-ine claro, em decorrência deSsa
informação que tive do Assessor Alaylson, a vinda
S. S' aqul sOnos poderá ajudar na [armação desse
convencimento acercados fatos que estamos investigando. Fora âaí, vãmos fazer bUraCo na areia
ou buraco na água, porque, logo depois, se tapa
e se cobre. Sai daqui um depoente que acabou
depondo_ e não falando nada, porque nem perguntar a ele poderemos fazer com a eficiência
que teríamos, se estívessemos fomidos dos elementos informativos suficientes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO- Sr. Presidente, faço

Um apetO, à luz de todos_ os argumentos que foram
postos e muito bem defendidos. Penso que muito
mais importante do que a ordem da convocação
é o espaço de tempo em que as figuras vierem
a ser chamadas e prestem depoimento, para que
a Comissão possa começar a juntar as pedras
e formar o juízo de valores. Faço um apelo para
que a proposta do Relator que está muito lúcida,
muito correta e compacta, seja aprovada de imediato, para que esta Comissão possa efetivamente
começar a trabalhar.
O SR. MANSUETO DE LAVOR complementar.

Eu queria

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V~

Ex' tem a palavra, nobre Senador Mansueto
de Lavor_.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Se aprovados
imediatamente, os três primeiros depoentes, e a
ordem dos depoimentos ficasse com a Presidência e com o Relator, se delegássemos essa ordem ...
O SR. PRESlPENTE (Jos_é-\gnácio Ferreira)São os frês:Romeu Tuma, o Sêcretário-Geiai da
SEPLAN e os prefeitos, terça,· quinta e sexta.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Houve suges-

tão, que apresentei aqui e que não retiro, há a
sugestão do nobre Senador Itamar Franco. Há
os nomes, se quiserem, dos três primeiros: Romeu Tu ma, o Secretário-Geral e o ex-Ministro Aníbal Teixeira. Depois virão os outros, mas esses
três já sairiam aprovados daqui.
Para encerrar, Sr. Presidente, já dentro deste
assunto, quero, antes da votação, parabenizar a
Polícia Federal,o Dr. Romeu Tuma e ·a Justiça
Federal pela rapidez com que coicearam na cadeia os responsáveis pelo desvio no BASA, desmentindo fronta1mente as palavras do Presidente
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da República. que diz que só é preso neste País
o miserável q_ue não pode pagar o defensor. Temos quatro pessoas presas por con_upção, levadoS pela Polícia Federal e pela Justiça Federal.
Isso é fundamental para dar ânimo aos trabalhadores da nossa CP! e _negar essa história de que
só é preso quando há interesse. Então, neste caso,
e com este precedente, que é honroso, creio que
se nega peremptoriamente essa idéia generalizada e até na prática correta, de que só é preso
o pobre que não depende de defensor. E essa
frase, que poderia ser mUito certa, foi -dita pela
pessoa errada, no caso _o Presidente da República.
O SR. CHAGAS RODRidtJES ..:...v. Ex' permite,

ainda dentro desta ordem de idéias? V. EX' poderia
estender, porque li nos jornais do Rio, o rei do
jogo do bicho já está rec:olhido, está preso, apesar
de ser um dos homens mais ricos do Brasil.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Exato.

O SR AFFf'ONSO CAMARGO ~ Permita-me

V. _Qc~ Senador Mansueto de Lavor. Com esse
preced~nte que (ai aberto, haja_ Cadeia no País.
O SR.-MANSUETO DE lAVdR- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira)-

A Presidência propõe a aprovação pelo Plenário
dos seguintes nomes; Dr. Romeu Turna,_ o ex-Secretário da S~PLAN - Michal Gartenkraut, e o
ex-Ministro Anlbal Teixeira, em datas que, se V.
~ c;_on~ordam.:·

O SR. JUTAHY MAGAUiÃES -

Não vamos

ouvir os prefeitos nem as empresas?
O SR RELATOR (CarloS Chiarelli)- Permita-me, Sr. Presidente. Por uma questão de agilidade processual e por óbvia fonte fundamental
no processo, temos que incluir os prefeitos. Vamos aprovar quatro sessões, que ficarão definidas
na sua seqUência, em função da viabilidade dos
prefeitos, que são fundamentais. São nove prefeitos, são oS que -eStão por dentro dos fatos, são
os que têm elementos.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,

não podemos ·cair no erro de várias CP! aqui.
Não podemos fazer com que as CP! sejam iristrumentos apenas de ressonâncias, de ecos, para
chegar à Imprensa_ e a Imprensa apresentar as
nossas denúncias. Temos que bus~ar fatos concretos, temos que determinar e apontar aqueles
- r~spoi"!Sáveis.
Estam6s;p-ela primeira vez, talvez, aqui, dentro
deste Senado, desde o tempo que aqui me encontro, com uma CPI que não tem uma maioria,
que não tem a favor ou contra ninguém, estamos
buscando fatos. Portaf1tO, não t~mos p_r_eocupação de chamar fulano ou sicrano por seu grau
_de parentesco ou não com quem quer que seja,
como também não poderemos evitar que ele venha depois, se for apontado no decorrer dos depoimentos, por ser parente de fulano ou de beltrano. Isso que temos que buscar aqui, buscar o
comprometimento daqueles que são apontados
como tendo feito intermediações. E só podemos
apontar aqueles_ que fiZeram intermediações se
trouxermos ~crui os prefeitos que têm declarado
publicamente que pagaram às empresas determinadas quant as, determinados percentuais para
conseguir os empréstimos .
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Então temos que chamar os prefeitos e aS cmpresas, para vermos através de qt.ierri eles fizeram
as intermediações, a quem pagaram para poder
conseguir que esses emPréstimos andassem, É
isso que temos que buscar aqui, são fatos concretos, e não transformm- isso aqui apenas numa
questão polftica.
O SR. MAURICIO CORRÊA-Apenas umolem-

brança. Quando for feita a intimação ou o convite
ao Delegado Romeu Tuma - e até discordava
da sua convocação agora, mas sou favorável, neste instante_,..,-, desde que V.~ consigne no ofício
que ele deva trazer por escrito todos os elementos
que tem lá, para instituir os nossos primeiros passos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Não havendo dúvida quanto a isso e aliás, só
assim é que ele nós convér'n. E dentro dessa linha
do Senador Jutahy Magalhães é que tenho a im~
pressão de que está o espírito de toda Comissão.
Quer dizer, ninguém quer fazer investigação sem

ter a consclênda do que se investiga. Já até mes-mo a questão dos Prefeitos, coloco certa dúvida
sobre a eficiência do que vamos retirar desses
prefeitos a não ser óbvio, que, inclusive, está

dito na Imprensa. Por maior retardo que tenhamos, o grande avanço que demos hoje, foi exatamente no deferimento pelo Plenário dessas providências a serem tomadas p-or irikiativa da Presidência e do Relator, junto à assessoria, delegando
o mais amplo poder de investigação e de diligen-

O SR. "JUtAHY MAGALHAEs --Si-. Presidente,
antes de encerrar-gostaria de fazer uma proposta.
Sugerir a V. Ex' aproveite a experiência do Senador Itamar Franco, na questão das polonetas, das
investigações que foram feitas aqui, no Senado,
o problema das poJonetas para que utilize o terminal do PRODASEN. Peço a V. Ex~ solicite ao Senador Itamar Franco, .se S. Ex' poderá incumbir-se
da tarefa de comunicar aos funcionários do PRODASEN o que colocar no tenninal.
_-_, O.SR. PRESIDENTE (JOsé Jgnácio Ferl-"eiéa.) A Presidência faz suas palavras de V. EX.

o-SR. JafAHY MAGALHÃES- Agora mesmo
procurei saber. Por que chamar aqui o ex..Secretá~
rio-Geral se podeóarnos apertar uma tecla e ver
tudo que existe.

-o sR. MANSUErO DE LAVOR...:... Creio que
já podemos dar por aprovado o primeiro bloco
de depoentes.

O SR. PRESIDENTE (José (gnácio Ferreira)-

V. Ex-' concordam, está aprovado.
O SR. MANSUErO DE LOUVOR -

Sr. Presi-

-dente, gostaria de _complementar.
Deve ficar bem claro que os blocos subseqüentes de depoentes ~erão escolhidos sem qualquer
pressão, conforme disse o Senador Jutahy Magalhães, pouco interessado que seja parente ou
aderente de quem quer que seja. Se a CPI chegar
à conclusão de que é necessário chamar qualquer
peSsoa neste País, esta CPI aprovará o nome, pouco interessando ameaças ou parentesco de quem
quer que seja. É neste sentido que estamos aprovando aqui, pelo avanço necessário dos nossoos
trabalhos~ apenas este primeiro bloco de d~poentés. _ - -

ciamento pelos Srs. assessores. Aqui está o coração desse probleme~. partir daí sem prejuízo do
julgamento que deverão fazer os Srs. Senadores,
todo o ciscar para dentro vai ser feito através da
Assessoria, sem necessidade da presença física
da Comissão ou dos Srs. Senadores. E isso se
acopla à providência à que se referiu depois de
OSR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)susgestão nossa- o nobre Senador Itamar FranAí não precisaóarnos nem tocar com muita ênfaco, que encontra respaldo no Regimento quer
se, porque seria mexer com a própria dignidade
dizer, com base nesse Regimento, no que c:Uspóe
da Comissão. Parte-se do príncipio de que a Coo seu art. 164, vamos formular convites para aquemissão está preterindo objetivos para alcançar
les integrantes da sociedade civü que possam,
peSsoas: Temos objetivo e agora revelamos aqui
efetivamente, revelar um perfil investigatório inte- quando nos apartamos desse oceano de cir~
ressante e importante para a CorTiissào nos darem
cunstâncias que quiseram jogar sobre nós. O ob~
a sua contribuição também.
jetivo nosso está definido, nossa meta está definiSob estes arrimos a Coniissão vai avançar.
da, e pessoas para nós são pouco importantes.
Qualquer providência açoada de auscultamento
Elas virão ou não em função da caminhada no
de pessoas, fazendo "um buraco na água", vamos
rumo desses abjetivos.
trabalhar sobre o óbvio, porque o que recolherConcedo a palavra ao nobre Senador Mendes
mos aqui ou vai ser muito rarefeito, ao terá alguma
consistência, já tendo sido recolhido pela Policia Canale.
O SR. MENDES CANALE - Recebi inúmeras
Federal, que nos vai trazer aqui.
É importante trazermos aqui O Dr. Romeu Tu- solicitações de vários_ Constituintes a respeito de
ma, quase que _-em primeiro lugar, mas coloco um fato que a Comissão tem que tomar não só
esta questão ao exame da Comissão. De qualquer conhecimento, mas até providências. Segundo
maneira, sugiro três pontos: o Dr. Romeu Tuma, a inforiTiação qUe rrie trouxeram, no día 18 de
ex-Secretário-Geral da SEPlAN, alguns prefeitos janeiro, em Belo Horizonte, na lV-Manchete, o
e o Ministro Aníbal Teixeira, par último. Estas são Deputado Dalton Canabrava teria feito declaraas figuras. Quanto à questão da cronologia, se çôes que ferem exatamente aqueles parlamenV. EJcl" me permitem, deixaríamos para fixar sub- tares que deram seu apoio aos 5 anos de mandato
seqüentemente, após a deliberação do Plenário, do Presidente da RepúbUca. E esses Parlameno mais brevemente possível, porque temos que tares, que também deram seu apoio, segundo
entrar em contato com essas figuras.
declarações deles, se sentem numa situação incôJá há outra proposta do eminente Senador Car- rrioda, diante da declaração feita por esse Parlalos Chiarem, de as reuniões serem às 730 ou mentar, por esse Constituinte, na 1V-Manchete,
às 8 horas. Poderíamos fazer uma_ reunião hoje dentro do programa de Alexandre Garcia, e que
- é terça-feira- amanhã e depois, ou na quinta- __ depõe contra aqueles que, não com objetivo, sefeira próxima reunião às 8 hor~s, tefs:a--:-feira e gundo a própria declaração dos Deputados, por
- - - - - ---outros motivos, motivos de convicção que têm,
quinta-feira às 8 horas.
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defendem os -5 anos e, portailtO, pediam -as providências da nossa Comissão.
Cu lhes disse por que não formulavam a denúncia? Eles responderam: "Mas não há o que formular, porque a denúncia está implícita na própria
decfaração_do Deputado".
EnEão, Peço ao Sr. Presidente,_já que estamos,
segundo o nosso Senador Jutahy Magalhães, bus~
cando fatos, e na expressão de V. Ex" mesmo,
termos consciência do que se investiga, requerês~
semos à TV Manchete o vídeo em que está a
dedaraçã:o desse deputado, que, segundo outros
Parlamentares, fere frontalmente aqueles que dão
o seu apoiO aos 5 anos de mandato do Presidente
José Samex.

O_SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)A Presidência entende, com todo respeito à ponderação de V, EX', que tanto nos merece, se partirmos dessa premissa de que _um fato de boquejado
e mesmo com o funaam.ento ae qtie ess~ "tape"
exisiente__venha à Comissão, sem nada formai,
vamos elastecer em demasia o campo de ação
da nossa Comissão.
A nossa preocupação há de ser sempre escolher um, dois ou três objetívos concretas. Tanto
é verdade que, mesmo com aquele juízo de admissibilidade que fazemos e deixando o acervo
de peças federais, pardal ou totalmente federal
e mais BrasHia aqui, não nos obrigamos sequer
a priorizar nenhuma delas. Vamos agir conscientes de que há casos exemplares sobre os quais
temos que tomar providências investigatórias, e
pronto. Telmo impressão de que este é um caso
à margem. Muito mais que o fato de apreciá-lo
no mérito, é urna preliminar. Não há nenhuma
formalização de nada sequer para as providências
que nos abalançamos a tomar doravante.
Entã_o, o mínimo que i:ereffioS Q.ue fazer, até
pa-ra apredar, até para conhecer e negar a admissibilidade, se fosse o caso, ou aceitá-la como admissível e colocá-Ia nesse acervo, seria a formalização disso.
Então, peço a V. Ex!', e espero contar com a
Comissão, solicíte a esses Parlamentares interessados que formalizem essa solicitação, para que
tomemos as providências que já alvitramos aqui.
Ou seja, juízo de admissibilidade, colocarmos isso, se aprovado, num acervo, sem ordem de prioridade para exame ou não, se e quando necessário.
O SR. JUTAHY MAGAlliÃES- Quanto ao andamento dos trabalhos?
O SR. MENDES ÇANALE - Eu me permito,
então, submeter a V. Ex~. Sr. Presidente, e aos
demais membros, a solicitação que me apresentaram elementos os mais credenciados desta Casa, que se sentiram atingidos na sua drgnidade.
E não sou peloS 5 anos, sou, e todos sabem
da minha posição, pelos 4 anos de mandato do
Presidente. Esses colegas, que foram_ atingidos,
têril que merecer o devido reparo. E vamos ouvilos, então. Aquilo que me trouxeram ao conhecimento é de estarrecer, e merece o reparo, quer
da ComissãO como dit p-t6pria Casá
O SR. PRESIDENTE (José )gnácio Ferreira)V. EXi' tem razão, e a Mesa espera o expediente
deV.~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sobre o andamento dos trabalhos, já que não estamos fazendo
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reuniões internas, e poderíamos fazer no gabinete
de V. Ex-' es_sas questões, que não precisariam
ser abordadas aqui, solicito a V. Ex" determine
que a Assessoria não fique afastada dos Sena~
dores como está, que a Assessoria tenha assento
próximo aos Senadores, para participar, não com

direito a voz, que, infelizmente, nosso Regimento,
erradamente, não permite, mas que pelo menos
fique próxímo aos COngressistas, aos Parlamen-

tares, mormente nas sessões de depoimentos a
serem prestados.
Outra questão é a dos depoimentos. Não pode-

mos permitir, em hipótese alguma, que as·convocações sejam para ouvirmos, aqui, longas exposições antes do debate~ V. Ex' deveria estipular um
prazo bem curto para uma exposfção iniCial, e,
se o depoente desejar, poderá fazer sua exposição
mais longa no final do depoimento, mas que a
exposição inicial seja bem curta, num prazo determinado de 10 a 15 minutos, no máXlino~- Em-15 minutos se fala tudo que se tem que falar,
a não ser que a pessoa venha para fazer um autoelogio. Antes de saber o que queremos ele, o
depoente, não pode fazer uma exposição dentro
daquilo que a CP! vai buscar.
Então, durante o depoimento, ele vai dar os
esclarecimentos que julgar necessários. Penso
que não temos que ter aqui expositOres; temos
que ter aqui depoentes, e não que venham fazer
auto-elogios.
_ _ _______ _
O SR. PRESIDENTE (JoséJgilác!o Feáeira)A Presidência defere a solicitação de V. Ex-

O SR. AFFOSQ .CAMARG():_ Sr. Presidente,
pela ordem. (Assentimento da Presidência.)
Desejo uma informação. O que está programado para a reunião de quinta-feira?
O SR. RElJ\TOR (Carlos Chiarelli) - Esta a
questão que eu queria colocar.
Precisamos, Sr.. Presidente, na medida em que
vamos ter depoimentos, de um prazo de 24 horas,
pelo menos, para acertar com o depoente a sua
presença. Se marcarmos de hoje para amanhá,
às 7:30h., o cidadão, seja lá quem for, pode estar
viajando, pode não estar aí etc.
O SR. PRESIDENTE (José Igil.ácio -Ferreira)Não creio que quinta-feira consigamos oUVir ninguém. Podemos até tentar. Vamos tentar, e, se
conseguirmos, então, fica marcado para quintafeira o depoimento do primeiro depoente, que
pressinto possa ser o Delegado Romeu Tuma.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - Exatamente. Sugiro seja o Delegado Romeu !uma e
marquemos, em principio, a juízo da Comissão,
quinta-feira. Se S. S• não puder vfr, marcaremos,
então, para terça-feira.
Esta a minha proposta formal.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)E aí faremos ou não a re_união de quinta-feira.
Essa reunião de quinta-feira, em princípio, não
tem pauta até agora.
É impossível passarmos uma pauta para quinta-feira, tal a velocidade com que essas diligências
estão-se processando.
Vamos fazer muito contato informal, sem qualquer reserva. Apenas esses cantatas informais,
como sugeriu o Senador Jutahy Magalhães, vãonos propiciar, inclusive, um esvaziamento dessas
colocações, que aqui são feitas de forma despicienda.
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Se não tiveimos_ condições de convocar para
quinta-feira o Dr. Romeu Tuma, não faremos a
reunião, será na terça-feira. A menos que, tal a
informalidade que nos determinarmos a ter para
ess.as convocações,_ surja um fato emergente para
quinta-feira.
Está enCeriad,i a Sessão.
Muito ,obrigado aos Srs. Senadores.
(Enterra-Se a reunião às 11 horas e 40
minutos.)

4' REUNIÃO, REAUZADA EM
25 DE FEVEREIRO DE 1988
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às vinte
horas e trinta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores: José lgnácio Ferreira (Presidente), Carlos
Chiat-elli (Relator), Mansueto de Lavor, Mendes
CanaJe, José Agripino Maia, Affonso Camargo,
hamar Franco, Chagas Rodrigues, José Paulo Sisol, Jutahy Magalhães e Mauricio Corrêa, reúne-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar, em profundidade, as denúncias de
irregularidades, inclusive corrupção na Administração Pública, ultimamente tomadas tão notórias
pelos meios de comunicação.
Deixa de comparecer, por motivo justificado,
o Senhor Senador Severo Gomes.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Comissão
e solicita que seja dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior que, logo após, foi considerada aprovada. A seguir, convida o Dr. José Gomes Graciosa, Prefeito do Município de Valença-RJ, para tomar assento à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia seu depoimento tecendo
considerações sobre fatos pertinentes à intermediação __na liberdade de_ verbas públicas para a
Prefeitura
s_ua .tídade, citando -o Senhor Alencar Gtiimarã,~s como Intermediário. Enfatizou,
que os recursos oferecidos a "Fundo Perdido"
pela SEPLAN, -eram da ordem de dezesseis milhões de cruzados, os quais foram pleiteados através de requerimento e_ cuja liberação tomou conhecimento através de telegrama expedido pela
SAREM.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória,
quando usam da palavra, os Senhores Senadores
Carlos Chiarelli, Mansueto de Lavor, Affonso Camargo, José Agripino Maia, Mendes Canale, José
Paulo Bis_ol, Jutahy Magalhães, Itamar Franco,
além do Senhor Presidente, Senador José Ignácio
Ferreira, para as cóil.siderações -finais.
Com a palavra, o Senhor Senador Jutahy Magalhães, solicita à Presidência que diligencie junto
à SEPLAN, sobre quais os órgãos em que o processo de liberação de verbas tramitou e se há
nos respectivos documentos as assinaturas dos
responSáVélS-. Pede, ainda, cópia da Certidão de
todo o processo ·referente à liberação _das verbas
para o Município de Valença-RJ.
A seguir, o Senhor Senador Mansueto de Lavor,
solicita a requisição dos çontratos sociais d;as fir·mas Hidrosistemas, MCM Emgenharia e Oniterra,
bem como do Diário Oficial que publicou a liberação dos recursos. Finalizando, o Senhor Senador José Paulo Bisai, solicita providências no sentido de informar junto a SEPLAN, qual o procedimento adotado, normalmente pela Secretaria, na

ae-

76~,

p_restação _de co_n@;s das verbas ao Tribunal de
Contas da União.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presjdente encerrou os trabalhos da Comissão às-vinte
e duas horas e- dez minutos, convocando os Senhores Membros para a próxima reunião a realizar-se, amanhã, às quinze horas e trinta minutos,
com a finalidade de ouvir o depoimento do Dr.
Michal Gartenkraut, ex-Secretário-Geral da SEPLAti ou Dr. Reme~ Tuma,_Direitor-Geral_do Departamento de Policia Federal e, para constar,
eu, José Augusto Panfsset Santana, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida ·_e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico.

ANEXO À ATA DA 4•REUNIÃO DA COMISSÃO PARI.AMENTAR DE JNOOÉRJTO,
CRÍADA Am4 ~S DA RESOLUÇÃO N• 21!,
DE 1988,, DESTINADA A INVESTIGAR, EM
PROFUNDIDADE, AS DENÚNCIAS DE J/fREGULARIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÃO NAADM!NISTRAÇÂQPÚBUCA, UL1l'
MAMENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS
PELO MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DES17NADA A O(fVlR O DEPOIMENTO DO DR.
JÓSÉ GOMES GRAGOSA. PREFEITO MdNIGPAL DE VALENÇAIRJ, Q(JE SE PUBil0\ COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO sE:
NHOR PRESIDENTE DA CàMISSÃO, ' ... ,
Presidente: Senador José Ignádo Ferreira
Relator: Senador Carlos Cfiiarelli
(fntegra do apanhamento taquigráfico da Reunião.)

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Srs. Senadores, nos termos das linhas traçadas
na reunião anterior, iniciamos hoje as tomadas
do nosso depoimento, com a presença do Sr.
José Gomes Graciosa, o PrefeitO de Vãlenç.:í, no __
Rio de Janeiro, a quem eu pediria que chegasse_
à Mesa.
A Presidência indaga a V. Ex' se, s_ob palavra
de-honra, ãSSuiiie_õ_CõmprOfuisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado.
Por força das disposiçóes da Lei n-;o 1.579, a"
Presidência segue o Código de Processo Pena:!,_
e, ~im,__ pede ao Depoente fosse respondendo
às indagações que lhe fossem formuladas.
Seunome?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -,José Gomes Graciosa.
O SR PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)Sua idade?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA :__ 33 anos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}est~do cMI?
·

0 seu

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Casado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Sua residência? ·
O SR. JOSÉ GOMES GRAClOSA Paulo, 23- Valença.

Rua São

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) Sua profissão?
O SR.'JOSÉ GOMES GRACIOSA-Advog'ado.'
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O SR. PRE_SIDENTE (J"oseigiládÕ Ferreira)-~-: --se saber que empresas tocariam as obras que

O lugar onde V. Ex' exerce a sua atividade?
O SR JOSÉ GOMES .GRtldOSA -Valença.
O SR.PRESIDENTE (José lgnácio Ferieira) --As demais questões serão objeto de indagação

pelos eminentes Srs. Senadores. Antes, a Presidência entende que deva deferir a paJavra ao d.e~
poente, para que ele coloque os fatos de que
já tem Conhecimento e são objeto da investigação
desta Comissão, para a elucidação dos Srs. Senãdores e subseqüente indagação que lhe possa
ser formu1ada:.

OSR JOSÉ GOMES-GRAdOSA- Sr. Presi-dente e Srs. Senadores.· é com prazer que venho
hoje a Brasma, para esta Comissão, prestar a minha contribuição, se assim puder ser entendido,
com relação à CPI da Corrupção-no Go.v:emo.
Fut pi-acurado, efn. meados de julho, por um
cidadão chamado Alencar Guimarães. Este cidadão me procurou, porque tinha um irmi!lo que
trabalhava no Município de Valença, na Companhia Têxtil Ferreira Guimarães. Esse cidadâo~- naquela oportunidade, me propunha a liberação de
recursos a fundo perdido em Brasilia, e me dizia
que esses recursos seriam viabilizados rapidamente como V. ~ sabem, ê por vez muito diffcil
a um ptefeito do -interior e de uma cidade do
porte de Valença, conseguir reçursos a fundo perdido em Brasília. Eu, na mii1ha administração,
embora tenha tentado algumas vezes, não havia ·
ainda conseguido. Na oportunidade em qwe esse
sujeito insistia - e insistiu por reiterada& vezes
-que eu fizesse um pleito ao Ministério_do Planejamento, eu, embora me negasse naquela oportunidade, convenci-me de que deveria assinar o requerimento que me propunha aquele cidadão.
Assinei um requerimento de 6 ou 7 Unhas no
dia 23 de julho ..:. recordo-me bem - e, no dia
24 de julho, fui comunicado pelo Sr~ Alencar Guimarães que os re_cursós haviam sido liberados.
Posteriormente, toda uma mecânica foi elaborada, no sentido de que essa verba chegasse de
fato ao Munic:ípio de Valença. Recebi, no dia 11
de agosto, do Secretário-Gerai da Sarem, a confirmação da liberação desses re_cursos, da ordem
de 16 milhões de cruzados, e me pediria,- então,
wn plano de aplicação desses recursos. Eu fiZ
o plano de aplicação, que foi trazido a Brasília
pelo Sr. Alencar Guimarães,- em companhia do
Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza, segundo infofw
mações de Alencar Guimaràes, que voltara a Valença, dizendo-me que era preciso, naquela oportunidade, preparar um projeto. Este foi elaborado
pelo Hidrossistemas, que é uma empresa _do Sr.
Sérgio Menin Teixeira de Souza.

aqueles recursos pelli1itiriam que fossem toca~
das. Eram obras de saneamento e calçamento.
Exigiram, então, que eu fizesse uma concorw
rência pública e eu a fiz. V1m a Brasí1ia e aconselhei-me com alguns políticos que conheço, tais
como o Deputado Ronaldo Cezar Coelho e o Se.
nadar Nelson Carneiro, e, naquela oportunidade,
já que aquilo me preocupava sobremaneira, oUVi
o Senador, com mWta tranqüilidade, dizer-me o
seguinte: "Meu caro Graciosa, acho que isso tudo
é uma grande patifaria. Faça com eles o mesmo.
Faça tudo o que eles quiserem, receba os recursos e quando os receber, diga não a todos eles,
ele tudo, e fique com o dinheiro e aplique na
Prefeitura".
E assim eu fiz. Fiz a concorrência pública; o
recUrso ·não chegaVa ao Município, parecia que
a·caticbrfêilcia era condição sine qua non para
que o recurso chegasse ao Município de Valença;
fiz a concorrência e tão logo as propostas foram
apresentadas, no prazo q'ú'e eu tinha de julgamento das concorrências, o recurso chegou ao
Municípíci de Valença, e eu, então, tratei de anu1ar
a" COiftorrênda pública.
Estes foram os fatos, em s1ntese, Sr. Presidente,
e estou à dispOSição dos Srs. Senadores para
qualquer pergunta.
O SR PRESIDENTE (Jo>é lgnácio Ferreira)A Presidência indaga ao. Sr. Relator e_ aos Srs.
Senadores se querem formular alguma pergunta!
{Pausa.)
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Peço a
palavra, em primeiro lugar, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (José lgnádO Ferfeira) ..:_
O eniinente Relator Carlos ChiarreUi.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Vou pedir
a condescendência dos companheiros, porque,
realmente,_ as minhas condições de saúde não
são as melhores. Vou inverter, então, e, como
Relator, vou perguntar primeiro, para poder liberar-me, porque n!o está dando mesmo.
Em primeiro lugar, gostaria de saber do Sr.
Prefeito se costumava vir a Brasília; como Prefeito,
diligenciar no sentido de obter verbas e recursos
para a sua municipalidade. Se tinha costume de
a@i _vir, se conhecia Brasilia, se era familiar no
ambiente administrativo~
Tem~a-pãlaYra

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Sr. Sena~
dor, familiar no ambiente adminJstrativo eu não
era, propriamente dito, mas por diversas vezes
vim a Brasflia tentar conseguir recursos, até em
caravanas de prefeitos. Por diversas vezes rodamos algunllõ Ministérios, mas nunca tinha conseguido nada, com exceção do Ministério da Educação,- com ãlguns projetas a que __demos entrada
naquele Ministério. Nessa área não tivemos nenhum problema. Conseguimos alguns recursos
no Ministério da Educação e não tivemos nenhum
problema.
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tipo de situação dessa natureza na solicitação de
verbas, pela Prefeitura, junto a qualquer outro seter?- -0 SR. JOSÉ GOMÉS .GRACIOSA- Já houve,
sim, Senador. Por diversas vezes fomOs procurados por intermediários que propunham a liberação de recursos em BraSJ1ia, e sempre exigindo
comissões etc.
Na verdade, fic:amos nwna situação em que
um Município do porte de Valença, ficamos numa
si~ªção de dizer sim ou -não a uma proposta
desse tipo. A vontade que dá, naturalmente, é
a de receber os recursos e proceder da forma
que eu procedi. Quer dizer, tão logo receba os
recursos, não paga nada, e ninguém fica com
os_ recursos. Esta é a vontade que dá a nós todos,
pelo menos à maioria dos prefeitos que eu conheço. Mas, por diversas vezes, fui procurado por
intermediários.
O SR. RêW\TOR (Carlos Chiarelli) - De empresas conhecidas suas, sediadas onde? V. Ex"
tem conhecimento de quais são essas organizações, ou eraltq::.essoas sem nenhuma estrutura
organizacional?.
O SR JOSÉ GOMES GRAdOSA __:_ São pessoas, na maior parte das vezes, Senador, desconhecidas. Se V. Ex' me permite, posso até verificar
o nome de algwnas dessas empresas. Vcu procu~
rnr no gabinete, pois não tenho agora de cabeça.
Mas não são pessoas conhecidas na minha região, são pessoas do RiO de Janeiro.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - V. Ex1'
depois nt>S podeda, naturalmente, fornecer essa
informação.
O SR JOSÉ GOMÉS GRtldOSÃ --PÔi; ~ão,
Senador.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - No seu
depoimento perante a Polícia Federal, há a informação de que o declarante teve conhecimento
de que o dÕcumento foi despachado pelo próprio
Ministro do Planejamehto no dia exato em que
foi formulado; quer diler, houve urna absoluta
imediati~de, uma presteza total entre a apresent..ai;ão do requerimento e o pedido. Poder-nos-ia
recapitular esse aspe~to na sua apresentação
mais_ sumária? Quem pegou o requ~rimento~
Quein o formulou e como ê que éle tramitou
aqui em Brasília? com que ceierid~de?

O SR Jost GOMES GRACIOSA - Pois não,
Senador. Posso dar a V. EX' a informação que
me foi prestada pelo Sr. Alencar Guírnarães. Esse
requelilnento, embora datada do dia 16 de julho,
tenho isto na memória; esse requerimento foi assinado no dia 23 d~ julho, mais precisamente na
Naquela oportunidade, foi preciso fazer uma
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Ja~
neiro. Eu protelava a assinatura desse requericoncorrência, uma tomada de preços - recordo-me, agora - em <;:-.Je a Hidrossistemas apremento, o Alencar me ligou de Belo Horizonte dizendo que iria a Valença e eu dei a ele a descu1pa
sentou a melhor proposta e ganhou a concorde que iria ao Rio de Janejro. Ele, então, marcou
rência para a elaboração do projeto.
Gostaria de saJientar, nesta oportunidade, que
esse encontro comigo no Rio de Janeiro. Foi ao
os recursos foram liberados. sem qualquer apreRio de Janeiro no dia 23 de julho, ocasião em
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Qual é
que assinei esse requerimento, no dia: 23 de julho,
sentação de projeto, pelo Ministério do Planeja- o grau de instrução e a formação profissiOnal
mento. Não houve apresentação de projeto, na- do Prefeito?
e do Rio de Janeiro, parece-me que ele veio para
quela oportunidade, pelo menos é o que era do
Belo Horlzont~ _entregar esse requerimento ao Sr.
O SR JOSÉ GOMES GAAdôSA- Tenho o
Sérgio Teixeira de Souza. Posteriormente, o Sr.
meu conhecimento.
39
grau,
Senador,
sou
advogado.
Posteriormente, para que os recursos chegasSérgio veio, no_ próprio dia 2.3, para Brasília e,
sem ao Município de Valença, foi exigido que a .
O SR RELATOR (Carlos C!Íiarelli) _:_ Nunca, - segundo informações de Alencar Guimarães, esse
requerimento foi despachado no próprio dia 23,
Prefeitura fiZesse.uma concorrência públic:a para· em ocasião anterior, lhe havia ocorrido qualquer
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entrou no dia 23 no Ministério
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e foi despachado

no dia Z3, pelo Sr. Ministro. Quem trouxe gundo informações do Sr. Alencar Sérgio Menin,

se-

foi_ o Sr.

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. Sérgio Menin é exatamente o que nessa história?

O SR JOSÉ GOMES GRAOOSA-Eie é dono
da Hidrossistemas. EmpreSa de Engenhãria de
Recursos Hídricos.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Ele tem

alguma ligação de caráter familiar, empresarial,
com o ex-Ministro Aníbal Teixeira?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA ser primo do Sr. Anibal Teixeira.

Parece

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Então,
fico_u expressamente que o Sr. Alencar.,.
- O SR. JoSÍ::. GOMES GRACIOSA - Sfm, foi
o S!". Alencar quem disse isso.
O-SR. RElATOR (Carlos Chiarem)- Isso cor. respondia a quanto desse valor?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA pondia a 50%,

Corres-

O SR, RElATOR (Carlos Chiarem) - Cinqüenta
por cento de dezesseis milhões?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- De dezes·

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Alguém
fez alguma referência que, em função da liberação

dessa verba por parte do Ministérlo, havia alguma
contrapartida dessa quantia que o Sr. se referiu

no depoimento inida1, que riãci chegaria à Prefeitura, não teria que ser devoMda pela Prefeitura?
Para quem é que seria dada?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA--" O Senhor

quer dizer com relação à comissão.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-É a comissão, propina, gorjeta.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOsA -

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA-Aniba!Tei-

xeira.

Senador,

isto, daí, se dividiu em algumas fases: _quando
esse cidadão trouxe o requerimento para Brasília,
eu, com toda a franqueza, pensava que fazia aquilo
por amizade, pelo fato de o irmão dele trabalhar
no Município de Valença. Quando o recurso foi
liberado, ele então me chamou para uma con-

versa.
O SR. RElATOR (Carlos cruareUi) está se referindo ao Sr. Alencar?

V. Ex•

Guimarães, porque e.u não conheço o-sr. Sérgio.
Esse Alencar, então, depois do recurso liberado,
me dizia que, a partir daí, então, o recurso só
seria liberado mediante o pagamento de uma comtssão da ordem de 50%; que seria liberado através da obra feita por uma empreiteira que seria
natura1mente uma emprelteira que ganharia a
concorrência pública que seria dirigida.
Eu gostaria de explicar, acrescentar, Senador,
que não tenho a prova cabal dtsto daí, a prova
clara, insofiSmável, mas tenho Indícios. Eu posso
mostrar ao Senhor, à COmissão, naturalmente,
as propostas que foram feita-s p-elãs empresas de
engenharia para tocar a obra no Município. E a
que ganharia, se eu não tivesse anulado a concorrência, seria a MCM Engenharia, e ela faria, apenas
com esses recursos que estão aí, mil e oitocentos
metros de rua, quando a Prefeitura está fazendo
no presente momento quase oito quilômetros.
Então, tenho a impressão cfe que isso seria
um indício do pagamento dessa comissão.
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) - O Sr.

Alencar não chegou a fazer qualquer referência
de que uma parcela desse recurso, dessa comissão, seria dividida com a "turma do Ministro?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) satisfeito, Sr. PreSidente.

Estou

O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnácio Ferreira)Com a palavra o nobre Senador Mansueto de
Lavor.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Gostaria de

saber se o Depoente confirma ou reitera a informação prestada no depoimento à Polícia FederaJ,
de que "do total de dezesseis m1lhões, foi proposto
pelo_ Sr. Alencar que a metade seria aplicada na
obra, e que a outra metade seria dividida com
a "turma do Ministro', conforme as suas palavras
no depoimento à Polícia Federal. Se V. Ex" reitera,
exatamente, com essas expressões, aqui, nesse
depoimen~;

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Essa expres-

são foi de quem?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA Sr. Alencar Guimarães.
o-sR. MANSUETO DE lAVOR -

Foi do

Ele propôs, -

então, que oito milhões fossem aplicados na obra
municipal, e os restantes oito milhões fossem di vi·
d.idos com a "turina .do Ministro'?

OSR. JosÊGOMES GRACIOSA- É ... acontece,-Seflador,J,or favor, que na verdade, na verdade, a obra seria feita - pelo que eu entendi de tal forilia que os preços seriam aumentados,
naturalmente, e esses oito milhões sairiam com
margem legaL Ninguém poderia dizer que aquilo
está irreguliu, o Senhor está entendendo? Quer
dizer, então, o que ele me propôs exatamente
foi isto, que 50% seriam para a turma do Ministro.
O SR. MANSUETO DE LAVOR por ceilfo dos recursos...

Onqüenta

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA-Com essas

paJawas,
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Como foi

sim Senhor.
O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli)- O Ministro .., Qual o Ministro?

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Bem, eu
explico, Senador. A própria Hidrossistemas. Pro-

Fez, fez,

O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Da região.

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA-Entendeu?

essa concorrência que V. Ex• depois anulou? Co-mo foi feita essa concorrência? Foi feita por instru-ção de1e, do Sr. Alencar? Ele instruiu de que maneira ·para se "fazer a concorrência?

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -

Quer d~er,

o próprio edital era dirigido de ta1 maneira que
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Disto aí
outras firmas fossem excluídas?
que V. Ex" deu ciência ao Senador Nelson Carneiro _e ao Deputado Ronaldo Cezar Coelho?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - É.- Pelo
- - menoS, as firmas da região.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Foi.

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Reitero.

O SR. JOSÉ GOMES -GRACIOSA ~ Alencar

testo, Sr. PreSidente, Para--apresentar toda essa
documentação posteriormente, porque, sinceramente, não vim preparado -para prestar o depoimento hoje. F u!Ccinvidado para vir aqui para uma
conversa e n~o esperava prestar o -depoimento
hoje, e por isso não trouxe documento nenhun;.
mas gostaria, Sr. Pr~sidente, que me fosse permitido apresentar toda essa documentação posteriormente. Sr. Senador, a Hidrossistemas, índu~
sive, fazia iecomeridaçõe-s para a confecção do
edital de concorrência pública para a realização
das obras. Bem, esse edital evidentemente era
-preparado para qUe apenas as firmas que ínteressassem a esses interi"nediailteS apenas essas firmas poderiam ganhar.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

seis milhões,

767

Agora, o fato, é que o dinheiro não chegava
ao Município, se não se fizesse isso. Ficou claro
que não chegava ao MlJnidJ)iO de jeito _nenhum.
O dinheiro só chegou -aepois que eU publiquei
os ·editais e 'depois que as propostas foram apresentadas, Apresentadas as propostas, o dinheiro
chegou.
O SR. MA.NSUETO DE lAVOR.::_ Naturalmente, a concorrência foi vencida pela Hidrossistemas_.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -

Não. A

concorrência, nessa oportunidade, foi vencida pela MCM; quer dizer, quem venceria a concorrênda
seria a MCM Engenharia, se. eu não tivesse anu~
!ado a concorrência.
O SR. MANSUETO DE lAVOR- Quer dizer

que era previamente combinado que a MCM vencesse a concorrência?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOCA- Pei!eito-:0 SR. MANSUETO DE lAVOR -

O edital era

dirigido para que- a MCM vencesse a concorrência,
E o que tem haver a MCM com a Hidrossistemas?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -

Eu não

posso afirmar a V, EX' que eles tenham _uma li!Ja·
ção direta, até porque eu tive oportunidade de
ler os contratos sociais, e os sócios de uma não
são os sócios de outra. Mas eu--acredito que essas
firmas façam parte de um mesmo grupo, objetivando lucro dessa forma.
O SR. MANSUETO DE lAVOR- A Hidrossis-

temas é sediada em Belo Horizonte, e a MCM
onde é sediada?

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Tarrbém

em Belo Horizonte.
O SR. MANSUETO DE lAVOR --Querr.é o

Diretor ou o responsável que entrou em cantata,
em nome da MCM, com a Prefeitura? _
OSR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Todos

~s

contatos foram feitos pelos Sr. Aleilcar Guima~
rães. Ele, por aJgumas vezes, estava acompanhado de aJguns técnicos. _Eu, com toda ii franqueza,
não me lembro os nomes dos técnicos, ate porque os vi uma vez apenas e eram contatõs esporá-

,,
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dkos. Mas o Alencar é quem fazia todos os contatos e sempre levando algum técnico com ele.

conseguimos inserir, em uma reportagem do
Globo e do Jornal do Brasil, algumas notícias
a respeito dos fatos que aconteceram em Valença.
O SR. M..<\NSUETO DE LAVOR - Quer dizer
Entretanto, algumas notícias distorcidas comeque o Senhor entendeu claramente que aquela
çaram a sair na imprensa, tal como, que eu conheconcorrência era uma mera formalidade? As conceria o Sr. Sérgio Meniin Teixeira de Souza, fato
dições do edital já davam, digamos assim, o vencique não é verdadeiro; tal como, a Hidrossistema
mento favorável à MCM?
teria feito apenas o serviço de intermediação; enO SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Perfeitafim, outras coisas que sairam na imprensa e que
mente.
eu me vi na contingência de ter que desmentir.
Entretanto, eu gostaria de acrescentar, Sr. SeO SR MANSUETO_DE LAVOR - O projel:ó
nador, que riessa oportunidade, o Sr. Alencar Guiapresentado por essa empresa previa que tipos
marães me procurou em Valença, com uma carta
de obras? Quanto de calçamento, quanto de saelaborada pela turma do Ministro: segundo ele,
neamento?
pelo -peSSOal do Ministro, e era uma carta em
O SR JOSÉ GOMES GRAOOSA- Mil e oitoque estava inserido todo um desmenUdo_ de tudo
centos metros de calçamento.
-o que a ilmprensa publicava naquela ocasião; e,
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Então, o -naturalmente, não assinei aquela carta e disse
que assinaria esta carta que elaborei. Esta carta
Senhor recebeu a importância integral de 16 mifoi de meu próprio punho, fui eu quem a elaborou,
lhões.
_e o que está inserido nela é verdadeiro.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Dezessels
milhões.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Essã carta
que-sena um desmentido geral, total, uma espécie
OSR.MANSUETO DE LAVOR -E já terminou
de negação absoluta, lhe foi levada e proposta
de aplicar?
exatamente por quem?
OSR.JOSÉ GOMES GRAOOSA-Não, estou
aplicando.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Pelo Sr.
O SR. MANSUETO DE lAVOR- Está aplican- Alencar Guimarães, que estava acompanhado de
um diretor da Hidrossistema e de quem eu, frando. Qual é a previsão?
camente, não me lembro o nome.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Oito quilóO SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Díga:.me
, metros de calçamento, oito mil metros de calçauma coisa, Sr. Prefeito, esse Sr. Alencar Pentâmento.
gano Guimarães é uma pesSoa conhecida em
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Oito inil,
Valença? O QUe ele faz na vida? Quais são os
com 16 milhões.
vinculas que ele teve com o Sr. antes deste fato?
O SR. JOSÉ GOMES. GRAOOSA-A proposta
Por que o Sr. lhe deu c~dibilidade?
da MCM era de 1.800 metros de calçamento em
JOSÉ GÜMES GRAOOSA- Pois não,
paralelepípedos e a Prefeitura, através da adminisSr., eu lhe explico. O Sr. Alencar Guimarães eu
tração direta, vai fazer oito mil metros de calçanunca havia visto. Ele tinha um irmão que trabamento com blocos de concretos sextdvados.
lhava na Companhia Têxtil Ferreira Guimarães,
O SR. MANSUETODE LAVOR- Qual foi o
em Valença. Esse Alencar Guimarães é da família
papel da SAREM nessa história?
Guimarães, uma famílta que alguns dos SenaOSr.JOSÉ GOMES GRAOOSA- Eu até nem . dores que são de Minas devem conhecer; é uma
famma poder_osa de Belo Horizonte que possui
tive contato com a SAREM, apenas, recebi um
diversas empresas, enfim, e, dentre as quais, a
telegrama, no dia 11 de agosto; o requerimento
Companhia Ferreira Guimarães. Esse irmão dele
deu entrada no dia 23 de julho; eu recebi,
me procurou, por reiteradas vezes, dizendo que.
dia 11 de agosto, um telegrama do SecretárioGeral da SAREM, comunicando que o recurso _o irmão estava trabalhando nisso, e confesso ao
Sr. que eu talvez tenha sido vencido pelo cansaço,
tinha sido liberado. Apenas isso.
porque fui procurado reiteradas vezes pelo Sr.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - O Senhor,
Alencar Guimarães, que me dizia poder liberar
nesse processo, teve a1gum contato direto ou indirecursos, em Brasllia, a fundo perdido; e citou
reto, através de a1gum emissário, de algum parlacomo exemplo, naquela oportunidade, até, talvez,
mentar, com o Ministro Anibal Teixeira?
para convencimento meu, que havia conseguido
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Niio.
-a liberação de recursos para a Cidade de Santos,
no Estado de SãO Paulo, e que era uma quantia
O SR .MANSUETO DE LA.VOR - Não teve.- -VUltosa. Naquela oportunidade, ele me havia dito
que havia conseguido a liberação, para Santos,
Obrigado.
de 450 milhões de cruzados. Não sei se é verdade
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eu só
- e talvez tenha sido apenas para fazer teatro,
gostaria de completar duas perguntas.
ou- convencimento, mas 0 fato é que eu, com
O Prefeito confirma essa xerox dessa carta por
toda a franqueza, posso· dizer a v. EX' que talvez
ele dirigida ao Ministro Anibal Teixeira, em 22
ele me tenha vencido pelo cansaço.
de setembro de 87, que se destinaria a desmentir
o noticiário do jornal O Estado de S. Paulo?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E esse

o SR

no

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -Sr. Senador, eu confirmo a autoria da carta. Naquela opor~
tunidade e com a ajuda do Senador Nelson Cai'~
neiro e do Deputado Ronaldo Cezar Coelho, nós

Irmão dci Sr. Alencar, a quem ele aludia que seria
uma pessoa com trânsito em Brasília, etc., é funçionário público,- amigO de quem, parente de
quem?

O SR. JOSÉ GOMES GRAC!OSII - Não; o
Alencar GUimarães ... O Sr. me pergünta sobre
o Alencar ou...

O SR. RElA.TOR (Carlos Chiarem) - Não; o
Sr. Menim Teixeira seria do diretorwpresídente da
empresa e parece-me que primo do ex~Ministro,
não é isto?
O SR. JOSÉ. GOMES GRAOOSA Certo.

Pois nao.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O Sr.
Alencar Guimarães teria um irmão também, não
teria?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA-Esse irmão
é quem tr_abalhava no Munidplo de_ Valença, era
funcionário da Ferreira Guimarães e conhecido
nosso;- Era um dos diretores da Companhia em
Valença.

O SR. RELATOR (Carlos Chiar"elli)- E o Sr.
-:Alencar só ia lá eventualmente para fazer essas
visitas sedutoras?
OSR.JOSÉGOMESGRAOOSA-Exatamente.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)....:.... Havia uma
destinação partidária" deUina parcela dessas verbas?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Havia.

O SR. RELATOR _(Carlos Chiarelli) - Quanto
era?
---0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA Qi'dem de 5%, Sr. Senador.

Era da

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Destinado
a quem?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- A quem
o Prefeito determinasse.

O SR. REI,ATOR (Carlos Chirelli)- Mas a nível
partidário?

·o SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Não. Se
o Prefeito quisesse "ficar com o diriehiro, poderia
ficar.
·
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) para o Partido; era para o Prefeito?

Não era

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- e_ Ele me
disse que acJuele recurso poderia ficar com o Partido ou para quem eu quisesse destinar o re_curso.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelii) -

E qual

é o Partido do Prefeito?

·nsR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- O PMDB.

_O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) Está -Com a palavra o eminente Senador Affonso
Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,
o que nos parece, pelo depoimento do Prefeito
de Valença, é que se estabeleceu um sistema para
se desviarem recursos públicos, sistema muito
bem elaborado e que funcionaria de maneira perfeita se -o Prefeito se compussesse com o sistema
de corrupção; bastaria o Prefeito aceitar uma parti~
cipação nessa comissão que, inclusive, é surpreendente; já temos o_uvido falar em 10, 15, 20,
mas 50__é ·novidade. Eujá-haviâ-ouvido falai em
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150%, o que dá margem para participação de
muita gente. Eu gostaria, só para completai", saber
o seguinte: a Hidrossistema em nenhum momen~
to recebeu pagamentos por seu serviço na pre-

feitura?
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OSR. JOSÉ GOMES GRACIOSA~~ oxplico,
Sr. Senador. A Hidrossistema, na verdade, elabo-

rou um projeto, ganhou uma concorrência
Prefeitura- para a elaboração de um projeto
seneamento básico. Eu, após ter recebido os
cursos, não paguei a Hidrossistema e me vi

na
de
rena

contingência, Sr. Senador, de ter que P..agar por-

que ela, de fato, havia elaborado um projeto, por
sinal, belíssimo, muito bem-feito. Não tive como
fugir disso. Nós chamamos a concorrência pública e a empresa ganhou, embora de maneira um
tanto quanto duvidosa, mas não tivemos como
deixar de pagar. COnsultei os noSSos ~ctvogados,

que disseram que poderíamos deixar de pagar,
mas a Prefeitura seria executada e teria que pagar.
Então, paguei à empresa aproximadamente 1 milhão e quatrocentos e tantos mil cruzados. Não
me lembro exatamente a quantia.
O SR AFFONSO CAMARGO ~ ]'[esse pro-

cesso a Hidrossistemas en~a fazendo e recebendo o projeto. E poderia ser um sistema q!Je nem
ela recebesse. Ela poderia entrar no bolo dos d~
zesseis milhões, mas ela recebe também pelo projeto. Agora, a obra corresponde exatamente àquela verba liberada pela SAREM?
O SR. JOSÉ GOMES GAACIOSA- Sim, cor-

responde aos 16 milhões.
O SR. AFFONSO CAMARGO - O_ problema
todo _é saber como é que vamos conseguir provar
tudo_ isso de urna forma muito clara, porque a

evidência para mim, pessoalmente, é a de que,
realmente, é um processo fácil cte entender porque acaba caindo numa empresa, quer dizer, são
empresas coligadas e há um momento em que
alguém vai participar porque, na verdade há desvio de recursos e, é exatamente a diferença entre
o valor real da obra. Se ele tivesse executado a
obra seu valor real, numa concorrência _norm.,l,
seria de 16 milhões, Pelo que V. S• está falando,
há uma proporção de um mil e oitocentos para
oito mil cruzados. Praticamente, a obra seria feita
por um valor quatro vezes maior do que deveria
ser feito.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)V. Ex!' tem a palavra, Senador José Agripino.
OSR.JOSÉAGRIPINO-Sr. Presid,me, penso

que, nesta CPI, é preciso apurar responsabilidades
de todos aqueles que estiverem comprometidos.
O Prefeito declarou que, com os recursos que
recebeu da SEPLAN, está executando 8 km de
pavimentação de rua, 8 mil metros lineares de
rua, quando, pela concorrência feita, dirigida, os
recursos seriam suficientes pelos preços propostos ou impostos, para executar apenas 1.8 km
de extensão~ Eu pergunto ·a:o Prefeito se a obra
que está sendo realizada está sendo feita por administração direta _ou por contratação mediante
concorrência?
O SR. JOSÉ GOMES GJV"CIOSA .,-- Adminis-.

tração direta.
O SR. JOSÉ AGRJPINO - Entre 1,8 e 8 l<m.
são mais de quatro vezes, o_U seja, são mais ou

menos quatro vezes e meia. A comissão referida
para a turma do Ministro seria de 50%. Há que
se admitir que a empresa construtora, executando
3,6 .km. pelos preço-s que o Prefeito está executando, ainda teria um lucro de 100% e ainda sobfai-la algum recurso de 3,6 para 4 km. O que
eu gostaria de salientar é que, dentro desse cálculo, é preciso que se verifique também o envolvimento das empresas construtoras, porque elas,
pelo que o Prefeito disse, seria o móvel, o instrumento para o repasse de recursos. Mas, elas, além
de um lucro exorbitante, ainda teriam recursos
de sobra para repassar para terceiros, Confere?
O Sr. Alencar Guimarães é funcionário da SEPLAN?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- tfão, não

éluncionário da SEPLAN. Eu creio que o prestígio
do Sr. Alen_car Guimarães é exatamente junto com
o Sr. Séfgto -Menim Teixeira, esse senhor é que,
segundo o Sr. Alencar, despachava diretamente
com o Ministro.
O SR. JOSÉ AGRIPINO -- A5 tiês empresas
foram trazidas pela Hidrossistema ou pelo Sr.
Alencar Guimarães?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -

Na verda-

de, quem apareceu foi o Sr. Alencar Guimarães.
Não posso assegurar para V. EX' se essas empresas foram contactadas pela Hidrossistemas, mas
o (ato é _que apareceram três empresas de engenharia, eu não tenho bem certeza se foram duas
(;lU _três empresas, e fOrám levadas a Valença pelo
Sr. Alencar Guim_arães.
_
O SR. MENDES CANAl...E - No depoimento
à Polícia Federal, são citadas três empresas: MCM
Engenharia Ltda, Construtora Caballero e a SONEP, seriam três empresas.
A Hidrossistemas apenas realizou ou confeccionou o projeto ou teve alguma participação na
vinda das empresas até Valença?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -

Eu não

posso afumar isso a V. Ex"
O SR. MENDES CANALE- Pode afirmar que
o Sr. Alencar Guimarães teria trazido, oU seja,
a empresa Hidrossistemas teria feito o projeto
usando o seu conhecimento e se ausentado do
projeto?
O.SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Exalamen-

te!
O SR. MENDES CANALE- Essa-s três empr~
vieram participar da concorrência e outras
empiesas da terra participaram também da con·
corrência?

sa~_

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOS"A -

Não. Por-

que, como eu disse anteriormente, Senador, era
qu_as~ que impossível que qualquer empresa, pelo
menos no meu município, participasse da concorr~ncia, haJa vista as exigências do edital que havia
Sido pubbcado com o capital, enfim, uma séria
de exigências.
O SR. MENDES CANALE do edital.

Condicionantes

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -

O SR MENDES CANALE - E ganhou a MCM

Engenharia?

Ganharia

se eu não tivesse anulado o edítal, a MCM Engenharia.
O SR. _ME_NOES CANALE - O preço da Construtora Caballero e da SONEC eram superior ain·
da ao preço da MCM Engenharia nas propostas
apresentadas?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Eram sú·

periores.
O SR. MENDES CANALE- Então, ~Y_gostaria
de reafirmar esse raciocínio: o Prefeito está realizando, com recursos que dariªm para fazer- f .8
Km de p-avimentaçãO; está fazendo 8 Km?
O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA- Oito quilo·

metros em bloquetes de concreto sextavado, que
custa mais caro que o paralelepípedo.
O SR. MENDES CANALE - A proposta era
de 50%, em termos de propina? A erílpresa, portanto, está ficando com um percentual maior do
que 50%·.
O SR. JOSÉ GOMES GRA,CIOSA- É porque,

na verdade, não seria apenas 8_ milhões, seria
muito mais do que fsso. Porque a empresa ainda
receberia dinheiro e ev teria que pagar, de acordo
com as etapas da obra, e naturalmente a empresa
talvez até ganhasse mais, porque sangraria a verba
em mais de 8 milhões de cruzados.
O SR. MENDES CANALE - Prefeitol Gos~ria
de caracterizar exatamente a participação da empresa, ficando com o faturamento superior a
50%?

-

O SR. JOSE GOMES GRACIOSA- Ela ficaria.

O SR. MENDES CANAli:- - Perfeito! g isso
mesmo.
-O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr_._ Presidente,
perde até o ilustre Prefeito já ter respondido a uma
pergunta nesse sentido, mas acho que tenha pas-sado desapercebido. GOstaria, eritãõ, de voltar a
enfocar o assunto. Perguntaria ao Sr. Prefeito, se
esse estudo que promoveu, para que fosse feito
o projeto de saneamento nos bairros da cidade,
fot através também de concorrência?
··
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Essa <;Qn-

corrência, Senador, ela foi efetuada por uma exigência _Qo pessoal desse Alencar Gulmar~es e
pelo pessoal da Hidrossistemas para que a verba
fosse liberada, era preciso fazer um projeto.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Sem dúvida.

Porque se não houvesse um projeto, o Prefeito
não pOderia nem abrir concorrência. Mas, eu per. gunlO se, de fato, houve inicialmeQte a concorrência para a realização do projeto~ do qual deve
ter saído a vencedora, a Hidrossistemas. O Pre{eito
contratou os trabaJhos diretamente dessa empresa de engenharia?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -

Houve a

concorrência.
O SR. JOSÉ PAUL.Q l3ISOL- Nessa concor~
rência a Prefeitura solic_itava o trabalho - aqui
diz que foi para projeto de saneame"nto7- - -

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Exatamen-

te!

22 769

0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Exatam<n-

te!
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- O sanea;,ento

- para ser mais objetivo, o_ saneamento relaÇio-

770

Terça-feira 22

DlARIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11)

nado com quê? CY Prefeito fala aqui em calçamento.

t

O SR JOSÉ GOMES ORAOOSA- exatamente isso. Saneamento é calçamehto, Senador.
Na verdade, há uma discussão técnica :om relação a saneamento. Eu entendo que saneamento
é tudo. Isso foi uma exigência do próprio pessoal
da Hidrossistemas. Quando fazemos saneamento, é esgoto, água, calçamento, enfim é _:tucjo o
que exige a infra-estrutura de um bÇ~_irro. Entre-

tanto, eles fiZeram questão de que constasse esse
saneamento e calçamento, como as sarjetas, etc.
O SR. MENDES CA.NALE -

Nesse projeto

apresentado pela Hidrossistemas, ela especificava

estou disposto, se tiver alguma culpa nisso, a pagar por ela. Tratei de denunciar, tão logo pude,
mas era uma concorrência dirigida, que estava
com Carta marcada.
O SR. MENDES CANALE - E o Sr. Prefeito
escudou-se bem. lnclusive, valeu-se aqui -pelo
menos o nosso Senador Nelson Carneiro, em que
reconhecemos grande idoneidade e tudo o mais
- e procurou, ao dar conhecimento do fato, escudar-se daquilo que ele pensava:-receber o dinheiro
e não chegar a concluir o que des_ejava, porque
erarrLesses_SO% que queriam, a mais, do valor
da obra

O SR JOSÉ GOMES GRACIOSA- Era isso
a obra a ser realizada e, naturalmente, dava um mesmo.
custo à mesma ou ela drigiu-se apenas ao-traba0 SR. MENDES -CANALE _Estou satisfeito.
lho a ser desenvolvido?
0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA_ Gngiu-se -~- :_ --0 SR PRESlDE_NTE (José Jgnácio Ferreira) Com a palavra o eminente Senador José Paulo
apenas ao trabalho a ser desenvolvido, sem dar _Bisol.
o custo.
ci"SR. JOSÉ .PAULO BISOL- Eu gostaria de
O SR MENDES CANALE - E a Prefeitura, indagar do Prefeito, se não lhe pareceu estranho
ao realizar o edital de concorrência para a realiza- 0 fato de uma determinada pessoa que não reside
ção do serviço, promoVeu algum trabalho de \e- em Valença, que não pertence à administração,
vantamento de custo_d_él obrª_que deveria ser leva- procurá-lo para oferecer uma determinada impordo a efeito?
tância em _dinheiro, se essa proposta não era sus0 SR. JOSÉ GOMES QRAOOSA- Não pro- peita, se S. Ex' não sentiu isso?
-movemos, efetivamente, um levantamento, Sena0 _SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA _ Senador,
dor. Naquela oportunidade eu já tinha intenção naquela oportunidade, confesso a V. Ex• que senti
de anular aquilo tudo, eu só precisava ter os recur- de fato: o sujeito era estranho no município, etc.
sos necessários dentro da Prefeitura para poder Agora, ele insistiu demais. o irmão dele, principalefetivar essa anulação. Então, não me preocupei mente, por reiteradas vezes me procurou, dizendo
com isso. Agora, sei, evidentemente, que poderia que q irmão estava trabalhando c_om isso, enfim,
realizar muito mais do. que uma flfma de constru- insistiu demais naquilo. Nós todos- permita-me,
ção. Daí porque não preocupei.
por favor -, que somos políticos, às vezes nos
O SR. MENDES CANALE - Então quando
defrontamos com alguns elementos, dentro das
a Prefeitura lançou o _e_dita_l de__çQncorrência pre- nossas cidades, que são insistentes, que insistem
vendo apenas a realização de 1,8 quilómetro de _ com determinadas coisas e nós, até para nos vermetros lineares, parece-me, de calçamento, e);;~.
mos livres, dizemos que vamos fax,zer. Foi_ mais
não fazia relação e não estava calcada em recur- o_u menos isso que- aconteceu, fOi a inslstência.
sos próprios?
E eu, com toda a franqueza, não pensava, que
ele fosse conseguir, tal corno tantas outr~s que
O SR. JOSÉ_ GOMES GRAOOSA- Não. Esta- já passaram pelo Município. Então, assinei até
va calcada nos recursos que chegariam de Bra- parn me ver livre do sujeito. E, na verdade, ele
sflia.
conseguiu em vinte e quatro horas.
O SR. MENDES CANALE - Que chegariam.
Um erro até da Prefeitura, porque não se poderia
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -:-Já que era sensilançar nenhum projeto sem ter os recl.l.rsos já
velmente anormal o comportamento dele, paredefinidos. Mas esse é outro aspecto, ao qual não ce-me óbvio que o Senhor tenha indagado dele
vamos descer.
qual era a motivação que ele tinha para fazer essa
0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA_ Se V. Ex!
proposta. Ele respondeu alguma coisa?
me permitir, eu explicarei. Já tínhamos um tele_O SR JOSÉ GOMES GRACiOSA- Não, nagrama com os recursos liberªçlos; eles sQ não
quela oportunidade, não indaguei isso a ele. O
haviam chegado à Prefeitura.
irmão dele me colocava que ele queria me ajudar,
O SR. MENDES CANALE- Completando exa- que tinha uma dívida com Valença, que a compatamente a resposta que o Prefeito prestou, no nhía tinha_ uma dívida com valença, que queria
ªj_y_dar a Prefeitura. Ficava_ com essa conversa
que diz respeito aos valores. que para a realização
_Então, env~redei-me por aí.
dessa obra foram apresentados por outras duas
empresas valores superiores ainda àquele em que
OSRJOSÉPAULOBISOL'-Porquedizesseis
a M Engenharia saiu vencedora, tudo leva, então,
a crer que o valor mais elevado ainda era apenas riiilhões? Por qUe não vinte e sets ou trinta?
para dar aquilo que chamamos de cobertura; loO sR. JOSÉ GOMES ORAOOSA ,- Porque
go, elas estavam assim também comprometidas?
isso parece que era focado, segundo o Alencar,
O SR. JOSÉ GOMES QAAÇIOSA- Entendo
pelo próprio pessoal do Ministro.
que sim, porque aquilo já foi levado para a PrefeiTão logo...
tura pronto. Quer dizer_ foi uma concorrência.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Quer dizer que
Eu gostaria de reafirmar, Senador, que foi uma
concorrência dirigida, não escondo esse fato e fJXavam uma determinada importância ...

Março de 1988
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Em dezesseis milhões.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- ... dependendo
da prefeitura de que _se tratasse?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Exatamente.
OSR.JOSJ!PAULO B1SOL-0Sr:iem conhecimento de outras prefeituras?
O SR. JOSÉ GOMES OR/(CIOSA - Não, não
tenho._Não tenho, Senador.
E até naquela oportunidade, Senador, apenas,
para esclarecimento, o Alencar me afirmava que,
se tudo corresse bem com esses_ dezesseis rnilllOéS, Já estava praticamente acertada a_ liberaÇão
de outros dezessets iTiilhões. Na verdade, seriam
trinta e dois milhões.
O SR. JOSE PAULO BfSOL- O r'eq·uerimento,
segundo o Sr. já manifestou, foi apresentado já
elaborado. O Sr. s6 asslfloU?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA _:_ Já veio
elaborado e eram sete ou oito linhas. Era por
sinal, um requerimento malfeito, com uma redação mal colocada
O SR JOSÉ PAULO BISOL - Esse requerimento já menciona saneamento básico. Então,
a Prefeitura :Se submeteu ao requerimento ou realr:nente era p"iioritário o problema _do_sanearnento
básic_o?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA prionlário. Era um bairro~~

Não, era

O SR. JOSJ! PAULO BISOL -Isso não é urna
casualidade, então? Um acaso?
O SR. JOSÉ GOMES dRACIOSA - De fato,
precisávamos de saneamento básico e isso é evidéil.te no meu MunicíPio~ porque os bairros periféricos estãO extremamente abandonado.s. EVidentemente, que é um problema que está até hoje
latente no Munidpio.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL-As três empresas
mencionadas pelo Sr. no depoimento à autoridade policial, são de Belo Horizonte.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Perfeito.
OSR.JOSÉPAULO BISOL-0 Sr. tem conhecimento de algum relacionamento entre essas
três?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não tenho,
Senador.
Uma das empresas que apresentou prof)osta
tem corno sócia a Uniterra da qual, segundo me
chegou ao conbecimento, o Sr. Ministro é um
dos sócios.
·
Nã'o posso afirmar, isso, evidentemente, porque
chegou ao meu conhecimento de maneira extraoficial. Não tenho nenhum documento que possa
provar isso.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Certo! O plano
feito pela Hidrossistemas é um plano genérico,
que cabe para qualquer prefeitura em semelhan·
tes circunstâncias, ou especificamente para Valença?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não, especificamente para Brasília. Foi muito bem elaborado, mas gostaria de colocar, Sr. Senador, que
esse plano só chegou à Prefeitura Municipal de
Valença depois que os jornais do Brasil inteiro

Março de

1988

já noticiavam a respeito dos problemas ocorridos _ O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - Não foi
na SEPlAN. Aí, então, esse projeto, muito bem
um financiamento, Senador, mas recurso a fundo
elaborado por sinal, chegou às minhas mãos, na _perdido.
Prefeitura de Valença.
- O SR JCJIAHY MAGALHÃES - Sim, mas alO SR JOSÉ PAULO BISOL - Antes que isso
guém deve ter assindo pela Seplan, deve ter pasviesse à tona, ou mesmo depois, houve aJguma sado por um órgão da Seplan, dever ter sido alruptura, algum desajuste mais ou menos violento gum tipo de convênio, alguma coisa. Tem que
entre o 5r. e o Alencar?
haver qualquer documento da Seplan.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não,

nao

houve, na verdade. Já aconteciam as notícias de
jornal e o Sr. Alencãr portava-se normalmEinte,

não houve nenhuma ruptura.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

O Sr. Alencar

esteve lá para pedir aquele ofício de desmentido,
aquela carta de desmentido,
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Esteve.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL c=AÇonipOnhado

. O SR. JOSÉ GOMES. GRACIOSA -

O SR. -JUTAHY MAGALHÃES - Quer dizer,
a Sarem teria feito isso? ... "Saudações. Antônio
. Ãugusto dos Reis Velloso."
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Perfeito.

O SR. JOSÉ GOMES_GRACfOSA- Sim.
O Sr. poderia ...

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não sei
o nome da pessoa, mas posso afirmar ao Sr.
que era um diretor da Hidrosslstemas.
O SR JOSÉ PAULO BISOL- Não era, então,

o Sr. Sérgio Menin Teixeira de Sousa?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não, não
era.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL feito.

O que

eu recebi, Senador, no dia 11 de agosto- não
estou bem certo da data, mas tenho a impressão
que é essa - foi um telegrama do SecretárioGeral da Sarem dizendo que o recurso havia sido
liberado.

de uma outra pessoa?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -
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Já estou

satis-

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira) Com a palavra o eminente Senador Jutah:Y Magalhães.
O SR. JUfAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,

em primeirO lugar, peço desculpas por chegar
um pouco mais tarde, mas tive que passar na
1~ Secretaria do Senado e também estávamos
com duas concorrências hoje, mas de outro tipo.
Por isso, não pude ouvir o depoimento e as indagações do relator; só comecei a_ ouvir_ a partir
do Senador Affonso Cainargo. Dessa maneira,
não sei se a pergunta que vou fazer já teria sido
motivo de algum comentário aqui. Nesse período
em que estou aqui, ouvi falar no sistema, ouvi
falar no Sr. Teixeira e no Sr.- .AJéricar Guitl1arães,
mas pelo que entendi, nenhum é funcionário da
Seplan. Quem fez o contrato- pela SEPLAN? V.S'
fez um comentário rapidamente, nesse período
em que estou acompanhando os trabalhos, de
que o financiamento teria saído em 24 horas.
Quais foram os órgãos da Seplan que fizeram
esse contrato, que liberaram esses recursos com
tal velocidade?
O SR. JOSÉ GOMES GAAOOSA- Senador,

V. Ex' poderia repetir, por favor?
O SR. JUfAHY MAGALHÃES- V. S' falou que
em 24 horas esses financiamento teria- sido liberado?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Perfeito.
O SR,JUfAHY MAGALHÃES- Então, pergun-

taria a V. s~ quais forarri oS-órgãos da Seplan
que burocraticamente, tiveram que ser responsáveis por essa liberação? Quem assinou os contratos de financiamento pela Seplan?

OSR.JUfAHY MAGALHÃES-Estãchegando

às minhas mãos. Então V. & nãO sabe por onde
tramitou?
O SR..JOSÉ GOMES GRAQOSÀ- Não. Pelo

que o Sr. Alencar me disse, o requerimento tramitou apenas pelo gabinete do MiniStro e que este
teria mandado para a Sarem, para liberar. Foi
o que o Sr. Alencar me disse, naquela oportunidade.
- ÜSR.JtiTAHYMAGALHÃES-UmacoiSa-que
devemos saber é se esses financiamentos a fundo
perdido são liberados assim com tanta facilidade,
sem:passar pOr nenhum órgão do Ministério. Esta
é realmente uma informação interessante, porque
normalmente deve ter um processo com avaliação, os projetas devem ser examinádos, deve haver qualquer despacho de órgãos do Ministério,
para ver se esse projeto se ajusta ou não às fina1idades do órgão que está fazendo o financiamento
a fundo perdido, ou de qualquer forma que seja.
Mas, pelo que estou vendo, além de V. St receber
o edital já pronto; com as firmas já indicadas,
também recebeu já pronta a liberação das verbas.
É uma f0rrri8-aiferente de governar este País, -não

é?
O SR. AFFONSO CAMARGO- Senador Juta-

hy Magalhães, Y. Ex' me permite um aparte? (ConCordância do orador.) E que pelas declarações
do Prefeito de Valença, tem-se a impressão rútida
de que em todo o processo há um incorporador
do negócio, um eficaz incorporador que tomou
conta de tudo e fez toda a coordenação, que é
o Sr. AlencÇl( Guimarães, porque em todos os
mOmentos é ele que está coordenando.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES-N.,aindagação
de quem não acompanhou do início, esse Alencar
GüiiTI.afães Jaz parte de alguma fi[ma de intermediação, ou é apenas um cidadão que não faz parte
de firma nenhuma?

. O SR. JOSÉ GOMES dRAOOSÀ

-·E;, não

:Sei ·se € funcionário de aJguma dessas empresas.
A_gora, era_ ele quem fazia as ligações com o Sr.
Sérgio que, segundo ele, era quem liberava os
recursos.
OSR.J.UTAHY MAGALHÃES-Então, na intermediaçao havida pelo Sr. Alencar Guimarães ou
pelos outros, não houve nenhum documento, nenhum proce-sso em andamento para a liberação.

711

Não houve um pedido dirigido a ninguém. nãb
houve ninguém, além da Sarem, que tivesse ditO
que a verba já estava liberada?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -

Não, a

úniCa coiSa que houve foi um requeiimento assinado por mim, pedindo a liberação de 16 milhões
de cruzados para obras de saneamento no município. Foi a única coisa que teve.

o" SR, JurAHY MAGALHÃES nenhuma? Só isso, e mais nada?!

Tramitaçao

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -

Eu nãd

sei como é que foi •
O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Obrigado.

O SR JOSt AGRIPINO- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fer_reira)Tem a palavra o nobre Senador José Agripino
Maia.
-

O SR. JOSÉAORJPINO -Jâ foi coloCaaO aqui
que a liberação dos recursos foi feita mediante
. um simples telex de comunicação ao Prefeito.
O SR. JOSÉ GOMES G!lACIOSA- Perfeito.

O SR. JOSÉ AGRJPINO.....:. Não hõuve nenhUm
convênio assinado?
·
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não.

O SR. JOSÉ AGRJPINO- Não havia nenhuma
cláusula escrita que indicasse como seria prestado contas de recurso destinado?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não, abs<>'

Jutamente. Nada, nada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO- Se o prefeito pudes-

se ou quisesse não prestar contas, não estava
obrigado a prestá-las.
Não havia assinado nenhum documento que
obrigasse a prestar contas?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não. Inclu-

sive, tenho que verificar isso, Senador, porque
estou com a impressão de que a Prefeitura não
têm por que prestar contas. Eu não sei, francamente, eu não sei.
O SR. JOSÉ AGRJPINO foi frrmado?

Nenhum convênio

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA _:·fiada, na-

da, nada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO -Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira).;,_

Tem a palawa o eminente Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGA$- R"ODRlúUES .....:. 0: 11ustre Préfeito fez referência à abertura de concorrência para realização das obras. Houve essas três propdstas. Evidentemente, não teria havido uma prbn
posta com preços razoáveis. E, se não houve essa
)?.ropos~, tem.conh_ecim_ento çle que eSsas firrn~
que participaram influíram para que outras não
participassem com preços normais?
'
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA -

Não,

Sénà-

dc:>r, porque o_ edital ~ra dirigido. Então, esse edital
era dirigido a uma determinada firma.
(Inaudível.)

Era um edital que mencionava diversas cláusulas, que nenhuma firma da região tinha condição
de concorrer.
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O SR. ~CHAGAS RODRIGUES - Era o que eu
queria ouvir. -Estou satiSfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Tem a palavra o eminente Senador Mansueto de
Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Durante to-

dos esses contatos -ou até mesmo antes; depois
c_ertamente não - o Prefeito recebeu alguma
oferta para aplicar uma parte desses recursoS na

aquisição de equipamentos, de computadores, de
alambiques, etc.?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não.
O SR. MANSUETO OE LAVOR -

Ni!o rece-

beu?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não ..
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente, eu gostaria de tomar a liberdade de sugerir

e pedir as seguinteS diligências:

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Pois não. O SR. MANSUETO DE LAVOR - Que V . .EX
requeresse os contratos sociais atualizadoS das
fumas Hidrossistemas, MCM Engenharia e Uni-

terra, citadas.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Perfeitamente.
O SR. /'1\ANSUETO DE lAVOR -E os contratos sociais iniciais com atualização para saber
quem são os responsáveis legais.
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência certamente tomará as providências.
O SR. MANSUETO DElAVOR -

Eu também

pediria que V. fr conseguisse para avaliação a
cópia do _Diário Oficial, onde, pelo menos, se
publica essa liberação de recursos, porque não
posso conceber que sequer a liberação não seja
consignada no Diário Oficial. Já que não tem
convênio, conforme foí afifmádo...
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidência, certamente, oficiando à Seplan, indagará isso, pedirá essa cópia, essa publicação,
ou indagará se não foi feita.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu agradeço,

Sr. Presidente. Era só isso.

-

Março
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O SR. PRESIDENTE (José I9nácio Ferreira)Respondendo à pergunta, quanto ao edital, nós
já temos os registres feitos pela assessoria e será
cobrado do depoente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Sr. Presidente,

acho que no rol das reivindicações que estão sendo feitas à Seplan, deve ser também feita a indágação sobre como a Seplan faz a comprovaÇão ao
Tnbunal de Contas_dã _Uilião, desses recutsos répassados; já que não há prestação de contas da
Prefeitura à Seplãfi, C_Orilci-é que esta presta contas
ao TCO, da verba consignada?
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira):-:-::
Perfeitamente. Nós faremos um pedido de escla·
recimentos, generalizado e, especificamente, nesse caso também para que eles nos esclareçam.
Continua a palavra com os emin_eiltes sena-do__ _
res. (Pausa.)
Com a palavra o eminente S-eriador itarua_r
Franco.
-

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, não
teria riada mais a queSfioriar. Apenas gostaria que
oS r. Prefeito voltasse a confirmar algumas expressões, aqui.
V. Ex!', Sr. Prefeito, disse que foi aconselhado
a utilizar urna firma de engenharia, sem a qual
não receberia a verba. Correto isso?
O SR. JOSÉ GOMES. GRAOOSA- Correto.
O SR.
FRANCO - A tOdo instante,

n"'AfYlAR

de 1988

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA ~ Tenho,

sim Ex"
O SR. ITAMAR FRANCO então ~ Comissão?

Poderia envíá-las

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Envio, na-

turalmente. Desculpe-me nobre Senador, apenas
gostaria de acrescentar que, naturalmente estranhei o fato. Agora naquela oportunidade eu já
sabiéi e ele já me dizia que eu teria que pagar
50% do recurSO: Mas o dinheifO ainda nãq havia
chegado na Prefeitura~

V. Ex" se refere, não só no seu âepoimerito à
Poltcia Federal, como aqui, perante a Comissão
do Senado da República, a turma do Ministro.
O SR.ITAMAR_FRA!jCO-:- Nesta parte gostaria
É poSsível V. EX'_ identificar essa turma do Minisque V. EX' me dissesse se já teria conhecimento
tro? Porque V. ~ não s6 usou a expressão no
ae outros procedimentos do Ministério do Planeja~
seu depoimento à Polída Federal, mas várias ve~
-mente?
zes, aqui, duram:e o depoimento, se referia a turma
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não, não
do Ministro. O que V. Ex!' chamaria de turma do
tinha conhedmento.
Ministro?
O SR. 1TAMAR FRANCO ~ V. Ex' quando
QSR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Nobre Senador, essa não foi uma expressão criada por colltatou o Sr. Alencar, já havia tido conhecimento
mim, essa foi uma expressão criada pelo Sr. Alen- de que outras prefeituras, ou outras entidades j~
car GUimarães, que dizia Que 50% desses recur~ teriam recebido as verbas do_E'_lanejamento, atra~
·
sos que foram liberados era da turma do Ministro. vês desse tipo de procedimento_?
De maneira que não sei quem é, essa foi uma
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - Ouvimos
expressão cunhada pelo Sr. Alencar Guim<:~rães.
falar...

- O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex!', como- Prefeito, evidentemente, não_ estranhou ao receber
uma quantia de 16 milhões de cruzados, um edital
forjado, já que essa verba não foi determinada
pela sua assessoria técnica, ela foj, a_o que parece,
_determinada pelo Sr. Alencar no edital por eles
preparado, no qual V. Ex" teve que pagar certa
quantia a Hidrossistema? Eu gostaria de saber
quanto V. Ex• pagou primeiro?
O SR. JOSÉ GOMES GRACiOSA-Um milhão

e quatrocentos mil.
OSR.ITAfv\AR FRANCO- V. Ex!' como Prefeito
não__ achou um procedimento JrreguJar, considerando a sua administração; considerando que não
havia uma _orientação_ técnica para uma deliberação de quanto custariam as obras, que esse
preço fosse estipulado pOr elementos estranhos
e _que esse edital fosse preparado, e permitisse
a sua publicação? Nada disso, como administrador, não lhe chamou a ?~tençã<?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOsA- Chamou,

nObre Senador, eu explico a V. EX·
Eu não sei, Senador, se esse projeto_ da HidroSsistema chegou em Brasí1ia. Creio que sini. Ouvi,
agora mesmo, um ilustre &!ri:ador dizer: ''Mas foi
liberado sem projeto?" Creio que esse projeto da
Hidrossistema deve ter chegado a Brasília depois
que os recursos foram liberados.
O SR. IT~ FRANCO -Era o que goStaria
que V. EX' deixassebem claro perante a Comissão.
Os reCursos chegaram antes da apresentação dos
projetes. Este é um detalhe fundamental.

OSR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- E mais,
chegou a Brasília esse projeto_ da HidrossiStemas
de comuriicar à CoiniSsão- que_ eü
não assinei. Esse projeto não é da lavra da Prefeitura Municipal, é um projeto da Hidrosslstemas
e não foi encaminhado por mim. Eu assinei um
plano de aplicação que foi feito em duas folhas
de papel e que...

-~-g_~taria

O sR. ITAMAR FRANCO desse plano de aplicação?

V. Ex" tem cópia"

O SR.ITAMAR FRANCO~ Houve Contato com
seus colegas prefeitos?
O SR. JOSÉ GOMES GPc'Cif 'SA - Especificamente, não! Agora, natw 'llm(
nâo faço ouvidos de mercador às nof!das G.; jomal.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou dizendo
baseado em notícias de jornal.
O SR. JOSÉ GOMES Gj<ACIOSA -

Mas cqm

colegas prefeitos não.
~ Q SR. ITAMAR FRAN<;O - V. Ex' jarriãis teve
contato com o Ministro do Planejamento?
O SR. JOSÉ GOMES ÓRAOOSA -

contato com r
era da SEAC.

~\inistr!'

Não! Tive

rio Planejamento, quando

O SR. ITAW.R FRANCO ~ V. Ex', agora, há
pouco; disse que não tinha tido contafo. Eu sabia
que tinha tido um cOntato com o Ministro do
Planejamento. Gostaria, então, de saber como foi
esse contato.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOf .,A - Tive um
contato, na SEAC. Obtivemos a liberação de reçursos para a construção de creches, no Muni~
cíplo de Valença, e não tivemos nenhum problema.

O SR. lTAMAR FRANCO - Então, vamos deixar bastante claro perante a Comissão- já que,
eventualmente, estou presidindo porque o -Presidente teve de se retirar - que, até então, V. Ex"
havia mencionado que não tivera nenhum contato
corri o Sr. Ministro enquanto Ministro.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Enquanto

Ministro.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas havia tido cono Dr. Aníbal TeiXeira, quando dirigente

tato com

da SEAC.
O SR. JOSÉ GOMES GRACfOSA ~ Exatamen:-

te!
-0 SR.IT~FRANCO.:.... E, quando dirigent~_
da SEAC. o Dr. Aníbal Teixeira, ao liberar recursos
para V, Ex', fez alguma exigência?
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O SR JOSÉ GOMES GRAQOSA -

Absolu-

tamente!
O SR. ITAMAR FRANCO- V.

Ex~'

apresentou

algum plano?
OSR.JOSÉGOMESGRACIOSA-Apresentei.
O SR. ITAMAR FRANCO- Quanto V. Ex1' rece--

da Prefeitura. ~.maneira que não __tivemos nenhum problema naquela oportunidade.
O SR. ITAMAR FRANCO - Esses recursos
eram liberados através de cheques, dinheiro, como?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Eles che-

no final de 85/86, se não me falha a memória.

gavam na conta da Prefeitura, em Valença, numa
conta do Banco do Brasil, que era oferecida à
SEAC, para que ela pudesse depositar, talvez aqui,
em Brasília, e eles chegarem ao Município de
Valença.
-O SR. ITAMAR FRANCO - Quer dizer que,
em relação à SEAC, não houve nenhum~ intermediação?

O SR. ITAMAR FRANCO- Foi no período elei~
torai?

intermediação.

beu?

-

O SR. JOSt GOMES GRAQOSA- Senador,

is_so foi, se não me falha a memória.
O SR. ITAMAR FRANCO- Durante o processo
eleitoral de 1986?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não, foi

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não. especificamente, no período eleitoral. Foi no princípio
do ano 86. Eu não estou bem certo, Senador.

Ó SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Nenhuma
O SR. ITAMAR FRANCO- Foi somente nesta
época que v. Bct teve conta~ com o Ministro?

O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX', tendo rece-

bido _es~- verb~- d_a__ SEAC, -~yjçl_~r::tl~r:rJ-~nt~-----ª--'ª2li:
cou?
O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA -

Perfeita-

mente.
O SR. ITAI'4AR FRANCO- Prestou contas à
SEAC?
O

SR. JOSÉ GOMES

GRACIOSA -

Prestei

contas à SEAC.

O SR. ITAMAR FRANCO- Prestou contas após
a apHc:ação, antes apresentou um projeto?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não, foi

feito um projeto, Sr. Senador. Ev__ gostaria__ que
V. Ex" me perdoe se falhei em alguma coisa, porque o tempo já vai longe, desde que isso aconteceu. Estou fazendo um esforço grande para me
lembrar dos detalhes. Agora, foi feito um projeto
para aplicação em cre_ches e quadras de esporte.
Bem, foi liberado recurso para construção de duas
creches no minidpio de Valença. Nós já fiZemos
quatro. com esse recur~ .da S_EAC, e estamos
no alicerce de uma outra. Quer dizer, evidentemente, ela agora está parada, porque os re_cursos
terminaram. E foram liberadas verbas para quadra
de futebol, e nós fizemos duas. Então, os recursos
da SEAC sempre foram multo bem-vindos~ especialmente porque eram para ser tocados num
trabalho de ação comunitária e com uma parte

m

O SR AFFONSO CAMARGO- Depois houve

O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA ::....Perfeito.
O

SR. AFFONSO CAMARGO- E depois hou-

ve a licitação.
Pergunto o seguinte: em que momento o Sr.
Alencar Guimarães falou em Comissão?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- L.ogo após

a comunicação da liberação dos recursos.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Portanto, antes

do contrato do projeto?
O SR. JOSÊ GOMES GRAOOSA -Antes ilo

contrato do projeto.
O SR. AFFONSO CAMARGO -, E quando foi

feito o contrato do projeto já se estabeleceu aquele
custo, o valor que seria pago pelo projeto, evidentemente?
O SR JOSÉ GOMES GRAQOSA -Já

o SR. ITAMAR FRANCO- Ak,da não Ministro
do Planejamento?

ciSR. JOSÉ COMES GRAOoSA- Exatamente.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Mendes
Canale, antes que eu, a segufr; passe a palavra
a V. Ex.'...
O SR. MENDES CANALE - Eu gostaria, ao_
lado dessas informações, que serão encaminhadas à Seplan, de que fosse solicitado quais exigências judiciais e a forma de processamento normal
para o atendimento de pedido de recurso a fundo
perdido feito pelas PrefeitUras aos órgãos da administração pública municipal. Qual esse processamento, andamento, como são os estudos, antes~.

. OSR..ITAMAR FRAN<;O- O s;cretário anotou~
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à contratação âe um projeto com a Hidrossistemas.

O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA- Foi.

Posso verificar e lhe enviar esse dado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu gostaiia que
V. Ex" fiZesse isso.
Como V. Ex' conseguiu obter esses recursos,
através de requerimento à SEAC,-oü através de
contatos de terceiros?
O SR JOSÉ GOMES GRAOOSA- Foi através
de requerimento à SEAC. EU 9:0Stãi1a -de acrescentar o seguinte, Sr. Senador. a SEAC, no Estado
do Rio de Janeiro, estava entregue ao delegado
do Ministério da Agricultura, Otávio Deni. E o Otá~
via Deni sempre foi um companheiro nosso, foi
um amigo, e já nos conhecíamos antes dele ocupar ess_e cargo. Então, estava entiégue ao Otávio
Deni, e foi o Otávio Deni quem encaminhou meu
pleito. Mas, sem problema nenhum, sem pagamento de comissão.

Terça-feira

direJtinlro:"Senador .Jutahy. -

O SR. JUTAtiv MAGAlliÃES- Queria especificar um caso, s6 para requerimento, também,
à Sej?lan. Peço que eles remetam a esta Comissão, por certidão, cópia de todo o processo da
liberação dos recursos para o Município de Valença: a solidtação feita, o projeto apresentado, a
tramitação da Seplan e a liberação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Affonso Camargo, V. Ex' está com a palavra.
O SR AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,

seria importante reavivarmos na memória a cronologia dos fatos.
Irei falando e, depois, gostaria que o PrefeitO
esc;larecesse.
Houve um oferecimento de recursos a fundo
perdido.

-o_-SR. AFFONSO CAMARGO-- E e.sse·valor
sairia dos 16 mÍihões ou não entraria nos 16 milhões? Seria com os _recursos da Pr_efeitura? O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Com os

recursos da Prefeitwa~
- COin relação- aos 16 milhões, Senador, peço
vêilia a V. ~ porque, francamente,. não me lemw
bro desse fato. Mas posso assegurar a V. EX' qUe
os 16 milhões seriam empregados integralmente
na obra. Evidentemente, essa é uma verba da
Prefeitura pela qual foi paga a Hidrossistemas.
O SR. AFFONSO CM\ARGO -.Com a verba

do Orçamento Municipal?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Exatamen-

te!
O SR. AFFONSO c:AMARGO - Sr. Prefeito.
V. Ex" foi procurado por agentes do Serviço Nadon~-d~-!~f~~?ÇªC?~ _____________ _
O SR. JOSÉ GOMe; GRACIOSA- Fui prQcu-

rado.

-

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Quando V.

Ex' foi procuradO por agentes do Serviço Nacional
de Informação?
O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA -

Senador,

nã_o estou bem certo da data_ mãs, se não me
falha a memória, foi no final do mês de setfimbro
no começo do mês de outubro. Dois agentes
do SNI xerocopiaram tudo o que eu tinhd, requeri~
mentes, enfim, tuQo o que eu possuía na Prefeitura a respeito da questão que hoje estamos discutindo e trouxeram esse material para Brasília.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Gostaria que

V. Ex" repetisse o mês em que foi contatado pelo
SE!rviÇO Nacional de_Informação.

O SR. JOSÉ GOMES GRAQOSA- Perfeito)

- O SR. JOSÉ GOMES"GRAOOSA- Não estou

O SR. AFFONSO CAMARGO- COmeçou por

bem certo, senador, mas final de setembro ou
começo de otmJbro.
-

aL em virtude de querer ajudar o Município. Nesse
momento não se falou em nada de Comissão.
O SR. JOSÉ GOMES GAAdOSA- Não!.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Houve, então

a assinatura do requerimento.
OSR.JOSÉGOMESGRAQOSA-EJ<atamen-

te! .

--

.

O SR. AFFONSO CAMiiROO -

Finai de se-

v:

tembro ou coineço do ·mês de outubrq.
Ext
foi espontaneamente à Polícia Federal ou foi chamado a depor na Polícia Federal?
O SR. JOSÉ GO~ GRAQOSA-Fui procurado na minha cidade pela Policia Federal. Num
Sábado, a-POfíC:ia Federal chegou a minha êrdade
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procurando pelo Prefeito nas ruas priridpiis da
cidade. Isso, evidentemente, marcou a popu1ação
da cidade, porque não havia nada solicitada. A
Polícia Federal queria me ouvir naquele sábado
e não foi possível. Marcaram, então, de retomar
numa terça~feira e, naquela opOrtunidade, fui ouM
vi do.

O SR. AFFONSO 0\MARGO - Os- agentes
do Serviço Nacional de Informação, ao _lhe proç_urarem, disseram as razões?
O SR. JOSÉ GOMÉS GRACIOSA~ As razões
que eles colocaram foram,.,_
O SR. AFFONSO CAMARGô -V ~se referiu
ao mês de setembro/outubro e a sua liberação
se deu, de acordo com o telex enviado pela Sarem,
em agosto.
-

O SR. JOSÉ GOMES. GRACioSA --Agosto.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Quer diZei' quelogo em setembro/outubro V. Ex' foi contatado
pelo_S_erviço Nacional de Informação?

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSÀ ::__ Fcl f~ità
uma denúncia, conforme disse V. Ex", com a ajuda
do .Senador Nelson Carneiro- e do Deputado Rona! do Cezar Coelho no jornal O Globo.
Um ou dois dias depois isso surgiu na imprensa
e, naquela oportunidade, o Dr. Romeu Tumã disse
que o PrefeitO de Valença s~ria chamado a depor,
como se fosse um bandido. Naturalmente, isso
pegou -muito;-n.ã -minha cídade, contra mim. E
eU- não fui chãmado.
Bem, num'a entrevista no Jornal do 'Brasil~
ocorrida em dezembro, eu discorria sobre esse
fato _logo após a instalação desta CP!. Se não
me falha a memória, isso se deu em dezembro.
Naquela oportunidade, uma repórter do Jornal
do Brasil procurou-me, querendo saber fatos a
respeito da Seplan. Contei-lhe o que sabia, e mais
alguma coisa, Disse-!he_que o Dr. Romeu Tuma
queria me chamar para depor; mas isso ainda
nã_o havia ocorrido e estava aguardando o momento. De fato, Jogo a seguir, fui chamado.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -V. S•
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSÀ~ Fui conta·
está convencido de que se não tivesse anulado
tado. A essa altura dos acontecimentos, Senador,
a concorrência- V. S' deve ter toda a documenas notídas já se encontravam no jomal. Eu passei tação das firmas.
muita coisa para alguns jornalistas- e_u me lemO SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Perfeito. bro bem - da Folha de S. Paulo~ do Jomal
do Brasil. Enfim, -aos
rTie procuravam eu
O-SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Evipas_sava, tal _como ~st~u_ _passando, hoje, a esta,
dentemente, V. S' deve ter o contrato social dessas
Córilissão tOdos os dados dos quais eu sabia,
firmas e, com certeza, sabe os nomes dos sócias,
participei e tive riOtíCía: Nunca escondi nada.
do engenheiro OL! dos ~ngenheiros, dos proprieO SNI - Serviço Nacional de iilforffiação -:tários, dos responsáveis que assinaram a concorfoi procurar-me eni Valença, pOr intermédiO de
rência
dois agentes. com o "intuito de me solicitar, naqueSe V. S' tíVésSe anulado a concori-ência e se
la ocasião, cópia de tudo o que eu tinha, de todo
_tivesse .dado ess<;3. obra à firma vencedor~. de Belo
o processado.
HorizOnte, a NC Engenharia Ltda., V. 5• está conO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. S•
vencfdõ de que teria de--entregar 8 milhões de
entregou ao Serviço Nacional de Informação toda
cruzados à equipe (twma) do .Ministro do Planejaa documentação existente, incJusive das concormento?
rências?
- -- -- - - - --

que-

0 SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA documentação existente.

Toda a

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco) ;___ Por
coincidência, as firmas- são todas de- Belo Horizonte.

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA __; Sáo todas
de Belo Horizonte.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Todas
de Belo Horizonte.
O SR. JOSÉ GOMES-GAAOOSA~·Perfdto.

O SR. PR~SIDENTÊ (ftãmar Franco)-.:_ Vamos
para a última pergunta por uma questão cronológica:
V. S' fOi cOntatado. ReC-ebeu 'eni agOSto a C0n1unicação do Ministério do Planejamento sobre a
liberação da verba, de 16 milhões de cruzados.
sem qualquer plano, sem qualquer envio de documentação especial ao Ministério do Planejamento.
Em setembro ou· outubro, aproximadamente, V.
s~ é contatado pelo Serviço Nacional de Informaçã:o e apenaS, em janeiro, foi oú.Y@Q pela Polícia
Federal.
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- É. ;lté estranhei esse fato, Senador, pelo seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Itamar franco)_- Eu
gostaria de saber por que V. s~ estranhou esse
fato.

O~SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Estou, porque eu teria que pagar o seJViço deles mediante
apresentação de notas de serviço. Logo,.o pagamento seria feito por etapas. Isso o que me foi
explicado naquela ocasião ..
O SR. PRESIDENTE (ltariiar Franco) --'--V. S•
pagaria em dinheiro?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Em cheque da Prefeitura Muncipal.

O SR. PRESID'ENTE (ltainãr FranCO) -".em
cheque da Prefeitura Municipal?
O SR. JOSÉ tiOMÉS GRACIOSA - Sim, poresse dinheiro vai para a contã da Prefeitura...

qu~

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -V. s~
pagaria essa comissão c-om cheque da Prefeitura
Municipal?
OSR.JOSÉ GOMES GRACIOSA -Eu pagaria
à firma de engenharia, Senador. O dinheiro foi
para a conta da Prefeitura e eu teria que sacá-lo
para fazer o pagamento.
O SR. PRESIDENTE.(Jtamar Franco) - Sabendo que os 50% seriam destinados ...
O SR. JOSÉ GOMES ORACIOSA- Exatamen·
te.
O SR. PRESIDENTE (Jose lgnácio Ferreira)O Alencar Guimarães,· quando manteve contato

cOm V:s~
Valença?

-- p~rece Cjue- ele tiriha-~um --irmão em

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Ignâclo Ferreira)Ele se referiu a outros serviços prestados pela
empre-S'a- Hidrossistemas a outras prefeituras, anteriormente?

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -Ele se
referiu- acredito até, conforme disse aqui o Sr.
Senador- a um recurso que havia sido liberado,
através desse mesmo pessoal. pela Prefeitura de
Santos, no Estado de São Paulo.

-O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)De pronto ele lhe ofereceu essa verba de 16 milhões de cruzados, não foi isso?
O SR. J(JSÉ GOMES GRACfOSA - Naquela
oportunidade em que ele estava me procurando
para assinar o requerimento, não ftxOu o recurso

O SR. PRESIDENTE (Jose lgn-ácio Ferr-eira)~
Mas houve um momento em que ele lhe disse
que_ eram 16 milhões. Qual o orçamento de Vªlença para 87?
_ O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - 6 orçamento de 87 foi da ordem de 25 milhões; nós
-arrecadamos muito mais - tivemos problemas
seriissimos, inclusive, no ano passado. Arrecadamos bem mats do que isso, mas o orçamento
era_da ol;'dem de 25 milh6es.

O SR PRESIDENTE (José I9flácio Ferreira)Na ocasião em que o dinheiro scti_u, V. Ex• se
apressou _;_aí, então, as Coisas Se' Precfpitaram:
Quanâo o dinheiro saiu, o que ocorreu a partir
daí? O dinheiro está no Banco do Brasil -.o
que -ocorreu?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Ocorreu
que eu dei um despacho na concorrência, anUlando tudo. Retirei o_ dinheiro do Banco do Brasil
e anulei a concorrência, anulei tudo.

O SR. PRESIDENTE (JoSé Ignácio Ferreira)O V. f r empregou esse dinheiro no 'mercado
~e <:apita.is?
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Apiiqilei.
no open market do Banco do Brasil.
Quero cotrigir uma falha, Senador: disse que
tirei o dinheiro do Banco do Bras1l, mas o tirei
da conta, em que ce)e_havía chegado,,que é uma
conta especifica de repasse de dinheiro do Governo Federal e o joguei em outra conta, aplicando-o
nQ open market.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)E isso está contabilizado?

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA--'Está conta·
bilizado; é feito por decreto.
OSR. PRESIDENTE' (José lgnácio Ferreira)_,
Quando V. Ex" fez -eSsa concorrência, quer dizer,
essa licitação na espécie de concorrência, tinha
consciência de que a licit,. , não obedecia à
lei que rege a espécie; OL
~. o Senhor tinha
consciência- de que estava
- •ndo aquela licitaçãO; desobedecendo as normas reguladoras do
processo de licitação.

a· SR. JosrQOMES GiiAaos,\.:.-N:Veidad_e, Senador, as normas não foram desobedecidas; quer dizer, foram desobedecidas normas
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de ética, de moral, de bom costume, agora, as
normas juridlcas propriamente ditas não foram
desobedecidas, porque esta é uma faculdade que
a lei das concorrências públicas permite ao Pre-feito inserir exigências-no edital de concorrência
pública que ele achar que deva inserir- evidente-

mente que é preciso_ seguir a lei lpsls lltteris.
Agora, era imoral, porque quando, na verdade,
exige-se um capital - vamos dizer - de um
milhão de cruzeiros (naquela oportunidade nós
exigimos 15 milhões, 20 milhões-não melembro especificamente das quantias) mas aquilo era
para dificultar que qualquer outra empresa pudesse participar da obra.

Na ~rdade, a norma jurídica propriamente dita
não foi ferida.

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -

Três datas: uma, dia 11-S-87, V. Ex' recebeu o

telegrama da Sarem.-Em·-que âata--chiegou--o dinheiro, ou aproximadamente?

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Pois não, Finalmente, há uma declaração sua na
Polida Federal. Quando houve todo escândalo
nos jamais, o Sr. Alencar levou a V. Ex~ um documento para assinar. Não é isso?
O _SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Perfeito.
O SR. PRESIDERTE (José lgnácio Ferreira)Esse documento continha um semldesmentido,
um desmentido parciaJ, uma nova versão.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)Esse documento _foi assinado por V. Ex:?
O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA nado por mim.

Foi assi-

O SR. PRESIDENTE (José fgnáclo Férrefra) El_e vohou dizemk> que o documento corno estava
não atendia ao que queria a turma do Ministro?

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Voltou.
OS SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -Senador,
não estou bem certo dessa data. Peço vênia para Voltou a insistir no assunto, diz_endo que aquele
documento
não setvia ao pessoal do Ministro.
apresentar depois a documentação. Agora, tenho
E eu disse a ele, na oportunidade, que não assiquase certeza de que esse recurso chegou entre
narfa ()Litro, só assinaria aquele. Ele, então, se_
a apresentação das propostas --foram feitas
deu por satisfeito.
apresentações de propostas- venceu-se o prazo
de concorrência-e o Prefeito teve 5 dias pat-a julgar
O SR PRESIDEffiE (José Jgnácio Ferreira)a concorrência. Nesse meio tempo, o recurso cheEu estou satisfeito, não sei se os senhores senagou ao Banco.
- dores também estão.
--- -O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Depois_ que esse dinheiro chegou e que V. Ex'
o retirou da conta e anulou a concorrência, quanto
tempo depois V. Ex' pagou o projeto à Hldrosststernas.
O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Eu paguei
o projeto à Hidrossistem.as, Senador, em começo
de novembro, ou final do mês de novembro; não
estou bem certo da data também, mediante muita
briga - até esse Advogado foi à Prefeitura.

O SR. ITAMAR FRANCO-Sr. Presidente, antes
de V. Ex' encerrar esta reunião, comunico à Comissão que, através da declaração de V. Ex" e
com a anuência do Senador Jutahy Magalhães,
a partir possivelmente da próxima quarta-feira
os senhores senadores vão receber, através do
nosso terminal, não só os depoimentos como
também todas as denúncias que estão aparecendo nos jornais, tanto de acusação como de defesa,
para que os senhores senadores possam ter um
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manuS.eio ITielhor e mais rápido de todo o material
produzido pela CP!. Por exemplo no caso aqui- do prefeito que acaba de fazer o seu depoimento
esse depoimento deverá estar no terminal até
quarta-feira.
Esta era a informação que gostaria de dar a
V. Ex"' e aos demafs merTibros deStci-Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Muito obrigado a V. EX'. A Pre.. idência, por não
haver mais quem queira inquirir o depoente, vai
encerrar a presente reunião.
Antes, porém, agradece aos senhores senadores a presença, bem como ao depoente e aos
demais presentes. Deseja, também, fixar para
amanhã uma reunião da Comissão, que não tem
corno, por força da própria flexibilidade que se
dá à Assembléia Nacional Constituinte, determinar precisamente o horário, exatamente como
Ocorreu agora Deveremos realizá-la às I3h30min
após o término da sessão da Assembléia Nacional
Constituinte pela manhã. Poderá realizar-se às 15
horas ou às 16 horas. Podemos pressentir que
deveremos realizar esta reunião às 15 horas e
30 minutos ou 16 horas.
Quanto ao depoente, a Presidência já tomou
as providências ne<:essárias no sentido de formalizar a intimação e esteve, inclusive, em cantata
com o Sr. _Romeu Tuma.
Se a Comissão entender possível ainda ouvir
o Sr. Michal Gartenkraut, ex-Secretário-Gera] da
Seplan, nós o faremos; S. S• se encontra dispOnível dentro desta Flexibilidade que _nos permitimoS ou nos- imPomos.
- -- De maneira que, se o plenário da Comissão
entender cabível, subseqüentemente o ouviremos
amanhã. Portanto, existe toda esta previsão para
o auscultarnento de S. S•. A Presidência agradece
aos senhores funcionários e ao depoente a presença e encerra a reunião.
(Encerra-se às 22 horas e 1O minutoS)
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1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República
-102/88 (n\' 132/88,
õngem}, -restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Projetas recebidos da 0\mara
dos Deputados
-Projeto de Lei da Câmara n9 10/~ (n9
186187, na Casa de origem), que revoga o
art 10 do Decreto--Lei n" 2.;2_6.8, de 23 de julho
de 1986, e dá outraS providências.
-Projeto- de Lei da Câmãra n~ 11/88 (n9 ~

na-

235/87, na Casa de origem), que cria o Pólo
Petroquírnfco do Estado do Rio de Janeiro,
estabelece normas parã a-· sua implantação,
e dá outras providências.
. --Projeto de Lei da Câmara no/ 12{88 (n<>
405/88, na Casa de origem), que declara feriado nacional, destinado às comemorações do
Centenário da Abolição da Escravatur{l, o dia
13 de maio de 198a
-Projeto de Lei da Cârriara no 13/86 (n9
304/87, na Casa de origem), que dá nova red~M
ção ao disposto na Lei n" 6.503, de 13 de
dezembro de 1977, que dispõe sobre a Educa-

ção FISi<:a em todos os graus e ramos de
ensino.
,
-Projeto de Lei da Câmá"ra n9 14/88 (n9
381188, na éasa de Origem), que dispõe sobre
a criação de cargos na: Secretaria do Tribunal

de Justiça do Distrito Federal, e dá outras proM
vidências.
-Projeto de Lei_ da Câmara n9 15/88 (no
26()/8_7_. na Casa de origem), que dispõe sobre
a Organiz.:lçáo do Quadro de Engenheiros MiM
litares no Ministério do Exército, e dá outras
providências.
·
·
__ -Projeto de Decreto Legislativo n" 5/88 (n9
12/BB, na-Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissáo -de papel-moeda, no
exercido- -9~)~87, no valor global de Cz$
95,000.000.000,00.

-Projeto de Decreto Legislativo 09 6/88 (no
143/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do AcordO de Cooperação Qentffica,
Técnica e Tecoológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasH e o
Governo àa República Popular da Hungria, em
Budapeste, a 20 de junho de 1986.
-- ..=Pró]€:to de Decreto Legisla~o nP 7/88 (no
150/86, na Câmara dos Deputados), qua ãprova o texto do Acor:do Básico de Cooperação
Científica e Tecno16gica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Govemo-dã--Repúblic:a Sodalista da Tç:.hecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de 1985.
-Projeto de Decreto Legislativo n" 8/88 (n"
1 l /88, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Protocolo de Emenda à Convenção
de Aviaç:Jio CMI Internacional (artigo 83 Bis),
assinado etn Montreal, a 6 de outubro de 1980.
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 9/88 (n?
10/88; fia Câmara dos Deputados),_que aprova
0- texto do Acordo Básico entre o _Governo
da República Federativa do Brasll e o Progra-

ma de Alimentos da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO
- referente à ajuda do Programa Mundial de
Alimentos celebrado, em Brasília, a 2 _de fevereiro de 1987.
1.2.3 - LeibJra de projeto

-Projeto de Lei do Senado n9 11/88, que
dispõe sobre a filiação partidária para as eleições m1micipais de 1988.

}.2.4- Comunicação da Presklênda
-Recebimento de denúncia foi-ini.dada pelo Sr. Wilton Robson Alvarenga, contra o Go~
vemador do Distrito Federal, imputando..Jhe
crime de responsabilidade por atribuir nome
de pessoa viva a bem público.
1.2.5- Denúncia
. . .;. ;. Oferecida pelo Deputado Gerson .Peres·
contra o Sr. José Paulo Sepúlveda Pertence,
Procurador-Geral da República, acut11ulando
as funções de Procurador-Geral Eleitoral.
-_ 1.2.6- Comunicação da Presidência
-Designação de Comissão Especial para .
emitir parecer sobre a denúncia formulada pelo Deputado Gerson Peres, lida anteriormente.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR WRGfuO TÁVORA, como Uder
do PDS-Transparência das contas públicas.
SENADORJAMILHADDAD, como Uder do
PSB - Cobrança do Imposto de .Renda em
OTN.
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ASSINATURAS
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Diretor Administrativo
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Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA.SILVA
Diretor Adjunfo

......................................... Cz$ 950,00

Exemplar Avulso

6,00.

Cz$.

Tiragem: 2.2oo.exemplares.

'.
SENADOR GD SABÓM DE CARVALHO,
pela Liderança do PMDB ~Parlamentarismo.
1.3 -ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo n" 12, de
1985 (n" 98/85 na Câmara dos Deputados),

que aprova o texto do protocolo adicional entre_o Governo da República Federativa do BUJw
sil e o Reino da Espanha ao Acordo Cultural
de 25 de junho de 1960, assinado em_ Brasília,
em 1" de fevereiro de 1984. Discussão encerrada, ap6s leitura do Parecer rt' 1-CRE, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Projeto de Decreto- Legislativo no 16, de
1985 (n° 94/85, ria Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do adendo ao acordo para
fun<:-ionamento do escritório de área da Organização Pan-Americana da Saúde ~ _OPAS
- Organízação Mundia1 da Saúde :-:- OMS,
no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americ:ana, assinado em BrasUia, a
21 de dezembro de 1984. Discussio encerrada, após parecer proferido pelo Senador
Nelson Carneiro, devendo a votação ~r feita
na sessão seguinte.
Projeto de Decreto Legislativo no 17, de
1986 (no 120/86, na Câmara dos Deputados),

que aprova" o texto do protocolo adicional à
Conven_ção Internacional para Conservação
do Atum e Afins do Atlântico~ _aprovâdo pela
Conferência de Plenipotenciários, em 9 e 1O
de julho de 1984. Discussão encerrada,
ãpos·pãreCerprore·rMo- pelo Senador Leite
Chaves, deVeridó ã-vdtãção-ser feita na próxima sessão.
.1!~.1 - Di~os após a Ordem do Dia

SENADOR A aREO MELLO- Presidencialismo.

SENADOR ALFREDO OIMPOS- A falên- .
cia do setor produtivo ruraL

.

.

-.

. ..

'

'

-

.

- Convocação de sessão extraordinária a
rea1izar-se dia 24, àS 10:30 licirás; cOm Ordem
do Dia que designa.

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM
SESSAO AI'ITERIOR

MAM ....:_ Mensalidades

Do Sr. Mansueto de Lavor, proferido na sessão_ de_9-3-88.

. SEJYADOR JOÃO MENEZES- Homenagein_ póstuma a Antônio Noronha Meild.es.
BENADOR FRANGSCO ROUEMBERO-

3 "-- DIRETORIA GERAL DO SEI'IADO
FEDERAL
- Extra:to do Termo Aditivo no 32/88, assinado pelo Senadci FederaL _

SENADOR MÁRIO
- êScólares:

Hidroelétrica de Xingó.

SeNADOR MARCO MAGEL -situação
das_ empresas privadas brasileiraS, em face da
carga tributária.

SENADOR JUTNfY MAGALHÃES- Distorções crOnicas rio Setor de saúde no Brasil ..
O cadastro de doadores de sangue.

.·.

1.3.2 -Comunicação da Presidência

-Resumo de distrato do contrato celebrado entre o Senado Federal !zoquini =-Produ~
tos Químicos Ltda.
4 - ATAS DE COMISSÕES

e

5 - MESA DIRETORA

. . 6 _.:.LiDERES. E VI CE' LiDERES DE
PARTIDO'....

.

SENADOR LOURIVAL BAP77STA- Homenagem póstuma ao Dr. Jaime de Araújo de
Andrade.

7 - COMPOSiçAO DE COMISSÕES

PERMAI'IEI'ITES

Ata da 8• Sessão, em 23 de março de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Francisco RoUemberg

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS. A~-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior

- Leopoldo Perez ...:... -Carlos oe·CarJi - AUfeo
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão . Oiavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel

~ Jarba._s

Passarinho -João Castelo - Alexandre CoSta-=. Edfson Lobão -JOãO LObo- ChaQas Rodrigue::o -_ÁIW:ro Pãcheco- Virgílio Távora- ad Sab6ia de Carvalho- Mauro Benevides
-,~Carlos Alberto ~José Agripino - LavOisier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto LJJcena

- Raimundo Ura - Marco Maciel - Antonio
Farias- MansuetO de Lavor- Guilherme Palmeira ....:.:. Divaído Suruagy-.....:.. -Albano Franco FrariciSco Rollemberg- Lourival Baptista- Luíz
Viit"ila-- Jutahy MagaJhães .:._ Ruy- Bacelar -_
José Ignádo Ferreira - Gerson Camata -João

A

•
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Calmõn -

Jamil Haddad -

ro Borges-Iram Saraiva~ Irapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa-;; Mauricio Corrêa -Meica
F~ho

-

Roberto Campos -

Rocha -

Márcio Lacerda -

Louremberg Nunes
Mendes Canale -

Rachid Saldanha Derzi- Wil$0n Martins- Leite
Chaves -

Affonso Camargo -

Jorge Bornhausen -

LEGISLAÇÃO CTTAI1A

Afonso Arinos -

Nelson Carneiro - Itamar Franco ':"-- Alfredo
Campos- Ronan Tito -Severo Gomes- Fer·
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mau·

José Richa - -

Dirceu Carneiro -

Nelson

Wedekin ---Carlos ChiareJli -José Paulo Bisol
-José Fogaça.
O SR. PRESIDEI"f'''E (Francisco RoDemberg)

-A lista de presença acusa o comparecimento
de 71 Srs. Senadores. Havendo número regimen~
tal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção dé Deus iniciamos nosso_s_ ~-

balhos.

-

O Sr. J9-5ecretário procederá a leitura do expe-diente.

-~DECRETO-LEI N' 2288

DE 23 DEJOI.JiO DE:1986
Cria o Fundo Nadonal de Desenvolvimento, Institui ~o compulsório
para absorção temporária de excesso de
poder aquisitivo e dá outras providências.
............: •••••• « .... ~.............._.., _ _ _~.

····M···i"ti.....~ institUíd~~~=;';dida....;~PI;.mentar ao Programa de Estabilização Econômica,
estabelecido pelo Decreto-Lei_n9 2.284, de 10 de
março de 1986, empréstimo compulsório para
absorção terrporária .do e~so de poder aquisitivO.
· _ ··
Parágrafo único. O empréstimo compulsório
será exigido dós consumidores de gasolina ou
álcool para veí.cu1os automotores, bem ·como dos
adquirentes de autOmó~ls de passeio e utilitários.

É lido o seguinte

EXPEDIEI'ITE

DECRETO-LEI N• 2.284,
DE 10 DE MARÇO DEI986

MEI'ISAGEM DO PRESIDEI'ITE
DA REPÓBLICA
Reotltulndo autógrafos de Projeto de Lei

sancionado:
N• 102/88 (n• 132/88, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 4, de 1988 (n" 401/88, na Casa de origem),
que altera dfsposftivo da: Lei n<? 5.682, de 21 de

julho de 1971.
(Projeto que se transformou na Lei
de 21 de março de 1988).

n~>

7.657,

OÁCIOS
Do Sr. 1•-Secreürlo da Cimara dos Deputados, encaminhando à revlsio do Senado
autógrafos dos seguintes projetos:

PROJEI"O DE LEI DA CÂMARA
1'1• 10, de 1988
(O' 186187, na Casa de origem)
Revoga o art. 1 O do Decreto-lei D"
2.288, de 23 de julho de 1986, e dli outras provklbdu.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~' Fica revogado o art. 1O do Decreto-lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986.
Art. 29 O empréstimo compulsório arrecadado até o dia anterior ao da vigência desta _lei será
devolvido, dentro de 360 (trezeritos e sessenta}
dias de sua publicação, com todos os seus rendimentos.
Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

o

Mantém a nova unidade do sistema
monet.íirJo brasileiro, o seguro-desemprego, lllDJIIIa e consolida as medldudecombllleà~-

,. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 55, itens I e R, da
Con~~ç;~_o._ e _ _
.
CollSiderando que o Decreto-Lei n9 2283, de
28 de_ fevereiro de 1986, foi publicado com algumas lncorreções;
Considerando que a adesão unânime do povo
brasileiro, ao plano monetário de combate à inflação, foi, igualmente, fonte de sugestões para _o
aperfeiçoamento das medidas;
Considerando que as correções e os aperfeiçoamentos devem constar de texto consolidado
sem solução de continuidade para a vigência das
normas inalteradas e aqui repetidas, decreta:

Ou Dlspoolções Preliminares
Art. 19 Passa a denominar-se cnu:ado a unidade do sistema monetário brasileiro restabelecido o centavo para designar-sea centésima parte
da nova moeda.
§ 19 O cruzeiro corresponde a um milésimo
do cruzado.
§ 29 As importâncias em dinheiro escrevefw
se-ão precedidas do símbolo Cz$.
Art 29 Fica o Banco Central do Brasil incumbido de providenciar a remarcação e aquisição
de cédulas e moedas em cruzeiros, bem como
a impressão das novas cédulas e a cunhagem
das moedas em cruzados, nas quantidades indispensáveis à substituição do meio circulante.
§ 1~ As cédulas e moedas cunhadas em cruzeiros circularão concomitantemente com o cruzado, e seu valor paritário será de mil cruz.eiros
por um cruzado.
§ 29 No prazo de doze meses, a partir da vigência deste Qec.reto~Jei, os cruzeiros perderão
o valor liberatório e não mais terão curso legal.
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§- 3~ O prãzQ fixado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 39 Ser!.o gn(adas em cruzados, a partir
de 28 de fevereiro de 1986, as demonstrações
contábeis e fmanceiras, os balanços, os cheques,
os títulos, os preços, os precatórios, os valores
de cor;J:tratos e todas as expressões pecuniárias
que se possam traduzir em moeda nacional, ressál-0J.çl0 O disposto no artigo 34.
Pàrágrafo -único. _0 J;'od_er Exeqrtjvo, mediante noiTnas expedidas pelos órgãos competentes,
poderá determinar às pessoas jurídicas o levantamento de demonstrações contábeis e financeiras
extraordinárias, relativas a 28 de fevei-e{rõ de 1986,
com vistas a adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos deste decreto-lei.
· Art.. 4~- Obedecido o disposto no § I~ do art.
]9, são convertidos em cruzados, no dia 28 de
fevereiro de 1986,_os depósitos à vista nas entidades financeiras, os saldos das contas do Fundo
de Oárantia de TemPo de Serviço, do Fundo de
- "Participação PISJPASEP, as contas-correntes, todás as obrigações vencidas, inclusive salários,
bem _como· os valores monetários previstos na
l_egislação.
Parágrafo único. A conversão para cruzados,
de que trata este artigo, dos saldos de cadernetas
de poupança, bem como do Fundo de_ Garantia
de Terripo de Serviço e do Fundo de Participação
PISJPASEP, deverá ser" precedida de uma aplicação pro rata da correção monetária e juros, na
forma da legislação específica que_ vigorava em
27 de fevereiro de I 986.
Art. 59 Serão aferidas pelo fndice de Preços
ao Cons_umidor -IPC as oscilações do nível geral
de Preços em cruzados, incumbida dos cálculos
a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e obsen-ada a mesma metodoJogía do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Art 6~ A Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional- ORTN, de que trata a Lei n"' 4.357,
de 16 de julho de 1964, passa a denominar-se
Obrigação do Tesouro Nacional- OTN e a emitida a partir de 3 de março· de 1986 terá o valor
de Cz$ 106,40 (cento e seis ouzados e quarenta
centavos}, inalterado até 19 de março de 1987.
Parágrafo único. Em _]9 de março de 1987,
proceder-se-á a reajuste, par_a maior ou para menor, no valor da OTN
percentual igual à variação do IPC, no perlodo correspondente aos doze
meses imediatamente anteriores. Os reajustes
subseqüentes observarão periodicidade a ser fiXada pelo Conselho Monetário NacionaL
Art. 7'1- A partir1da vigência deste decreto-lei,
é vedada, sob pena de nulidade, cláusula de reajuste monetário nos contratos de prazos inferiores
a úm ano. As obrigações e contratos por prazo
igual <;lU superior a doze meses poderão ter cláusula de reajuste, se vinculada a OTN em cruzados.

em

Da Conversão das Obrigações
89 As obrigações de pagamento, expressas em cruzeiros, sem cláusula de correçê:ó
monetária ou com cláusula, de correção monetária prefixada, constituídas antes de 28 dé fevereiro de 1986, deverão ser.convertidas em cruzados na data dos seus vencimentos dividindo-se
o montante em cruzados pelo fator de conversão
fixado no § Iç
Art.

"-"-···-~----··
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§ ]9 O fator de conversão será diário e calculado pela multiplicação da paridade indal ( 1.000
cruzados/I cruzado), cumulativamente por
1,0045 para cada dia decorrido a partir de 3 de
março de 1986.
-- ~- ~ -- -- -§ 2t> As taxas de juros estabelecidas nos contratos referentes às obrigações, de que trata este
artigo, deverão incidir sobre os valores em cruzei~
ros, anteriormente à sua conversão para cruzados.
Art. 91' As obrigações peCuniárias anteriores
a 28 de fevereiro de 1986 e exPressas- em cruzeiros, com cláusula de correção monetária, serão
naquela data reajustadas pro rata , nas bases
pactuadas e em seguida convertidas em cruzados
na forma do § 1" do art. 1o
Art. 10. As ·obrigações constituídas por a1uguéis residenciais, prestação do Sisteina Financeiro da Habitação e mensalidade escolar, convertem-se em cruzados em 1'? de março de 1986,
observando-se seus respectivos valores reais médios na forma disposta no Anexo I.
§ }9 Eni nenhuma hipótese a prestação do
Sistema Financeiro da Habitação será superior
à equivalência salarial da categoria profissional
do mutuário.
-§ 29 Nos contratos de financiamento do Sis-tema Financeiro da Habitação, e com praiõ- superior a doze meses, o mutuante poderá cobrar,
a partir de 1o de março de 1986, a variação Cl:lrnulativa do IPC em caso de amortização ou liquidação antecipada.
_______ _
§ 39 Os_ aluguéis residenciais, convertidos em
cruzados de_ conformidade com o disposto neste
artigo, permanecerão inaherados até_ ga "d_~_[ev~_
reirode1987.
---- -- -Do Mercado de Capitais

Art 11. O CónseJho Monetário Nadonal, no
uso das atribuições estatuidas pela Lei n9 4.59.5,
de 31 de dezembro de 1964, baixará normas destinadas a adaptar o mercado de capitais ao disposto neste decreto-lei.
Art. 12. Os saldos das cadernetas de poupança, bem corno os do Fundo de Ga~ntia por
Tempo de Serviço·e do Fundo de Participação
PIS/PASEP, serão, a partir de }9 de março de 1986,
reajustados pelo IPC instituído no art. 5 9 deste
decreto-lei, sob critérios 8 serem ftxados pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 13. Pode o Banco Central do Brasil fiXar
perlodo mínimo dos depósitos a prazo em instituições financeiras e permitir que elas recebam depósitos a prazo de outras, ainda que sob o mesmo
controle acionário ou coligadas.
Art._ 14. Ficam introduzidas na Lei"n9 4.595;
de 31 de dezembro de 1964, as seguintes alterações:
I - ao art. 49 acrescenta-se o seguinte inciso:

''XXXII- regular os depósitos a prazo enIre instituições financeiras, inclusive entre
aquelas sujeitas ao mesmo controle adonário_ou coligadas;"
n-o indso mdo art 1o passa a vigorar com
a seguinte_ redaçêo:
"lll- receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso XIV do art 4 9
desta lei, e também os depósitos voluntários
à vista, das instituições financeiras, nos termos do inciso § 29 do art 19 desta lei;"

m

m-o inciso mdo art. 19 passa a ter a seguinte
redação~

"lll- arrecadar os depósitos voluntários,
à vista das instituições de que trata o inciso
mdo art. 1O desta lei, esCrttUraildo as respec.tlvas contas;"

Art. 15. Oart. 49 do D_ecreto-Lei n9 1.4.54, de
7 de abril de 1976, paSsa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4" O Banco Central do Brasil estabelecerá os prazos mínimos a serem observados pelas lnstituiçõ_es financeiras autorizadas para recebimento de depósitos a prazo
·· · ·fixo e para emissão de letras de câmbio de
aceite dessas."

Art. 16. O art. 17 e o inciso II do __ art. 43 da
Lei n9 7 .450, de 2.:3 de dezembro de 1985, passam
a ter a seguinte redação:
"Art. 17. As pessoas jurídicas _cujo lucro
real ou arbitrado, no exercido fmanceiro de
1985, tenha sido igual, ou superior a 40.000
(quarenta mil) OTN (art. _29 do Decreto-Lei
n9 1.957, de 23 de novembro de 1982)_serão
tributadas com base no lucro real ou arbitrado, apurado semestralmente nos meses de
_junho e dezembro de cada ano, salvo se demonstrarem ter praticado a polftica de preços
nos critérios adotados pelos órgãos compe-- _tentes d~ f."\inistério da Fazenda.
Art. 43. --···--..............
II- excluir o rendimento real e o deságio
concedido na primeira colo_cação de _titulas
e obrigações da bas_e de cálculo de que trata
o art. 79 do Decreto-Lei n9 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, e dos arts. 39 e 40 desta
lei."

-Dos Vencimentos, Soldos, Salários,
Pensões e Proventos
_Art.__l7. Em 1° de março-de 1986 o salárto
mínimo passa a valer Cz$_ 804,00 (oitocentos -e
quatrO cruzados), -inclUído o abono supletivo de
que trata este decreto-lei e restabelecido o reajuste
anual para 19 de março de_1987, ressalvado o
direito assegurado no art. 21.
Art 18. São convertidos em cruzados, em }9
de março de 1986, pefã forrnã do art. 19 e seu
parágrafo único, os vencimentos, soldos e demais
remunerações dos servidores públicos, bem assim os proventos de aposentadoria e pensões.
-Art. 19. Todos os salários e remunerações
serão convertidos em cruzados em }9 de março
de 1986, pelo valor médio da remuneração real
dos úhimos seis meses segundo a fórmula do
Anexo n. utilizando-se a tabela do Anexo m(fatores
de Atualização).
Parágrafo único. Sobre a remuneração real
rêsultante em cruzados será concedido abono de
8% (oito por cento).
Art 20. Fica estabelecida a anualidade para
os reajustes, pelo IPC, dos salários, vencimentos,
soldos, pensões, proventos de aposentadoria e
remuneração em geraJ, ressalvados os reajustes
extraordinários instib.lídos no artigo subseqüente
e mantidas as atuals datas-base.
Parágrafo único. O reajuste salarial na database será obrigatório até 60% (sessenta por cen-
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to) da variação acumulada do IPC, assegurada
a negociação dos restantes 40% (quarenta por
cento).
Art. 21 . Os salários, vencimentos, soldos,
pensões, proventos de aposentadoria e remunerações, serão reajustados automaticamente pela
variação acumulada do IPC, toda vez que tal acumulação atingir 20% (vinte por cento) a partir
da data da primeira negociação, dissídio ou database de _reajuste. O reajuste automático será considerado antecipação salarial.
- Art 22. A negociação coletiva é ampla, não
estando sujeita a qualquer limitação que se refira
aO aumento do salário a ser objeto de livre convenção ou acordo coletivo.
_ _
_
Art. 23. ·As empresas não poderão, sem Prévia autorizaçãO do Coriselho Interministerial de
Preços- CIP, ~epassar para os preços de seus
produtos ou serviços os reajustes ou aumentos
de que tratam os arts. 20 e 22, sob pena de:

"I - suspensão temporária de concessão
de _empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais;
II - revisão de concessão de incentivos
fiScais e de tratamentos tributários especiais."
Art 24. Nos dissídios coletivos, frustrada- a
negociação a que se refere o artigo anterior, não
será admitido aumento a título de reposição salarial, sob P-ena de nulidade da sentença.
Parágrafo único. Incumbe ao Ministério Público
velar pela observância desta norma, podendo, para esse efeito, interpor recurso e promover ações
W.ci~ria·s contra as decisões que a infringirem.

DO SEGC!RO DÉSEMPREGU
Art. 25. Fica instituído o seguro-desemprego, com a fmalidade de prover assistência fmanceira temporária ao trabalhador desempregado
em virtude de dispensa sem justa causa, ou por
paralisação, total ou parcial, das atividades do empregador.
_Art. 26. Terá direit_p à_percepção do beneficio
0: trãbalhador conceituado na forma do art 3 9
da Consolidação das Leis do Trabalho e que
preencha oS seguintes requisitos:
I - haver contribuído para a Previdência Social,
durante, pelo menos, trinta e seis meses, nos últimos quatro anos;
II- ter comprovado a condição de assalariado;
junto à pessoa jurídica de dirê'ito público ou priw.ido, durante os últimos seis meses, mediante regis-tro na Carteira de Trabalho _e Previdência Social;
DI- haver sido dispensado há rnajs de trinta
dias.
Art. "27. O beneficio será concedido por um
período máximo de quatro meses ao trabalhador
desempregado que não tenha renda própria de
qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal, e de sua fam~ia, nem usufrua de qualquer
beneficio da Previdência Social ou de qualquer
outro tipo de auxilio desemprego.
§ 19 Será motivo de cancelamento do seguro-desemprego a re_cusa, por parte do desempregado, de outro emprego.
§ ~ O trabalhador somente poderá usufruir
do beneficio por quatro meses a cada período
de dezoito meses, seja de forma contínua ou em
períodos alternados.
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Art 28.

o valor do segUrO aser pago mensal-

naquela data, não se permitindo, em hipótese alguma, os preços a prazo como base de cálculo.
§ 2 9 O _congelamento previsto neste artigo,
que se ecjüípafa, para todos os efeitos, a tabelamensais;
i'n-ehto- ofidal de-preçoS; POderá ser suspenso ou
U-1,5 (um e meio) salário mínimo-para os
revisto, total ou parcialmente, por ato do Poder
que ganhavam acima de três salários mínimos
Executivo, em função da estabilidade da nova
mensais.
moeda ou de fenômeno conjuntural.
§ ]9 Para efeito de apuração do valor do be- -- Art. 36. A Secretaria Especial de Abastecineficio, será considerado salário o valor médio
mentç> e Preços - SEAP, o Cons~ho lnterrnidos três últimos meses.
ntsteriaJ.de Preços- CIP_,_a Superintendência Na§ 2~ Em qualquer hipótese, o valor do be- clonai de Abastecimento -:- Sunab, órgãos do
neficio não poderá ser inferior a 70% (setenta Ministério da Fazenda, o CbiiSelho- Nacional de
por cento) do.salário mínimo.
Defesa dO-Consumidor, a -POlícia Federal, órgãos
Art. 29. As despesas com o seguro-desem- do Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho
prego correrão à conta do Fundo de Assistência
exercerão vigilância sobre a estabilidade de todos
ao Desempregado, a que alude o art. 49 da Lei os preços, incluídos, ou não, no sistema oficial
W 6.18l, de 11 de dezembro de 1974.
de Cciritrole.
Parágrafo úrUco. Durante o exercício de 1986, · Ari-37: __ Ficam os MinistérioS da-JUstiça, da
o beneficio será custeado pelos recursos proveFazenda. e do Trabalho autorlzados a celebrar
nientes de créditos suplementares, que terão co- _imediatamente com os Governos dos Estados,
mo fonte:
Municípios e do Distrito Federal convênios para
I - o excesso de arrecadação; ou
a fiel aplicação deste decreto-lei nas áreas de suas
n-a anulação parcial ou total de dotações respectivas competências e para a defesa dos
orçamentárias ou de créditos adicionais autori- cõitslunidores, ·objetivando a punição dos infrazados em lei.
tores e sonegadores.
Art 30. O Poder Executivo, deritro de trinta
--Art. 38:- QualqUer PeSSOa -do povo p-õderá, e
dias, contados da publicação deste decreto-lei, todo servidor póblico deverá, informar às autoriconstituirá Comissão a ser integrada Por repre- dades competentes sobre infrações à norma de
sentantes governamentais, empregadores e tra- congelamento de preços e prática de sonegação
balhadores, sob a coordenação do Ministério do de produtos, em qualquer parte do território naTrabalho, incumbida de formular proposta desti- cional.
nada a subsidiar a elaboração legislativa que disArt 39. Os Ministros de Estado indicarão à
ponha sobre o custeio do seguro-desemprego, Sunab os servidores públicos, a eles subordinados
a partir de 19 de janeiro de 1987, mediante contJi- Ou viilcuJados, que deverão -particiPar da execubuição da União, dos empregadores e dos traba- ção das atividades de fiscalização, previstas neste
lha.dores, sem prejulzos de outras fontes de re- decreto-lei, e no Decreto 11"' 92.433, de 3 de março
~d• 1986.
~
cursos.
Art 31. As disposições pertinentes ao segu§ 19 A União celebrará com os Estadosro-desemprego produzirão efeitos financeiros na membros (Distrito Federal, Territórios e Municl~
data de sua regulamentação, cujo prazo será de pios) convênios para execução das atividades a
até sessenta dias após a publicação do presente que alude o caput deste artigo;§ 2'\ Os sent:idores das pessoas estatais referidecreto-lei.
Art. 32. Aplicam-Se aS disposições pertinen- das, que forem por elas designados para exercer
tes ao seguro-desemprego ao trabalhador que as ativldades de que trata este artigo, terão compevier a adquirir a condição de desempregado após tênda para autuar infratores, notificá·los e praticar
a regulamentação a que se refere o artigo anterior. os demais-atas relativos ao exercicio de fisca·
lizaçã:O.
§ ]9 As autuações, notificações e demais atas
Das Disposições Gerais
realizados pelos agentes de fiscalização, inclusive
Art. 33. Os créditos em cobrança ou resul- os designados na forma deste artigo, serão protantes de_ títulos judiciais, os créditos habilitados
cessados e julgados na Delegacia competente da
em concordata ou falência ou em liquidação ex- SUNAB, a quem caberá coordenar, orientar e sutrajudicial, anteriores a 28 de fevereiro de 1986, pervislonar a execução de todaS as atividades fis~
são pelos respectivos valores em cruzeiros, devi- calizadoras.
damente atualizados na forma da legislação apliDas Disposições Transitórias
cável a cada um, e convertidos em cruzados, naquela data, nos termos fixados no § 1~ do art.
Art. 40. Neste primeiro mês de curso da nova
1•
moeda, e tendo em vista a tr;:msição da~ indexa~
Arl 34. Os orçamentos públicos expressos
ções anteriores para o regime de estabilidade do
em cruzeiros somente serão convertidos em cruçruzado~ fica a Fundação Instituto Brasileiro de
zados depois de calculada a respectiva deflação
Geografia e EStatística autOrlzada a 'Pfoceder à
sobre o saldo de despesas e remanescentes de conversão dos dados já calculados em cruzeiros,
receitas, em cada caso e de maneira a adaptá-los
para efeito de aferição dos niveis reais de preços
à estabilidade da nova moeda.
pelo Índice de Preços ao Consumidor instituído
Art 35. Ficam congelados todos os preço-s por-este decreto-lei, na forma de instruções a se~
nos níveis do dia 27 de fevereiro de 1986.
rem baixadas pela Secretaria de Planejamento da
§ 1? A conversão em cri.iiados dos preços
Presidência da República.
a que se refere este artigo far-se-á de conforArt. 41. A conversão de cruzeiros para cruzamidade com o disposto no § 1ç do art }9, obserdos dos valores dos tributos e das contribuições
vando-se estritamente os preços a vista praticados
em geral, cujo fato gerador haja ocorrido até 28

mente ao desempregado corresponderá a:
I-50% (cinqüenta pai: cento) do salário, para
aqueles que percebiam até três salários mínimos
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de fevereiro de 1986, far-se-á de acordo com o
disposto no § )9 -do art. 19
§ 1~ · As declarações de rendimentos relativas
ao exerdcio financeiro de 1986,_ ario-base de
1S85, serãO apresentadas em conformidade com
a legislação em vigência, convertendo-se para
cruzados o resultado final pela paridade fixada
no§ )9doart.19
_
§ z~ AsPessoasjuríaicasque,em 1986,-ainda
tenham exercidos sociaís não coincidentes com
o ano _civil, farão as respectivas declarações segundo instruç9es a serem baixadas pelo Ministério da Fazenda.
Art 42. As prestações do Sistema Fmanceiro
da Habitação, vincendas no mês de março de
1986, são corWi!it.idãS- pela Paiid"ãde legal do art.
1°, § l 9 ,nãoselhesaplicandoosistemadeconversão previsto no art. 11.
Das Disposições Finais
Art 43. Dentro de trinta dias o Presidente da
República regulamentará este decreto-lei, ressaJvado o disposto no art. 31.
Art 44. Este. decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados o art47 da Lei
9
n 7,450, de 23 de dezembro de 1985, o Decreto-Lei n? 2.283-, -de 28 de fevereiro de 1986, e
todas as demais disposlções em contrário.
Brasília, 1O de março de 1986; 1659 da lndePendência e 989 da Repóblica. - JOSÉ SARNEY
- Paulo Brossard - Henrique SabóJa -

LeônidasPiresGonçaJves-PauloTarsoFJetha de Uma ....:.. DOson Domingos Funaro José Reinaldo Carneiro Tavares - Íris Rezende: Machado - Jorge Bomhausen - Almlr Pazzlanotto - Octávio Júllo Momra Uma- Roberto Figueira Santos- José Hugo
Castelo Branco - Aureltano Chaves - Ro~do Cost8 Couto- Ant&iüo Outos Mag.
lhães - ÁngeJo Oswaldo de Araújo Santos
- Denl Uneu Schwartz - Renato ArcberNelson Ribeiro --:- Rubens_ ~yma Denys Marco MadeJ - Ivan de Souza Mendes JoséMarladoAmlllaJOUvelra-JoãoSayad
- Aluízlo Alves - VIcente Cavalcante Fia-

lho.
ANEXO!

Conversão para c:ruzado. das obrlgaçõea
de que trata o arL 10

1. O valor do último aluguel, pago em cruzeiros, _será multiplicado pelo fator de atualização,

COnStante do Anexo lD correspondente _ao mês
do último reajuste ou, na hipótese de contrato
de locação celebrado posteriormente a fevereiro
de 1985, ainda não reajustado, ao mês da respectiva celebração. Multiplicar-se-á o valor resultante
dessa operação pelo fator 0,7307 (contratos com
dáusula de reajuste semestral) ou pelo fator
0,5266 (contratos com cláusula de reajuste
anUal). Obtido, assim, o valor do aluguel médio
real, em cruzeiros, será o mesmo convertido em
cruzados nos termos do arl 19, § 19
2. ÇJn relação às prestações do Sistema Financeiro de Habitação, a determinação do seu
valor médio far-se-á multiplicando-se seus valores
em cruzeiros, considerados os seis meses anteriores a março de 1986 pelos correspondentes fatores de atualização, constantes do Anexo llL Os
valores resultantes desse cálculo serão somados,
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dividindo-se o total por seis. O véiiOr dessa média
aritmética converter-se-á em cruzados, observada
a regra da conversão fixada no § 1~ do art. 19
3. Quanto às mensaJidades escolares, a determinação do seu valor médio resultará da aplica-

1986Janeiro
1986 Fevereiro

············~~-·-·····---·--··-~···-;:;-······-·--"-·-·-·

ção de coeficientes, conforme regulamento a ser
expedido pelo Poder Executivo, procedendo--se
em seguida à sua conversão_ para cruzados, na

-DECRETO.LEI N• 2.329
DE 20 DE MAIO DE 1987

forma do§ 19 do arl}9

Altera O Decreto-Lei D' 2.288, de 23 de
julhc. de 1986, e dá oubu ~das.

ANEXO!!

Cálculo do salário ern cruzados
referente contratos vigentes
emsetembro/1985

O salário médio reaL COnsiderados adiantamentos, abonos, antecipações ou. outros beneficies afins e excluidos do cômputo o 13" sa1árlo

e outros salários adiclonais, -nos ContrãtoS indivi-

duais de trabalho, vigentes em setembro de 1985,
será calculado pela multiplicação de seu valor
em cruzeiros, considerados os seis meses anteriores a março de 1986, pelos fatores de atualização,
constantes da Tabela do Anexo ill, correspondentes a cada um deles. Os valores resultantes desse
cá1culo serão somados e o total dividido por seis.
O valor dessa média aritmética converter~se~á em
cruzados, observada a relação paritária ftxada no
art. 1•, § 1•, (Cr$ 1.000/Cz$ 1,00). Aos empregados
cujos empregadores adotem quadro de pessoal
organizado em carreira e aos servidores públicos,
em quaJquer data admitidos, a mesma f6rmuJa
será aplicada, tendo por base os salários recebi~
dos nos últimos seis meses anteriores a março
de 1986, pelos ocupantes de idênticos ca~gos
ou funçóes~
Cálculo de salários ent c:ruzados
referentes conb"atos celebrados

após setembro de 1985
Para cálculo do salário lnédio real em cruzados,
considerados adiantamentos. abonos, antecipa~
ções ou outros beneficies afins e excluídos do
cômputo o I 39 salário e Outros salários adicionais,
nos contratos individuais de trabalho celebrado
ap6s setembro de 1985, muftiplicar~se~á o valor
referente ao mês de fevereiro de 1986 pelo fator
de atualização, constante do Anexo m, correspon~
dente ao mês inicial da vigência contratual. O
valor assim atualizado, será multiplicado por fator
variável, a ser especificado no Regulamento deste
Decreto~lei, guardando proporcionalidade com a
variação salarial dos contratos vigent~ em_setem~
bro de 1985; pelOS ocupantes do mesmo· cargo
ou função. Tal \'alar será convertido em cruzados,
observada a regra flXada no_ art. 19, § }9 (Cr$
1.000/Cz$ 1,00).

O Presidente da Repúb~ca, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item D, da Constituição,
e de. acordo com o art. 15 item III, do Código
Tributário_ Nacional (Lei n9 5.174de 25 de outubro
de 1966), decreta:
·--Art ~}9 Ficam suprimidos o_s __ incisos DI e IV
ait 11 do Decreto-Lei 09 2288, de 23 de ju1ho
de 1986, passando o inciso ll, do mesmo art.,
a vigorar com a seguinte redaçao:

·-ao

-

'11-15% (qulrize por cento) do preço de
aquisição de veícuJos novos e de até um ano
de fabri<:açâo."

Art. 2 9 Este decreto-lei entra em vigor na data
de Sua publicação.
~ 39 Revogam-se. as disposições em con~
trário.
·········-·-·----·--~-----·····---··--..:;.. ...

· DECRETO.LEI N• 2.340,
DE 26 DE JUNHO DE 1987

Altera o Decreto-Lei n• 2.288, de 23 de
julho de 1986.
O Presidente da República, no uso da auibuição

que lhe confere o art. 55, item n, da Constituição,
e de acordo com o art. 15,- item ID, do Código
Tributário Nacional (Lei n9 5.172, de 25 de outu~
bro de 1986), decreta:
Art I 9 A partir do dia seguinte ao de publicação deste decreto-lei, cessa a exigência do em~
préstimo compulsório sobre a aquisJção de automóveis _de passeio e utilitários, de _que tratam a
parte final do paragráfo ónico do art. 1O e o inciso
ll do art. I! do Decreto-Lei n• 2288, de 23 de
julho de 1~86, com a redaçâo que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n• 2329, de 20 de maio de 1987.
Art. Z' Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3'L Revogam~se as disposições em con~
trárlo.

______._..__..___. __

Moo•oo..._ .. ..,..._O; .. ..:.....-~~-.~ ....... M.O_o;.,..;.;;;.;.~;.,;..;_·

......._.........,..........

tação do Pólo e estabelecerá as medidas neces~
Sárias ao controle da poluição e à preservação
e proteção do meio ambiente.
_._._, §. 2? Os empreendimentos a serem localiza~
. dos __ t:l.º Pólo Pcttroqul'mico do Estado do Rio _de
Jaiteiro deverão ser aprovados pelo Ministério da
Indústria e do Comércio, através do Conselho de
DeSenvolvimento lndustriaJ - CDL
- Art. 29 Os projetas aprovados para o Pólo Pe~
troquímico do Estado do Rio de Janeiro serão
considerados prioritários para efeito de concessão
de incentivos faseais e financeiros, para alocação
de recursos públicos federais, bem como poderão
obter recomendação de serem declarados de relevante interesse nacional.
Art. 39 A coordenação do planeJamento básico _e construção de unidades centrais fomecedore3-S de insumos, serviços e utilidades caberá
à sociedade, com maioria de capitaJ-privado nacioClal, da qual participarão acionariamente as
empresas que integrarem o Pó1o Petroquímica
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 4~> O Conselho de Desenvolvimento Industrial - COI, através de sua Secretaria Executiva, prestará ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro o apoio técnico que se fizer necessário
para implantação do Pólo Petroquímica -do Estado do Rio de Janeiro.
- Art 3_9 Esta lei _entra em vigor na data de sua
publicação.
· 'Art.- 6? Revogam~se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N• 12, de 1988
(N• 405/88, na Casa de origem)
De iniciatiVa do Sr. Presidente da República

Declara f~do nacional. destinado is
comemorações do Centenário da Abodção da Escravatura, o dia 13 de maio
de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art I~'" Fica declarado feriado nacional, destinado às comemorações do Centenário da AboJição &Escravatura, o dia 13 de maio de 1988.
Parágrafo único. Náo se aplica, ao feriado declarado nesta lei, a antecipação a que se _refere
o art.1 9 da Lei n9 7320,-de 11 de junho de 1985.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl ,39 Revogam~se as disposições em con~

IJMo..

.~.;...:-

MENSAGEM N• 113, DE 1988

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

ANEXO UI

N• 11, de 1988
·.. "{ll' 235187, na casa de origem)

Tabela
Fatores de atualização
1985Março
1985 Abril
1985 Maio
!985Junho
1985 Julho
1985 Agosto
1985 Setembro
1985 Outubro
1985 Novembro
1985 Dezembro

1,1436
1,0000

3,1492
2,8945
2";7112
2,5171
2,:3036
2,0549
1,8351
.. 1,6743

1,5068
1.3292

.

Çrla. o Pólo Petroquimlco do Estado
do Rio_ de Jan_elro, estabelece norma::~
"""'B SuillrilpJantaçâo: e dá OUbu prowld~nclas.

O Congresso Nacional-decreta:
_
Art. ]9 Fica criado o Pólo Petroquímica do
Estado do Rio de Janeiro.
§ 1~ 6 Miil_istério_da Indúst;ria e do Comércio,
ouvidos os Governos do ~dÇ>_e_do Munidpio
iocaJizaÇão, áPrOVã"rá, conjuntamente, a delimi~

de

ExceJentíssimos Senhores Membros do ;Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas EXcelências, acompanhado de eJCposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú~
blica. o anexo projeto de lei que "declara feriado
nacional, destinado às comemorações do Centenário da Abolição da Escravatura, o dia _13 de
maio de 1988".
Brasília, 22de_fevereiro de 1988. -J~ Sar~

ney.

Março de 1988
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 3/88, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1988; 00 SENHOR MINISTRO
DE ESTADO c<::HEFE DO GABINETE OYIL DA
PRESIDIÔNOA DA REPÚBUCA.

Excelentíssimo Senhor &esidente da República:
SUbmeto, à elevada consideração de _Vossa Excelência, anteprojeto de lei que declara feriado
nacional, destinado às comemorações do Cente-

nário da Abolição da Escravatura, o dia 13 de
-- --- __
_ _ -2. A promulgação da Lei Áurea constitui rele-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-Art 2ç O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da

data de sua publicação.
~ Art:--;3ç Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de"junho-de 1985; 1649 da Indepen~
dência e 97<t da República. - JOSÉ SARNEY
....:;. Fernando Lyra.

maio de 198a

vante marco da história do Brasil, pois concretizou

aspirações da Nação na busca dos princípios de
respeito à dignidade da pessoa humana e de
igualdade entre os brasileiros, sem_ distinção da

sua origem ou condição social.
3. A declaração do feriado nacional, proposta
ao Congresso Nacional, enfatizará a decisão do

Governo de Vossa Excelência no sentido de serem
preservados e aprimorados, no seu cumprimento,
aqueles princípios basilares da vida democrática
e ensejará, por outro lado, se realizem, com maior
participação popular, as comemorações do Cen~
tenârio da Aboliçáo.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Ro-naldo Costa Couto, Ministro_~Chefe dQ_Gabinete
Qvil.
n~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 13, de 1988
(N• 304/87, na Casa de origem)
De inici<itiva do Sr. Presidente da República
-~bá noVa redB.ção ao -disposto mi Lei
n•. 6.503, de 13 dezembro de 1977, que
"'dispõe sobre a Educação Ffsica em todos os graus e ramos de ensino~.
Art. J9 O art. 19 da Lei n~ 6.503, _de 13 de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

~dezembro de

"Art. }9 É facultativa a prática da Educação Física, em todos os graus e ramos de
ensino:
- a) ao aluno que comprove exercer atividade profissional, em jornada igual ou supe-rior a 6 (s_eis) horas;
b) ao aluno n1aior de 30 (trinta)" anos de
idide;
--- ---cJ ao aluno que estiver prestando serviço
- militar inicial ou que, em outra situação, com- Prove- estar obrigado à prática de Educação
F'ISica na Organização Militar em que serVe;
dj ao aluno amparada pelo Decreto-Lei
nç _1.044, de 21 de outubro de 1969;
e) ao aluno de curso_de pós..graduação;

783

de 1977, a qu-al disPõe sobre_ a prática da Educação F"tSica, em todos os graus e ramos do ensino.

A Lei n9 -6503m, acima citada. em seu art.
19, estabelece que a prática da Educação Ffsica
em todos os graus e ramos de_ensino é facultativa:
"'a) ao aluno de curso notumo que comprove exercer atividade profissional em jornada igual ou superior a seis horas;
b) ao aluno maior de trinta anos de iaade;
c) aO alUnO que estiver prestandO serviço
militar inicial ou que, em outra situação comprove estar obrigado à prática de Educação
Ffsica na Organização Militar em que serve;
d) ao aluno amparado pelo Decreto-Lei
n9 1.044/69 (casos de doenças _especificadas);

e) ao _al_uno de curso de pós-graduação;
f) à aluna que tenha prole." _
--

O Congresso Nacional decreta:

152- SAP.
Em 22 de fevereiro de 1988.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro~Secretárfo da Câmara dos Depu~ tados
BraSífia-DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro~Secretário:
Teilho _a honra de encaminhar a essa Secretaria
a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden~
te da República, acompanhada de exposição de
motivos deste Gabinete Qvil, relativa a projeto
:-~-_e
de lei que "declara feriado nacional, destinado
f) à aluna que tenha prole."
às comemorações do Centenário da Abolição da
Art. 2 9 Esta Iei"-eiitrã em vi!3'or na. data de sua
Escravatura, o dia 13 de maio de 1988".
publicãçáO. ··
--Aproveito a oportunidade para renoVar _a VOssa
Excelência protestos de elevada estima e conside-- - Art. 3ç Revogam-se as disposições em-con.;:
trário.
ração.- RonaJdo Costa Couto, Ministro~Chefe
do Gabinete Civil.
MENSAGEM N• 694, DE 1987
EXÇelentissímõs Senhores Membros do Con~
LEGISlAÇÃO aTADA
gresso Nacional:
LEI N" 7.320
Nos termos do art. 51 da Constituição Federai,
De II DE JUNHO DE 1985
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
Dispõe sobre antecipação de comemo~
de Vossas EXCelências, acompanhado de exporação de feriados e dá outras provJdên~
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das.
da Educação, o anexo projeto de lei que "dá nova
redação ao disposto na Lei n9 6503, de 13 de
O Presidente da República, faço saber que o
dezembro de 1977".
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seBrasília, 11 de dezembro de 1987. - José
guinte lei:
Samey.
Art. 1~ Serão comemorados por antecipação,
nas segundas-feiras, os feriados que caírem nos
EXPOSIÇÃO DE MOTlVÓS N• 179, DE !6 DE
demais diás da semana, com exceção dos que
NOVEMBRO DE !987, DO SENHOR MINISTRO
ocorrerem nos sábados e domingos e dos dias
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
.
}9 de janeiro (ConfraterniZaçãO Oniversa]J, -7 de
ExCeleÕtíssimo Senhor Presidente da Repúblisetembro (Independência), 25 de dezembro (Naca.
tal) e Sexta-feira Santa.
TenhQ_a_honra de submeter à elevada conside-Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na mesma semana, serão eles comemorados
ração cte Vo~a .Excelência, o anexo Projeto de_
a partir da segunda~reira subseqüente. _
Lei, que altera a Lei n~ 6.503, de 13 de dezembro
Aviso

Quinta-feira 24

-

-

Conforme se observa, à alínea a do art. 1~. da
lei em pauta, exclui da obrigatoriedade da prática
da educação física apenas o aluno de curso noturno, deixando de contemplar aqueles que freqüentam cursos diurnos, em um turno, e trabalham
em outro, muitas vezes no periodo noturno.
- Inúmeras consultas e sugestões têm sido apresentadas a eSte Ministério sobre a possibilidade
de se_estender aos alunos matriculados nos periodos da manhã, ou da tarde, a mesma prerrogativa
de dispensa, desde que também comprovem o
eXefCíCio de atividade profissional em jornada
igual ou superior a 6 (seis) horas.
Entende o Ministério da Educação que situações a_nálogas merecem tratamento idêntico,
uma vez que o esforço desempenhado pelos que
simultaneamente estl,!dam e trat>a_Jh~m é_ igual
em ambos os casos e que o tratamento diferenç~dO caracteriza uma falha n_a Jegíslação vigente.
ASSim, encaminho à elevada consideração de
Vossa Excelência proposta de projeto de lei, que
visa corrigir a distorção constatada.
-Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de profundo respeito. -Hugo
Napoleão.
Aviso n9 1.243-SUPAR

Em 11 de dezembro de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
BrasíJia- DF
Excelentíssimo -senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a mensagem do EXcelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado da Educaçã9,.relativa_a projeto de lei que "dá nova redação
ao disposto na Lei n9 6.503, de 13 de dezembro de 1977".

· -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto , Ministro-Chefe
dp Gabinete Civil.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.503, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1977

Dispõe sob~ a Educação Física, em
todos os graus e nunos do ensino.
O Presidente da República.
Faço saber que o COngresso Nacional decreta
e eu sanciono a segulnte lei:
Art. 1 9 É facultativa a prática da Educação
F"zsica, em todos os graus e ramos de ensino;
a) ao aluno de curso notumo que comprove
exercer atividade profi~sjonal, em jornada igual
ou superior a 6 (seis) horas;
b) ao aluno maior de 30 (trinta) anos de idade;
c) ao aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em outra situação, comprove
estar obrigado à prática de educação ffsica na
Organização Militar em que serve;

d) ao aluno amparado pelo Decreto-Lei rt'
1.044, de 21 de outubro de 1969;
e) ao aluno de curso de pós-graduação; e
f) à aluna que tenha prole.
Art 2Q Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia,l3dedezembro de 1977; 156•dalndependência e 899 da República. - ERNESTO

dendo a que tais caractertsticas se verificam, entre
outr-Os, em casos de síndromes hemorrágicos
(tais como a hemofilia), asma, cartide, pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagodas, afecções reumáticas, etc.
Art. 29 Atribufr a eSses estudantes, como
compensação da ausência às aulas, exerciçios
domiciliares com acompanhamento da escola,
sempre que compatíveis com o seu estado de
sãúde e as possibilidades do estabelecimento.
Art. 39 Dependerá o regime de ex.ceção neste
decreto-lei estabelecido, de laudo médico elaborado por autoridade oficial do sistema educacional.

Art. 4? Será da competência do diretor doestabelecimento a autorização, à autoridade superior imediata, do regime de exceção.
-Art 5" Este decreto-lei entrará em vigor à data de sua publicação, revogadas as disposições
em cOntrário.
- ·-Brasília, 2{ de outubro de 1969; 143~ di independência e 81 9 da República. -AUGUSTO
HAMANN RADEMAKER GRÜNIWALDAURá.JO DE LYRA TAVARES - MARCJO
DE SOUZA E MELLO- Tarso Outra.

GEISEL- Ney Braga.

(Art. 19 da Lei n9

N• 14, de 1988
_ (N• 381/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

Dispõe sobre a aiaçã.o de cargos na
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dá outras provldêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, os cargos em comissão constantes do
Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os cargos ora criados serão
providos de acordo com a legislação aplicável
à espécie.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Art 3? Ficam extintos os cargos em comissão- constantes do Anexo II desta lei, criados pela
Lei n~ 6.831, de 23__de setembro de 1980.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
' Art. 59 Revogam-se as disposições_ em contrário.

ANEXO!
de

, de

de 198

)

GRUPO- Direção eAssessoramento Superiores- DAS -100

Dispõe sobre tratamento excepcional
para os alunos portadores das afecçóes
que Jndlca.

PROJETO DE LEI DA cAMARA

. Serviços Auxiltares da Justiça do Distrito Federal

DECRETO-LEI
N• 1.044, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exércitá
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições
que lhes confere o art 39 do Ato Institucional n~
16, de 14 de outubro de 1969; coinbinado com
o § 19 do art. 29 do Ato Institucional n9 !?. de
13 de dezembro de 1968, e Considerando que a Constituição assegura a
todos o direito à educaç.ao;
COnsiderando que condições de saúde nem
sempre permitem freqüência do educando à escola, na p'roporção mínima exigida em lei, embora
se encontrando o aluno em ·condições de aprendizagem;
Considerando que a legislação admite, de um
lado, o regime excepcional de classes especiais,
de outro, o da equivalência de cursos e estudos,
bem como o da educação peculiar dos excepcionais; decretam:
Art. }9 São considerados merecedores de
tratamento excepcional os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas
ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras
condições mórbidas, determinando distúrbios
agud95 ou agudizados, caracterizados por:
_
a) incapacidade fisica relativa, incompativel
com a freqüência aos trabalhos escolares; desde
que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes; e
b) ocorrência isolada ou esporádica;
c) duração que não ultrapasse o máximo ainda
admissível, em cada caso, para a continuidade
do processo pedagógico de aprendizado, aten-
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Secretaria do T.J.D.F

Denominação

Código

Direlcir do SeiViço de Taquigrafia .....................- .....---···-····
do ?e~ço de Publicação da Revista de Doutrina
e Junsprudenc1a ·················-·---·······--·....:.;;_______""'"----·
Diretor do SeiViço de Jurisprudência ···········~------·"-·
Diretor da Biblioteca ---.-·-··-·······------·-·-"-----·--···
Diretor do Serviço de Assistênda Médica e Odontológica -.. :.-..
Diretor do Serviço de Armazenamento e Distribuição .............
_Diretor do Serviço do Patrimônlo ··········--·-···---·-----··-·-----.,.
Diretor do Serviço Gráfico ........·-·---··-----------·----···
Dir_etor do SeiViço de Manutenção e Reparos ··············------·'
Diretor do Serviço de Transportes ·············-·········--·---·~..· Oiretor do Serviço de Fiscalização ..,......___.. _ _ _ .....
Assessor da Presidência ····-····--··-·······-·····--··-·---··--..:-.
Assessor da Corregedoria ··················----

TJDF-DAS-101.4

N"de

Cargos
0]

Ol
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
06

Diret~r

TJDF-DAS-101.4
TJDF-DAS-101.4
TJDf:-DAS-101.4
TJDF-DAS-101.4
TJDF-DAS-101.3
TJDF-DAS-101.3
TJDF-DAS-101.3
TJDF-DAS-101.3
TJDF-DAS-]01.3
TJDF-DAS-1012
TJDF-DAS-102.3
TJDF-DAS-102.4
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ANEXOU
__ (Art.3?daLein9
,de
de
del98 )
Serviços Auxiliares_çla_Justiça dos Territórios Federais
GRUPO - Direção e Assessoramento Superiores - DAS -:- 100
Ofícios Judicias dos Territóriso
(Cargos Extintos)

II
04
04

07
06
32

Denominação

Código

Diretor de Secretária ········-·······----·--·······-······-·----·-··;:..;.~~
Distribuidor ...........,.....,.................---·....·--·--·---·--··..-Offcial de Registro ·················----·····-~·········--..··-----·--~·
Contador-Partidor ·········-······-·······---··--'-----..:..·-·---·Depositário Público .................. ~·······~-··•··"

TJDF-DAS-101.4
TJF-DAS-1012
TJDF-DAS-IOJA
TJDF-DAS-101.4
·TJDF-DAS-101.4

Março de

1988
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MENSAGEM N• 70, DE 1988
Excelentíssimos Senhores Membros do Con-

gresso Naciona1:
Nos termos do art 55 da Constituição Federal,
tenho a honra de subm~~- à elevada deliberação
de Vossas Excelências, "i''companhado de Expc>
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Justiça, o anexo projeto de lei que "dispõe

sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribu-

te de RepóbliCa: acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça,
relativa ao prgjeto de _lei que .. dispõe sobre a criaçãodecargosna Secretariado Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, e dá outras Providênicas".
AproveitO a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.-Ronaldo Costa Couto, Mínistro-Chefe
do Gabinete Civil.

nal de Justiça do Distrito Federal, e dá outras
provfdênicas".
Brasília, 2 de fevereiro de -I 988: -

JoSé Sar-

ney.
EXPOSIÇi\0 DE MOTIVOs DAI/NÓ Ó0039, 0~26 DE JANEIRO DE 1988,00 sENHOR MINIS11<0 DE ESTADO DA JUSTIÇA.
Excelentíssimo Seffilor Presidente da Reptíbli-

ca:
Acolhento proposta do egrégío Tribunal deJus-

tiça do Distrito Federal e dos Territórios, tenho
a. honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência, com vistas ao Congresso Nacional, o incluso anteprojeto de lei, que dispõe
sobre extinção e criação de cargos, acompanhado

da Exposição de Motivos n9 1, de 9 de novembro
de 1987, do üustre Presidente daquele Pretória.
A Corte de Justiça Interessada, em Sessões Administrativas de 25 de abril, 13 de maio e 26
de setembro de I 986, deliberou a criação· de 19
(dezenove) cargos em comissão na sua Secretaria
e a extinção de 32 (binta e dois} cargos de idêntico
provimento, criados pela Lei 11' _6.831, de 23 de
setembro de 1980, alocados aosÜfidosJudiciais
do ex-território Federal de Rondônia e remanejados para o Tribunal de Justiça do Dfsbito Fede:
ral e dos Territórios, em 1983, por ato de sua
Presidência, tendo em vfsta a transformação daquele Território em Estado.
O presente anteprojeto abjetiva consolidar a
aludica iniciativa. Cumpre resSãltar queda medida
não resultará, segundo o comparativo de custos
anexo ao respectivo processo, aumento, mas, sim,
redução de despesa, na ordem anual de Cz$
2273.013,60 (dois milhões, duzentos e setenta
e três mil, treze cruzados e sessenta centavos).
Cumpre assinalar, ainda, que a matéria envolve
competência concorrente, tanto do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos TerritÓf(os, no
que alude à criação dos cargos em sua Secretaria,
de acordo com o art 115, item II, da Cosntituição,
quanto do Chefe do Poder EXeclitivo, no que pertine à extinção dos cargos das antigas serventias
de justiça do então Território Federal de Rondônia, nos termos dos arts. 57, item II e 81, item
n. da Carta Magna.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos do meu profundo respeito.
- Paulo Brossard de Souza Pinto,. Ministro
da Justiça.
Aviso n9 100-SAP
Em 2 de feVereiro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade

lEaJS1AÇÃi:FCFFADA
LEI N• 6.831,
DE 23 DE SETEMBRO DE !980
Dispõe sobre a criação de cargos em
órgãos dos Serviços Awdllares da Justiça do Dlatrito Fedend e dos Tenit6rios,
e dá outras provklênk:as.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
a seguinte Lei:
Art 1~ Ficam criados, nos Quadros Permanen~
tes da Secretaria do Tribunal de Justiça do Disbito
Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais
e Extrajudiciais, os cargos constantes dos Anexos

·la VI.
Art. 2 9 No Quadro da Secretaria do Tribunal
de Justiça serão transformados em cargos da Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário do Grupo
de Apoio Judiciário, os de Agente Administrativo
e Datilógrafos, mediante processo seletivo inter~o. _na conformidade da legislação aplicáveJ aos
servidores civis da União. .
_
__
.
§ 19 Nas transformações de que trata este artigo
o servidor será inclyido na primeira referência da
classe inicial da Categoria Funcional correspondente.
_ _
.
- -§ 2 11 N~ hipótese de ser ultrapassada a primeira
referência da classe inicial, a inclusão- será efetuada na referência de valor igual ou superior mais
próximo do atual vencimento básico percebido
pelo servidor.
_ § 3~' Os atuais ocupantes de cargos a que se
refere este artigo, que não lograrem aproveitamento, integrarão Quadro Suplementar, cujos
cargos serão extintos quando vagarem, sem prejuízo das promoções e acessos que couberem.
Art. 3 9 No Gwpo de Apoio Judiciário do Quadro
dos OffdosJudiciais serão transpostos para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário os cargos
efetivos de Escrevente Juramentado; para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário os de Escrevente Auxiliar e para a Cãtegoria Funcional de
Oficial de Justiça Ava1iador, os de Oficial de Justiça.
§ I' (Vetado.)
..
§ 2 9 Os ocupantes de cargos de Auxiliar de

Portaria dos Ofícios Judiciais serão transpostos
mediante Ato do Tribunal de Justiça do Disbito
Federal e dos_ TenitóriOs para CÇ~rgos de atribuições correlatas ou semelhantes.
_
§ 3• (Vetado.)

Art. 49 O primeiro provimento dos cargos de

Diretor de Secretaria, em comissão, do Grupo
Direção e_ Assessoramente_ Superiores, código
JDF ou JTF-DAS~ 1012 será feito dentre os que,
na dat4 de_s_ta_ Lei, sejam ocupantes dos çargos
- em comissão de Escrivão, os quais são consideExcelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria rados extintos a partir dos respectivos atas de
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden~ nomeação.
DD.Prume~Secr~noda

Câmara dos Deputados
Brasí1ia - DF
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Art. s~ Os cargos eretiVos
EScrivão dos OHcios Judiciais e_ de Tabelião de Notas .do Oficies
Extrajudiciais serão extintos na vacância e aos
seus ocupantes OOJTespondem os níveis de vencimentos focados para os cargos do Grupo Dfreção
e Assessoramento Superiores, Código JDF ou

JTF-DAS-1 01.2
Art. 6 9 No Quadro dos Oficias Extrajudidais

da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
não remunerados pelos cofres públicos, os Escreventes Juramentados e Escreventes Auxiliares
passarão a denominar-se, respectivamente, TécnicosJudiciários e AuxiliaresJudiciários. (Vetado.)
Art. 7 9 Os cargos de Tabelião de Notas dos
Ofícios Extrajudiciais dos Territórios, existentes
na data desta Lei, são transpostos para Oficial
de Registro, Código JTF-DAS-1012, de provi-

mento em comissão.
Art. 8• (Vetado.)
Art. 9' (Vetado.)
Art. 1O. As despesas decorrentes da aplicação
da presente Lei correção à conta das dotações
orçamentárias da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios oU- de _outras para este fim destinadas.
Art. II. O § 2• do arl 20 da Lei n• 6. 750, de
10 de dezembro.de 1979, passa a ter-a seguinte
redação:
"Art. 20. ··-·····-----"-··'·-·-·---"''~ .
-§ 2 9 As áreas de jurisdição das circuns-crições de Brasilia, Ta_gwltiriga, Gama, Sobradinho, Planaltina e Brazlândia correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, compreendendo-se.
as do Distrito Federal, compreendendo-se as
do Núdeo Bandeirante e Paranoá, na cir·
cunscrição de Brasília, e a de Jarcnm, na de
Planaltina."

em

na

Art 12. Esta Lei entrará
vigor
data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1980; 1599 da·Independência e 929 da RePública. - JOÃO FIGOEIREDO -lbnlhlm Abi-Ackel.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 15, de 1988
(N- 260/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da ReplÍl?Jica

Dispõe sobre a Organização do quadro de Engenheiros MUltares no Ministério do Exérdto, e dá outras providências.
O Coõgressõ NaCiOnal decreta:
Art 19 .O Quadro de Engenheiros MilitaresQEM, destinado a atender às necessidades do
Exército Brasüeiro nas áreas de interesses, da Força terá sua organização, constituição e condições
de seleção e ingresso na carreira regulados por
ato do Poder ExecUtivo.
Parágrafo único. A carreira de Oficial Engenheiro Militar tem inído pelo ingresso no Quadro
de Engenheiros Müitares.
Arl 2 9 Compõem o Quadro de Engenheiros
Militares - QEM;
I - o oficial oriundo da Academia Militar das
Agulhas Negras - AMAN, graduado no Instituto
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DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)
!ME ou, por determi-

nação do Ministro do Exérdto, em instituto congê-

Art. 11.

Revogam-se _as disposições em con-

trário.

nere, por transferência de Arma, Quadro ou Ser-

viço a que pertença, no posta em que se encontre,
observada a precedência hierárquica prevista no
Estatuto dos Militares;
II - os concluintes do Curso de Formação
e Gradução ou do Curso de Formação, cujo ingresso se dará no posto de Primeiro-Tenente, ordenados hierarquicamente segundo a classificação geral obtida nos citados cursos;
DI - os graduados em engenharia pelo IME
antes da vigência da Lei _n'\> 87.576, de 23 _de dezembro de 1986, e já -integrantes do QEM, cujos

MENSAGEM N• 388, DE 1987
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de
motivos do Senhor Mirustro de Estado do Exército, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
a Organização do _Quadro de Engenheiros Militares no Ministério dO Exército e dá outras providências."
Brasília, 28 de outubro de 1987. -José Sarney-

direitos e prerrogativas da carreira ficam preservados, na forma prevista pela legislação anterior
à lei acima referida.
Art. ~ Aocandídatoao,QuadrodeEngenheiEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 74, DES~ DE OUros Militares - QEM, não oriundos da Academia
TUBRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO
Militar das Agulhas Negras aplicar~se~ão as se~
DE ESTADO DO EXÊRCITO.
guintes normas:
I - se já graduado em instituição de ensino
Excelentí,ssjmo Senhor Presidente da Repúblisuperior de engenharia, oficialmente reconhecida,
ca:
e admitido por cond.Jrso para o CursO de FormaO setor de Ciência e Tecnologia do Exército,
ção, será convocado, para fins de curso, como
até a décaélá de 70, restringia-se às atividades
Primeiro-Tenente do Quadro de Material Bélico,
desenvolvidas no lnstiMo Militar de Engenharia
da reserva de 2• classe, fazendo jus à remuneração
e nas fábricas militares.
e precedência hierárquica da referida situaç.3o miO crescente desenvolvimento_ tecnológico,
litar;
ocorrido nos últimos anos, impôs a criação, pelo
n - se admJtido por concurso no curso de EXército, de novos Órgãos destinados a executar,
Formação e Graduação, terá sua fonnação militar
neste campo, a pesquisa e o desenvolvimento,
reaJizada conforme o disposto no regulamento
o fomento industrial, a capacitação de recursos
desta lei e na legislação específica, cursando o
humanos, a informática, a normalização, a certifi(Jltimo ano_do citado curso, convoCado no posto
cação de qualidade e as provas de materiais e
de Primeiro:.Tenente dó Quadro de MateriaJ Bélico
equipamentos de interesse da Força Terrestre.
da reserva de 2~ classe, fazendo jus à remuneração
No que se refere à capacitação dos re_cursos
e precedência hierárquica da referida situação mi~
hwnanos e com vistas a tomá-la mais aprimorada
litar.
e melhor adequada às exigências da presente evoParágrafo único.-- O deslig.ã.inento do candilução, houve necessidade de propor alterações
dato dos respectivos cursos faz cessar, no ato,
na Lei n~ 6265, de 19 de novembro de 1975,
a convocação, as vantagens e as prerrogativas
que dispõe sobre o Ensino no Exército, criando-se
referidas neste artigo.
uma nova fdosofia para a formação, graduação
Arl 49 Ao oficial do QEM aplicar-se-ào, no
e aperfeiçoamento dos Oficiais Engenheiros Milique couber, todas as normas e dispositivos legais
tares, o que se concretizou através da aprovação
e regulamentares relativos aos demais oficiais de
da Lei n9 7.576, de 23 de dezembro de 1986.
carreira do Exército.
Em- Corifofriiidade com a impositiva reformuArt _59 Aos oficiais do Quadrp Técnico da Ati- - lação da linha de ensino cientifico-tecnológico do
va- QTA,--em éxtinÇão, ficam preservados todos
Exército Brasileiro, tenho a honra, Senhor Presios direitos e prerrogativaS da carreira, na forma
dente, de submeter à elevada apreciação de Vossa
prevista pela legislação vigente à época da publiExcelência o incluso projeto de lei que, consubscação da Lei n9 7.576, de 23 de dezembro de
tanciando as alterações decorrentes da Lei n 9
1986.
~- 7.576/86, conferirá o indispensável respaJdo legal
Art. 69 t facultado ao Mirlistro do Exército
à nova organização do Quadro de Engenheiros
dispensar o oficial, para todos os fins. da exigência
Militares.
de possuir curso de pós-graduação estabelecida
Com pi'ofundo respeito, Leônldas P. Gonçalpela lei a que se refere o artigo anterior, desde
vesque conduinte do Curso de Graduaç_ão do IME
Aviso n• 804-5UPAR
até 31 de dezembro de 1992 é hão lhe tenham
Em 28 de outubro de I 987
sido proporCionadas as _condições de atendimen-A Sua Excelência Senhor
to desse requisito.
Art. 79 O efetivo do QEM, por pasto, a vigorar
Deputado Paes de Andrade
em cada ano, é ftXado pelo Poder Executivo, obDO. Primeiro-Secretário da Câmara dos
servadas as ne_cessidades do Exército e os limites
Deputados
Brasília-DF
_
estabelecidos em Jei específica.
Excelentissimo Senhor Primeiro-Secretário:
Art. 89 As despesas com a execução desta
lei serão atendidas com os recursos orçamen~
.Tenho a honra de encaminhar a essa Sec;retaria
tários do Ministério do Exército.
·a mensagem do Excelentíssimo Senhor PresidenArt. gç> O Poder Executivo regl,llatnentará esta
te da República, acompanhada de exposição de
lei no prazo de 90 (noventa) dias.
-motivos ao Senhor Minlstro_de Estado do ExérArt. 10. Esta lei entra em vigor na data de
cito, relativa ~ projeto de lei que "dispõe sobre
sua publicação.
a Organização do Quadro de Engenheiros Milita-

res no Ministério do Exército e dá outras providências".
Aproveito a Oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração. - Ronaldo Costa Couto, - MinistroChefe dO Gabinete Civil.

LEGISI.AÇÃO OTADA
- LEI N• 7.576,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986
Altera dispositivos da Lei D9 6.265, de
19 de novembro de 1975, que dlsp6e
sobre o Ensino no Exército.

O President~ _da_ ,República, _faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguínte lei:
_ __
Art. I' Os arts. 13, 16, 18, 19, 22, 23 e 35
da Lei no 6~6.5, de 19 de novembro de 1975,
-AUe dispõe sobre o Ensino no Exército, passam
~-~gorar ~om a~ seguintes al_terações:
"'Art. 13. O Ensino Militar de grau superior, destinaq:o à habilitação para o exercido
dOs _cargos e funções dos Ofidais e Oficiais-Generais, compreende três ciciOs-:
J- o primeiro inclui cursos de:
-formação;
-graduação;
-formação e graduação;
n-o segl!ndo inclui cursos de:
- ap~rfeiçoamento, na linha de e:~sino militar bélico;
-pós-graduação, na linha de ensino militar científico-tecnológico;
-pÓS-graduação, no Quadro Comple.:
mentar de Oficiais; e
m-o terceiro inclui, em ambas as linhas,
cursos de-Altos Estudos Militares e .de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército."
§ ]9 Haverá CW"SOS de especialização e extenSão nos dois primeiros cidos da linha de ensino
militar bélico.
§ 29- O ExérCito manterá cursos de preparaçãOpãraJii.Qresso nos ·cursos de aperfeiçoamento,
Altos Estudos Militares e de Política, Estratégia
e Alta Administração

.

.

····~··--···---·-..-:. .:.;: ....;..:'----·----··:._

_

_.:.._,.

Arl 16. Os cursoS de grau superior enquadrar-se-ão nas duas linhas de ensino e serão grupados nas seguintes modalidades:

r- na linha de ensino militar bélico:
a) Formação c;onstituída pelos cursos de
caráter básico, destinados à habilitação para
o exercício dos cargos e funÇões privativos
de Oficiai Subalterno e Capitão das Armas,
Quadro de MateriaJ Béüco _e Serviços de lntendência e Saúde;

f) Política, Estratégia e Alta Administração
do Exército, compreendendo os cursos destinados à:
1) habilitçaão para o exercicio dos cargos
e funções previstos para Oficiais Generãisde-Brigada não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares;
2) atualização e ampliação de conheci~
mentes sobre Política, Estratégia eAltaAdmi~
nistração para Oficiais já possuidores do Curso de Altos Estudos Militares.

Março de 1988
D- na linha de ensino militar científicotecnológico:
a) formação e/ou Graduação, constituída

de cursos destinados a habilitação para o
exercício dos cargos e funções privativos de

Oficial Subalterno e Capitão do Quadro de
Engenheiros Militares;

b) Pós-Graduação, constituído pelos cursos destinados à habilitação do Engenheiro
Militar para o desempenho dos cargos e das

funções privativas de Ofidaf SuperiOr;

d) ?olitica, Estratégia e Alta Administração do Exêrcito, compreendendo os cursos
destinados à;
1) habilitação para o exercíclo dos cargos.
e funções previstas para Oficiais-Generaisde-Brigada do Quadro de Engenheiros Militares não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares;
. _,

2) atualização e ampliação de conhecimentos sobre Política, Estratégia e Alta Administração, para Oficiais já possuidores do
Curso _de Altos Estudos Militares.

Art. 18. A matrícula nos cursos de formação
da linha de ensino militar bélico de g_rau Superior,
obede.cidos os requisitos a serem e~eleddos
pelo Ministério do Exército, sel-á concedida ao
brasileiro que:
I - conclua o ensino_de .29 grau de Esta_belecimento_de Ensino Assistencial do Exército;
n- conclua o ensino de 2~"- grau de Estabelecimento de Ensino Preparatório da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica;
III- apresente certificado de conclusão de
ensino de 29 grau em outro estabelecimento
de ensino, na forma prevista na legislação
própria, e habilite-se mediante concurso.
Art. 19. _A matrícula nos cursos de forlnação
e graduação da linha de ensino militar científicotecnológico será concedida, mediante concurso
aos brasileiros que apresentem certificado de conclusão do ensino de 2~" grau, na forma prevista
na legislação federal própria.
_
§ ]9 Aos Oficiais possuidores do curso de formação de ensino militar de grau superior, oriun,dos da Academia Militar de Agulhas Negras, será,
igualmente, concedida a matrícula, mediante concurso, nos cursos de graduação do ensino militar.
§ Z' Poderão ainda ser matriculados no curso
de formação da linha de ensino militar científicotecnológico, mediante _concurso, brasileiros diplomados em curso superior da área de Engenharia,
de acordo ·com as necessidades e o interesse
do Exército.
·············~···------·-···---··-...-...........··-'--·--·

Art. 22.- A matrícuJa: nos cursos de pós--graduação será concedida a Oficiais com corso de
formação e/ou graduação do lnstituto Militar de
Engenharia que satisfaçam às exigências de seleção, observadas as respectivas_ especializações e
os interesses do Exército.
Art. 23. Amatricula nos curs<"r de Altos Estu"
dos Militares e de Política, Estratégia e Alta Admiw
rústração do Exército será concedida nas condições abaixo estipuladas.
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art. & da Lei n~ 6.144, de 29 de novembro de
1974, permanecerão não computados nos limites
fixados no art. 1" desta lei, até que o efeito correspondente seja aprovado pelo Poder Legislativo.
§ 59 Se_ o número de Oficiais optantes por
uma das linhas do ensino militar vier a superar
as necessidades da mesma, o Ministro do Exército
poderá, em caráter excepcional, designar os excedentes dessa linha para exercer funções próprias
de outra linha.
Art 29 Esta lei entra em vigQr na data de sua.
publicação.
Art. 3~ Revogarri-se as disposições em contrário.
Brasília, 23"-de-deZembi-o de 1986: 1659 da Independência e 989 da República. - JOS~ SARNEY - Leôtüdas Pires Gonçalves.

I - curso de_ Altos Estudos Militares:
a) a Oficiais aperfeiçoados ou pós-gra·
-duados, que sejam aprovados e classificados
em concurso de admissão ou qualificação
para· rriafrícu]a, segúnd6_ -a clãSsificação obtida nos cursos de aperfeiçoamento ou pósgraduaçãO e que tenham sido aprovados, em
ambas as situações, no Curso de Preparação
da Escola de -Comando e Estado-Maior do
Exército;___ ___
b) serão qualificados para matrícula, se____:_· gundo a classificação, os Oficiais aperfeiçoado.s ou pós-graduados que se classificctrem
em primeiro lugar de cada curso de aperfei~
çoamento da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais ou de _cada curso de pós-graduação
do Instituto Militar de Engenharia. Os cursos
que tenham vinte ou mais Oficiais condudentes qualificarão, também, para o mesmo
fim, os Oficiais classificados em segundo lugar;
c) o concurso de admissão que se refere
este artigo deverá constituir-se de uma prova
- de cultura geral e dos demais requisitos a
serem estabelecidos na regulamentação des....- ta lei;
' --"-"d)- o-grau fmal de aprovação nos cursos
da ESAO, para os Oficiais que se habilitem
ao CursO de Altos Estudos Militares da linha
do ensino militar bélico ou do IME. para os
que se 11abiiitem ao Curso de Altos Estudos
J'iblitares da linha de ensino militar científicotecnológico, constituirá uma das parcelas para o cálculo do grau de classificação no concurso de admissão a que se refere este artigo,
considerando o curso a que se destina o can·
didato, e será compUtadO na forma que for
estabelecida na regulamentação desta lei;
JI-Curso_de Politica, Estratégia e Alta Administração do Exército:
-mediante procesSo seletivo, considerando o
interesse do Exército.

Art. 19 Ffca homologado o ato do Conselho
Monetário que autorizou a emiSsão de papel-moeda, no eJC_ercfcio_ de 19~7. no valor global de Cz'$
95.000.00Cf.Cf00,00 (noventa e cinco bilhões de
cruzados).
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que se
destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art 2? Este decreto legislativo entra em vigor
na data de- s~a publicação.

-Art._ 35. O Poder E?cecutivo d<,trá organização

!'!• 338. DE 19B1

e constituição ao' Quadro de Engenheiros Milita~
res, em consonãncia com a linha do ensino miJitar
dentífico--tecnológico, e regulará as condições de
recrutamento do seu pessoal.
§ 19 Os OficiaJS Engenheiros Militares, oriun·
dos do QTA, que não possuem curso da Eceme
por já pertencerem à linha de ensino militar científico-tecnológico, terão que optar pela transferência para o Quadro de Engenheiros Militares ou
pela reinclusão no QTA em extinção.
§ 2 9 Os Oficiais Engenheiros Militares que
possuem ou que venham a concluir o curso de
comando da Eceme são considerados como pel'tencente_s_à linha de ensino militar bélico.
§ 39 OS Oficiais- que vierem a' concluir curso
de gi'à"duação do !ME e os Engenheiros Militares
que tenham sido graduados pelo !ME de confor·
midade com o art 2~ da Lei n9 53~8. de 4 de
março de 1968; ou qué vierem a optar pela linha
de ensino militar científico~tecnológico, serão
transferidos de seus Quadros de origem e integra·
rão, para todos os efeitos, o Quadro de Engenheiros Militares mendonados neste artigo, res~
salvado o disposto no pãtágrafo ãhterlor.
§ 4~ Os Oficiais incluídos no Quadro de En·
genheiros Militares, abrangidos pelo inciso nr do

PROJETO DE DECRETO LEGIS·
LATIVO
N•5, de 1988
(n~

12/88, na Câmara dos Deputados)

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão

de papel,moeda, no exercido de 1987,
no valor global de C~$
95.000.000.000,00 (noventa e cinco bi~ de cruzados).
O Congresso Nàé:ional decreta:

>'1Eti8AaDi · Excelentíssimos Senhores Membros do Con·
gresso Nacional:
Nos termos do art. 49, item I, ln fine, da Lei
n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e da anexa
exposição :de motivos do Senhor Ministro da Fa~.enda, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelências a homologação do Congresso Nacional
para a emissão adicional de papel-moeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional no cor~
rente exercício, no valor global _de Cz$
-95.ooo.ooo.ooo,oo (noVenta- e ciftco bilhões), para atender às exigências das atividades produtivas
e da drculação_da riqueza_ nadonal. _ __
Brasília,l3 de outubro de 1987. ....,.José:Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 399. DE 23 DE
SETEMBRO DE 1987. DO.SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência as razões pelas quais
o Conselho Monetário Nacional autorizou a emissão de papel-mo~da, no corrente ano, em valor
superior ao limite de 10% (dez por cento) do
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os agentes econômicos passaram a preferir os
ativos indexados, razão pela qual as emissões de
papel-mo_eda foram pouco demandadas no periodo.
te estabeleddo na Lei no 4.595, de 31
6. · A Partir de julho, contudo, com a expecde dezembro de 1964.
tativa de baixas taxas de inflação. em decorrência
Senhores
Conselheiros:
traçou as diretrize_s_d_e_ política monetária e ctedi~
do Novo Plano Cruzado, foi observada expressiva
A Lei de RefOrma Bancária de 1964 estabeleceu
tida de forma a adequar o nível da oferta de moeremonetização da economia.
explicitamente que o Banco Central deve submeda aos propósitos de desaceleração do processo
7. Dessa forma, as emissões líquidas de pater, anualmente, ao Conselho Monetário Nacional
inflacionário e de manutenção do cresçimento
pel-moeda, no período de 1 9~ r~87 a 31-8-87' totaa
')''ropõSta do "Orçamenlo Monetário" do País,
económico. Na oportunidade, foi projetado, prelio qual define as metas_ quantitativas do crédito lizaram Cz$ 39,5 bilhões, correspondendo a 8,7
minarmente, um crescimento anual de 60% (sesdo siStema bancário aos setores público e privado, do saldo dos meios de pagamento em 2].:12-86.
senta por cento) para a base monetária e de
bem como o impacto dessas metas sobre o volu- que alcançou cz.$ 452,_1_ bilhões. As perpec:_tly~
55,4%' para os meios de pagamento.
de novas emissões, até o final do ano, permitem
me- dos meios "de pagamento,
No primeiro semestre_ de 1987, devido à_ ocor- - -2.---- -Assim, dentre os principais objetivos e atri- prever que o limite legal deverá ser amplamente
rência de altas taxas de inflação e ao cona_eqüente
_
buições do Conselho Monetário Nacional estabe~ _ ultrapassado no_ corrente exercício.
aumento do custo de retenção de moeda, os
le_ddo na Lei n<? 4.595/64 destaca~se o de adaptar
a Constituem fatores de pressão adicional
agentes ec:onômicos passaram a preferir os ativos o volume dos meios de pagamento_às reais neces- sobre as -emissões de papel·moeda, no segundo
indexados. razão pela qual as emissões de papelsidades da economia nacional e se_u processo semestre do ano, o ·comportamento sazonal das
moeda foram pouco demandadas no periodo.
de desenvolvimento (art. 39).
exportações, o financiamento do custeio agrícola
A partir de juUió, contUdo, com a redução das - - 3. Por outro lado, de acordo com o art. 4<?, e outros desembolsos referentes à cqmercializataxas de inflação, foi observada expressiva remo- ·o CMN pode autorizar o Banco Central do Brasil ção -de produtos agrícolas. Além diSSo, ao fmal
a emitir, no exercício, até o limite de 10% (dez do ano sempre ocorre a natural aceleração do
netização da economia.
por cento) do saldo- dos meios de pagamento ritmo das transações econômicas, com o conseDessa forma, as emíssõeas líquidas de papelexistente ao final do ano anterior. Havendo neces- qüente aumento da demanda por moeda.
moeda, no periodo de 1°-1-87 a 31-8-87, totalizasidade de emissão além desse limite, o colegiado
ram Cz$ 39,5 bilhões, correspondendo a 8,7 do
9. A manutenção da oferta de moeda em rúvel
deve solicitar, imediainente, através de mensasaldo dos meios de pagamento em 31-12-86,
muito abaixo do eventualmente requerido, podegem
do
Presidente
da
República,
homologação
que alcançou Cz$ 452,1 bilhões. As perspectivas
do Poder Legislativo para as emissões realizadas. ria ocasionar fortes pressões sobre as taxas de
concretas de novas emissões, até o fmal do ano,
4. Ao aprovar ~ programação monetária para juros e sobre a pr6pda estabüidade do sistema
permite admitir que o limite legal deverá ser am1987 (Voto CMN n9 33818'Z),_o colegiado traçou financeiro em geral, com inevitáveis efeitos desfaplamente ultrapassado no corrente exercido.as diretrizes de política monetária e creditícia de voráveis ao setor produtivo da economia.
COnstituem fatores de pressão adiciona] sobre
forma a adequar o nível da oferta e de moeda
1o. As últimas projeções sobre o comporta·
as emissões de: papel-moeda, no semestre do
aos propóSitos de desaceleração_do processo in- mento da oferta de moeda indicam que poderá
ano, o comportamento sazonal das e_xportações,
flacionário e de manutenção do crescimento eco- ocorrer crescimento em tomo de 100% (cem por
do custeio agricola e da comercialização de pronõmico. Na oportunidade, foi projetado, prelimi- cenfo) para os meios de pagamento em 1987.
dutos agrícolas. Além disso, ao final do ano semnarmente, um crescimento anual de 60% (sespre ocorre aceleração no ritmo das transações . senta por cento) para a base monetária e de Assim, com base_na tendência de _comportamento dada pela relação "papel-moeda ernitid_o/meios
econõmlcas, com o conseqüente aumento da de55,4% ·para os meios de pagamento.
de pagamento", observada nos três_anos anteriomanda por moeda.
5. No primeiro semestre de 1987, devido ao res, é possível calcular o provável montante de
A manutenção- da oferta de moeda em nivel
retomo das_ altas taxas de inflação. e ao conse- papel-moeda a ser emitidO: até o .fmal do ano,
muito abaixo do eventualmente requerido, podeqüente aumento do custo de retenção de moeda, a saber:
ria ocasionar fortes pressõeS sobre as taxas de
juros, com inevitáveis éfeitoS- desfavoráveis sobre
a) acréscimo dos meios de pagamento em 1987 ....................................... .
100%
o setor produtivo da economia.
~ Cz$ 904,3 bilhões
b) Saldo estimado dos_ m~ios de pagamento para dezembro de 1987
As últimas projeções sobre o -comportamento
(MI de dezembro de 1986 multiplico por 2,0) ...................................... :.:.
da oferta de moeda indicam que poderá ocorrer c) relação'~papel·moeda emitido/meios_de pagamento" estimado para
crescimento de 100_% (cem por cento) nos meios
dezembro de 1987 ..........................................................-._........-.---·de pagamento em 1987. Assim, -com base na _ d) saldo estimado do papel-moeda emitido para dezembro de 1987
~ c"",$-2!1,8 bilhões
tendência dada pela relação papel-moeda emitido/meios de pagamento", observada nos últimos e) fl~·;·~~ti;;;~d~'d~·~pel-=-~-;;d;~;;itid~·p;~~-~-~~·d;l9ã7(~ld~
~ Cz$ 119,2 bilhões
4 (quatro) anos, -o- montante de possíveis emisestimado do papel-moeda emitido para 1987 me_nos corresponsões adicionais, em 1987, para atender às_ necesdente saldo ocorrido em 19_66) ...............................______ ----·.. ·•
sidades da economia poderá superar em Cz$
95.000.00Q.OOO;OQ {iloventa e cinco bilhões)~ o_ . f) ex~sso sobre o li~ite legal de acréscimo das emissões para 1987
~~- ~ cz~$ 74,0 bilhões
limite legal.
(Cz$ 45,2 bilhões) ..................................................-····-····---·-·-·--···--··-·
NestaS condições, solicito a Vossa Excelência
~ ó$ 21~0 bil~õe's
g) folga necessária para atendimento do pico de emissões que tradi- ·cionaJmente ocorre ao fina] de cada ano ....................................................
o encaminhamento de mensagem ao Congresso
~ Cz$ 95,6 bilhões
Nacional para que homologue o ato do Conselho
h) totaJ de ernissÔ~~ adidona1.a ser solicitado .....................................--·-·
Monetário Nacional (Voto CMN 41 2/87) que auto---1 :l- POr conseguinte, o montante de possíveis
rizou a emissão de Cz$ 95.000.0QQ.DQQ,QO (notante de Cz$ 119,2 bilhÕes e que, em obediência
venta e cinco bilhões), do limite estabelecido na _~::"!missões, em 1987..para atender às necessidades _ao disposto no mencionado artigo 4<?, inciso I,
dê! economia, de acordo com os pressupostos
Lei n<? 4.595/64, para atender às exigênc:ias das
da Lei n? 4.595, de 31-12-64, se solicite ao Poder
acima alinhados, é estimado em Cz$ 119,2 biatividades produtivas e da circulação da riqueza
Legislativo a respectiva homologação para a parlhões, superando em Cz$ 95,0 bilhões o limite
do País.
cela de Cz$ 95 bilhões excedente do limite legal,
legal, mas não implicando, obrigatoriamente, que
Aproveito a _oportunidade para renovar_a Vossa as emissões efetivas de papel-moeda venham a
É o que submeto à consideração· de V.. ~
Excelência os protestos do meu mais profundo alcançar o montante previsto.
- Lulz Carlos Bresser Pereira.
respeito e consideração. - MaUson Feneira da
_ 12. Isto posto, proponho a este Conselho que
Nóbrega, Ministro da Fazenda, interino.
Voto do Cõnselhei"ro
autorize a em.issao de papel-moeda até o mon-

de dezembro do ano passado, com fundamento
no inciso I, do art. 4o da Lei no 4.595,-de 31 de
dezembro -de 1964.
Ao aprovar a programação monetária para
1987 (voto CMN ri~ 338/87), aquele colegiado

Papel-moeda- Autorização ao Banco
Central para emitir moeda acima do Omi-
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LEGISlAÇÃO OTADA
LEI N" 4.595,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetárias, Bancárias e Credltfdas. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providêndas._
CAPfrULO U
Do Conselho Monetário Nacional
Arl4• .................. _ __

lebrada entre o GoVerno da República Federativa
·-do Brasil e o Governo da República Popular da

Hungria, em Budapeste, a 20 dejurihó de 1986.
Art. 29 Este decreto legjSlati\O'o entra"ein vigor
na data de sua publicação.

MENSAciDÜio 373, DE 1986
Exceltiri.tiSsimos Serihores Membros do Congresso Nacional.
Erri conformidade com o disposto no art. 44,
incfso I, da Constitulção Federal, tenho a honra

d~ sübi~~,eter à elevada consideração de Vossas

Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Cooperáçãõ

Oentifica, Técnica e Tecnológica, celebrado.entre
o Governo da República Federativa do Brasil e
o Goveróo da República Popular da Hungria, em

Budapeste, a 20 de junho de 1986.
·
Brasilia, 28 de julho de 1986. ;_ Deglvel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE-11/DECTEC/CAI/176JETECF-L00-J05, DE 24 DE JULHO DE 1986, DO SENHOR MINIS1RO DE
ESTADO DAS REI.ÁÇÕES EXTERIORES.

I - autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais ficarão na prévia dependência de A Suã Excelência o Senhor
Doutor José Samey,
autorização legislativa, qu8ndo se destinarem ao
Presidente da RepúbUca
financiamento direto, pelo Banco Central da ReSenhor Presidente,
pública do Brasil, das operações de crédito com
Tenho a honra de submeter à alta consideração
o Tesouro Nadonal, nos termos do artigo 49 desta
de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo
lei.
.............................~---- ·-----······--- -- de Cooperação Científica, Técilica e Tecnoíógica,
-celebrado entre o Governo da República FedeAviso n9 743- Supar
rativa do Brasil e o Governo da República Popular
Em 13 de outubro de 1987
da Hungria, em Budapeste, em 20 de junho findo,
A Sua Excelência o Senhor
por ocasião: do encerrainento da VIU Reuilião da
Deputado Paes de Andrade
CohííSSãO Mista Brasil-Hungria.
DD.- Primeiro-Secretário _da Câmara ·dos Depu~
:?. A assinatura do referido iilstrumento tende
tados
à â.isposíção do Governo brasileiro em diversificar
Brasília - DF
seus parceiros na- área da ciênda e tecnologia,
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
buscando incorporar ào desenvoMmento nacioTenho a honra de encaminhar a essa SeCretaria
na1 novas técnicas e proces_sos_ elaborados em
a mensagem do Excelentís_simo_Senhor Presidenoutros países.
_
te da República, acompanhada de exposição de
3. No âmbito do Leste europeu, foram firma~
motivos _do Senhor Ministro de Estado da Fazen- dos acordos semelhantes com a URSS, Romênia,
da, na qual solicita a homologação_ do Congresso
RDA e Tchecoslováquia, já estando em curso proNaciona1 para a emissão de papel-moeda autorigrama _âe troca de cientistas com o primeiro da~
zada pelo Conselho Monetário Nadonal, no corqueles pafses.
rente exercido, no valor global de Cz$ 95,0 bi4. O referido Acordo teve seu texto examinado
lhões,_ destinada a atender, imprescindivelmente,
e aproy_!ldO no âmbito da Subcomissão de Coopeàs atividades produtivas no Pais e à circulação
ração Oentífica e Teciiológica, que se reúne menda riqueza nacional.
salmente na sede da COLESTE, e da qual partiw
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
cipa representante do Ministério da Ciência' e TecEXCelência protestos de elevada e5timã e considê=nologia.
ração.- Rorualdo Costa Couto, Ministro-Chefe
5. Consultas aos principais órgãos brasileiros
do Gabinete Ovil.
n<;J área de pesquisa, agricultura e irrigação foram
PROJETO DE DECRETO LEGIS- formuladas, tendo havido manifestação de real
interesse no estabelecimento de wn esquema de
LATIVO
cooperação bilateral com a Hungria, sobretudo
N' 6, de 1988
nas_áreas de microeletrônica, software, biotecno(n' 143/86, na Câmara dos Deputados)
logia, qUunica fma, enerQia, prOdução de alimenAprova o texto do Acordo de Coope- tos, armazenagem de grãos e produtividade leiração Científica. Técnica e Tecnológica, cele- teira
6. Em face daS- possibilidades acima apontabrado entre o Governo da RepúbUca Federativa do Brasll e o Govemo da Rept1bUca Po- das, foram, então, levadas a cabo negoCiações
pular da Hungria, em Budapeste, a 20 de com as autoridades húngaras sobre o texto do
citado acordo, tendo-se chegado a um entendiJunho de 1986.
rilerito final para a assinatura do documento em
O Congresso Nacional dei:á~ta:
palita.
__
Art 1~ Fica apràvado o texto do Acordo de
2_· Em vista do exposto submeto a Vossa _ExCooperação Científica, Técn1cae--recnof6giCã;Ce- celência o anexo projeto de mensagem para que,
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se asSim houver por bem, o encaminhe ao Poder
Legislativo para fins de exame e eventual aprovação.
-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do
-meu mais prOfundo respeito.
ACORDO DE COOPERAÇÃO dEN1ÍÍ'!cA,.
TÉCNICA E TECNOLóGICA EI'ITRE O
GOVERNO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBUCA
POPULAR DA HUNGRIA

O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Popular da Hungria,
(doravante denominados ''Partes Contratantes"),
Tendo em vista a rea1ização de seus respectivos
objetivos de desenvolvimento econômico e social
e o melhoramento da qualidade de vida de seus
povos, com base nos princípios do respeito à soberania e da não-ingerência nos assuntos inter~
nos;
Convencidos de que a cooperação científica,
técnica e tecnológica entre os dois países pode
contribuir positivamente para os processos de
produção nos diferentes setores de suas economias e para o desenvolvimento dos respectivos
países;
Desejosos de ampliar e reforçar tal cooperaç5o:
Convêm no seguinte:
ARTIGO!

As Partes Contratantes determinarão, de comum acordo, os setores que melhor se prestem
à cooperação entre os .dois países em matéria
científica, técnica e tecnológica e fvmrão priori~
dade para tanto.
ARTIGOU

1. No âmbito do presente Acordo e em campos específicos prioritários, Ajustes Complementares setoriais poderão ser concluídos entre .as
Partes Contratantes.
2. A Subcomissão Mista, criada no âmbito do
presente Acordo, estabelecerá as condições gerais e financeiras de cooperação e os ajustes acima mencionados fntarão as modalidades fmanceiras e operacionais em conformidade corn os
objetivos buscados.
ARTIGO lU
A cooperação mencionada nos Artigos I e II

poderá espedalmente se realizar da seguinte maneira:
a) pelo fornecimento recíproco de conheCimentos e pelo intercâmbio de informações e de
docwnentação científica, técnica e tecnológica;
b) pela organização de visitas e de viagens
de estudos de delegações científicas e tecnológicas bem como pelo intercâmbio de professores,
cientistas, pesquisildores, peritos e técnicos, (doravante denominados "especialistas");
c) pelo estudo, preparação e realização conjunta ou coordenada de programas e/ou projetas
de pesquisa cientifica, de desenvolvimento técnico e tecnológico, considerando a necessidade de
sua adaptação às condições específicas das Partes contratantes;
d) _pela realização, em seus respectivos territórios, de exposições de caráter científico, tecnoJ6gico e industrial, pela outra Parte Contratante ou
seus nacionais;
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e)

pelo encorajamento de qualquer outra for-

ma de cooperação requerida pelas circunstâncias
e mutuamente acordada.
ARTIGON
1. As Partes Contratantes concordam em criar

uma Subcomissão Mista de Cooperação Cientifica e Tecnológica que se reunirá, no âmbito
da Comissão Mista Brasil-Hungria ou por solicitação de uma das Partes COntratantes. A data e
agenda de cada sessão serão determinadas de
comum acordo por via diplomática.
2. A Subcomissão Mista selVirá de foro para:

a) a adoção de programas de ação nos setores de que trata este Acordo;
b)

a revisão periódica dos campos prioritários

mencionados no Artigo I;
c) a apresentação de recomendações às duas
Partes Contratantes no qUe se refere_à aplicação
deste Acordo ou de seus Ajustes Complementares;
d) a avaliação e revisão do Programa de Trabalho e, quando este expirar, a elaboração de
novo Programa de Trabalho.
3. A Subcomissão Mista será mantida inforM
mada do progresso reaUzado na execução dos
programas e projetas estabelecidos pelos Ajustes
Complementares setoriais e dos programas iniM
dados d.iretamente em confonnidade com as disM
posições do Artigo II do presente Acordo.
4. Nos intervalos entre as reuniões da Com~
são Mista e da SubcomissAo de Cooperação CienM
tffica e Tecnológica, os cantatas entre os organisM
mos executivos, no quadro do presente Acordo,
serão assegurados por via diplomática.
ARTIGO V

Os especialistas enviados por uma das Partes
à outra, para os fins de que trata o Artigo mdo
presente Acordo submeterMse-ão às disposições
da legislação nacion_aLdo país receptor e não se
dedicarão a quaisquer atividades alheias a suas
fimções sem a autorização prévia de ambas as

Partes.
ARTIGO VI
Cada Parte Contratante deverá conceder as faM
cilidades administrativas necessárias aos especiaM
listas designados no âmbito deste Acordo e de
seus Ajustes Complementares, para o exercicio
de suas funções no território da outra Parte.
ARTIGO VII

1. As Partes Contratantes poderão, de comum
acordo, procurar obter o financiamento e a particiM
pação de organizações internacionais ou de outros países interessados nas atividades, prograM
mas e objetos que se originarem deste Acordo.
2. As Partes Contratantes aceitam contemplar
a possibilidade de cooperarem juntas,. ou por intennédio de entidades por eles indicadas, em terceiros países que solicitarem sua cooperação.
ARTIGO VIII
No referente ao registro, proteção industrial dos
direitos e utilização das criações intelectuais que
resultarem dos trabalhos conjuntos realizados em
decorrência deste Acordo, as Partes interessadas
concluirão um Ajuste a parte.
ARTIGO IX

1. O presente Acordo entrará em vigor-na data
da última notificação referente à conclusão das
formalidades constitucionais de cada uma das
Pa{tes Contratantes.
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2. Permanecerá em vigor por um período de
cinco anos e poderá ser renovado, por tácita recondução, por periodo sJmilares.
3. O presente ACordo pOdét'Fãer denunciado
por via diplomática, com aviso prévio de seis meses. Entretanto, essa denúncia não afetará a conclusão dos Ajustes Complementares firmados no
âmbito do presente Acordo e em execução.
Em fé do que os representantes, abaixo assinados, devidamente acreditado_s para tanto, assinaram o presente Acordo.
Feito em Budapeste, aos_ 20 dias do mês de
juoho de 1986, em dois exemplares originais, nas
línguas portuguesa e húngara, sendo os dois textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
C:dso Dlnlz
Pel_o Governo da República Popular da Hungria:
lmre Szekacs.
PROJETO DE DEc:RETO LEGISLATIVO
1"111 7, de 1988
(11' 150/86, na <:âmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo BásJco de
Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado enb'e o Governo da RepúbUca
Federativa do Brasil e o Governo da RepúbUca Sodallsta da Tchecoslováqufa,
em BrasOia, a 2 de julho de 1985.
O Congresso Nacional decreta:
Ari 19 Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica,- celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista
da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de junho
de 1985.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atas que se
destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art:. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM N• 422, DE 1985
EXCelentísSimos senhores membros do congresso nacional:
Errrcohfo(rriidade com o- disposto no artigo
44, inciso I, da Coõstituição Federal, tenho a honra
de submeter à elev~da consideração de Vossas
ExeceJências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações EXteriores, o texto do Acordo Básico de Cooperação Oentífica e Tecnológica, celebrado entre
o Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e
o GOverno da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de 1985.
O -presente ãtó Corresporide a um esforço _do
Brasil de diversificar seus parceiros não apenas
na área comercial, mas também na de ciência
e tecnologia, busç:ando incorporar ao desenvolvímento nacional novas técnkas e processos elaborados em outros países.
Brasília, 2 de setembro de 1985. -José Sarney.
Em 28 de agosto de 1985
DE-11193!644(046) (F43)
A Sua Execelência o Senhor
noutor José Samey,
Presidente da República.
Senhor Presidente.
Tenho a horlra de submeter à alta consideração
_de_ VOssa Excelência o anexo texto do Acordo

Março de 1988
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, em 2 de
julho corrente.
2. O preSente atO corresponde a um esforço
do Brasil de diversificar seus parceiros na área
da ciência e tecnologia, buscando incorporar ao
desenvolvimento nacional novas técnicas e processos elaborados em outros países.
. 3. No_ âmbito do Leste Europeu, foram fllllla.
dos acordos semelhantes com a URSS, Romênia
e RDA. já estando em curso programa de troca
de cientistas com o primeiro daqueles países.
4. O referido Acordo é o resultado de negociações iniciadas em agosto de 1983, durante a X
Reunião da Conilssão Mista Brasii-Tche<:oslováquia. Consultas aos principais órgãos brasileiros
ligados à pesquisa indicaram haver um real intereSSe pela cooperação com a Tchecõsíováquia,
país que goza de elevado conceito na comunidade
científica intemaclona:l. sobretudo pela experiência lograda nos campos de engenharia mecânica
e tecnologia agrícola.
5. Em face da reação favorável acima indicada,
a parte brasileira submeteu à Tchecoslováquia
um anteprojeto de acordo, que foi aceito sem
restrições, sendo por mim assinado quando da
visita oficial ao Brasil do Ministro do Comércio
Exterlor·da-TChecoslováquia, Bohumil Urban.
6. Em VísfildO expQsto, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem, para que,
ãsSim houver por bem, o encaminhe ao Poder
Legislativo, para fms de exame e eventual aprovação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor PresJdente, os protestos do
meu mais profundo respeito. - Olavo Setúbal.

se

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÁO
CIENJiFICA E TECNOLÓGICA
EN"rnE O GOVERNO

DA REPÚBLICA FEDERATNA
DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA SOCIALISfA
DA TCHECOSLOVÁOOIA
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Goveino da República Soc;ialista d11 Tchecoslaváquia,
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os países no campo da ciência e da tecnologia, com base nos princípios do respeito à soberania e da não~ingerência nos assuntos internos,
Considerando o mútuo beneficio que o desen~
voMmento das relações científicas e tecnológicas
poderá trazer para ambos os países,
Convêm no seguinte:
ARTIGO!

As Partes Contratantes promoverão o desenvolvimento da cooperação científico-tecnológica entre os dois países com base no interesse e benefido mútuos, igualdade e reciprocidade, em seto-res a serem estabelecidos por via diplomática.
.ARTIGO li
A cooperação clentífico-te91ol6gica a que se
refere o presente Acordo será desenvolvida, especialmente, através de;
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a) Intercâmbio de delegações de cientistas, e
representantes de organizações indusbiais e co-

merciais interessadas nessa cooperação;
b) intercâmbio de informações e documen-

ARTIGOW

os·dentlStas e -espe-cialistas enviados por uma

tação científica e tecnológica;

c) organização de seminários, simpósios e
conferências;
...
_
d) investigação conjunta de questões científicas _e técnicas com vistas à utilização prática
ulterior dos resultados obtidos;

e) lntercâmbio de resultados de pesquisas e
experiências, inclusive de licenças e patentes, entre institutos, universidades, companhias e outros
organismos; e
f) outras formas de cooperação científica e
tecnológica a serem acordadas pelas Partes Contratantes.

AATIGOill

1. As Partes Contratantes poderão concluir

Ajustes Complementares ao presente Acordo,
com base nos quais se desenvolverá a cooperação entre os organismos, instituições e
nhias competentes de ambos os países.

ti'fica e Tecnológica, os contatos entre os organismos executivos, no quadro do presente Acordo,
serão assegurados por via diplomática.

compa~

2. Cada Ajuste Complementar esiabelecerá
as condições em que se realizará a cooperação,
determinará os limites de responsabilidade de cada um dos organismos, instituições e companhias
interessados no projeto específico, bem como fi_xará o número de cientistas e espedalistas necessários para a execução dos projetas indicados.

3. Os citados Ajustes Cofilplemeiltares serão
negociados por via diplomática e aprovados por
troca de notas.
ARTIGO IV
As Partes Contratantes convêm na criação, no
âmbito da Comissão Mista Brasil-Thecoslová-

quia, de urna Subcomissão de Cooperação Oentífica e Tecnológica, que terá a incumbência de

tratar dos assuntos relacionados com a execução
do presente Acordo, especialmente pelo exame
e elaboração dos programas destinados à canse~
cução de seus objetivos, peJa avaliação periódica
dos resultados da cooperação científica e tecnol&
gica, e pela formulação de recomendações para
ambos os Governos.
ARTIGO V

Amenos que o Ajuste Complementar disponha
de forma diversa, cada organismo, Instituição ou
companhia arcará com as despesas decorrentes
de sua participação nas atividades de cooperação
previstas no presente Acordo, de conformidade
com as leis vigentes em cada país.
ARTIGO VI

1. Cada Parte Contratante informará à outra,
por via diplomática, os organismos que, por seu
lado, terão o encargo da execução do presente
Acordo, e do programa de atividades dele decorrentes.
2. Os referidos organismos deverão submeter
à Subcomissão de CooperaçOO Científica e Tecnológica os resultados dos seus trabaJhos e as
propostas para o desenvolvimento ulterior da cooperação. A Subcomissão deverá submeter à Comissão Mista os mencionados resultados e propostas.

3. Nos intervalos entre as reuniões da Comis-são Mista e da Subcomissão de Cooperação Oen~

das Partes à outra, para os fms de que trata o
Artigo ll do presente Acordo, submeter~se-ão às
disposições da legislação nacionaJ do país recep-tore não poderão dedicar-se_ a quaJquer atMdade
alheia a suas funções sem a autorização prévia
de ambas as Partes.
ARTIGO VIII ~

As Partes Contratantes tornarãO tOdas as medidas cabíveis para o cumprimento do disposto no
presente Acordo, e para tanto proporcionarão as
facilidades necessárias, de conformidade com as
leis vigentes em cada país.
ARTIGO IX
1. Cada Parte Contratante infonnará a outra,
por nota, do cumprimento dos requisitos legais
internos necessários à aprovação do presente
Acordo, o qual entrará em vigor na data da segunda notificação.
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de submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos de Senh:Cl' Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Protocolo de Emenda à
Convenção de Aviação OvillntemacionaJ (art. 83
bis), assinado em 6 de outubro de 1980, em
Montreal, que permite a transferência de certas
funções e obrigações do Estado de matricula ao
E.stadõ qUe explora a aeronave em regime de
arrendamento, afretamento ou intercâmbio do citado equipamento.
2. Assim, o P~:otocolo_, que expressa o desejo
dos Estados Contratantes, reveste-se de alto sen~
tido no campo da cooperação econômica da avia~
ção civil internacional.
BraSJ1ia 24 de setembro-de 1987. -José S..

ney.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N' DTC/DAI/254/
PAIN OACJ LOO, DE I' DE SETEMBRO DE

1987. DO SENHOR MINISTRO DE EST'ÁDO
DAS RElAÇÕES EXTERIORES.

A SUa Excelência o SelÍhor
Doutor José Samey,
2. O presente Acordo terá a vi_gência de cinco
Presidente da Repúb~ca
anos e será renovado automaticàmente, por peSenhor Presidente,
rlodos iguais e sucessivos, a menos que uma das
Tenho a h9nra de submeter à alta consid~ração
Partes Contratantes notifique a outra de sua decide Vossa Excelência o anexo texto de Protocolo
são de denunciá~lo pelo menos noventa dias antes
de Emenda à Convenção _de Aviação CMI Internada expiração da sua validade.
cional (art. 83 bis), assinado em Montreal, em
3._ O ténnino do presente Acordo não afetará 6 de outubro de 1980.
o cumprimentO dos Ajustes Complementares em
2. O citado Protocolo visa a regulamentar os
vigor, que serão implementados até sua conducasos de arrendamento, afretamento e intercâmsãO; -a menos que ambas as Partes decidam de bio de aeronaves, de grande significado econôforma diversa.Oiavo Egydio SetLJbal, pelo Gover- -- mico para o desenvoMmento da aviaçã~o civil inrio da República Federativa do Brasil.
ternacional, os quais não"foiam normatizados pela
Feito em Brast1ia, aos, _2__ dias do mês de julho
Convenção de Aviação Internacional de 1944
de 1985, em dois exemplares origin,ais, nas lín- (Convenção- de Chicago).
guas portuguesa e tcheca, sendo ambos os textos
3. A emenda em pauta define a situação juri~
iguaJmente autênticos.
dica da contratação de aeronave, sob as modali~
OJavo Egydlo SetubaJ, pelo Governo da Redades de arrendamento, afretamento ou inter~
câmbio, matriculada em um Estado Contratante,
pública Federativa do Brasil.
e explorada por operador com resjdência perrna~
BohumD Urban, pelo Governo da República
Socialista da Tchecoslováquia.
nente em outro Estado Contratante. Prevê, -neste
PROJETO DE DECRETO LEGIS· caso, o· art. 83 bis em menção que o Estado
de matrícula da aeronave fica isento da responsaIATIVO
büidade, quanto a funções e obrigações transfeN• 8, de 1988
ridas para o ou.tro Estado.
4. Cabe assinalar ser cada vez mais freqüente
(n' 11/88, na cAmara dos Deputados)
o recurso pelas empresas aéreas dos contratos
Aprova o texto do Protocolo de Emende arrendamento de aeronaves, devido às vultosas
da à convenção de Aviação CMIIntemasomas necessárias à aquisição por compra de
donai(Artlgo8381s),asslnadoemMonuma aeronave e à acentuada obsolescência do
treal, a 6 de outubro de. 1980.
equipamento pelo avahço da tecnologiaaeronâu~
O CongressO f'i~clori~ decr~:
_tJca. Nos últimos anos, os transportadores brasileiros,..que operam tanto no setor doméstico, coArt. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo
mo no campo internacional, têm recorrido sistede Emenda à Convenção de Aviação Civil Interna~
maticamente à prática de arrendamento. Na_ área
donal (Artigo 83 Bis), assinado em Montreal, a
internacional, tal rec~o tem sido utilizado para
6 de outubro de 1980.
pooer competir em base de iguaJdade com as
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
empresas estrangeiras, que dispõem de aerona~
do Congresso Nacional quaisquer atas que se
ves mais modernas, poupando, destarde, divisas
déstineril a estabelecer ajustes complementares.
para o pafs.
Art. '29 Este decreto legislativo entra em vigor
5. Trata-se, portanto, de matéria de relevante
na data de sua publicação.
importância para a aviação civil internacional. A
MENSAGEM
tespeíto, o Ministério da Aeronáutica indicou o
N' 316, DE 1987
interesse em que o Governo brasileiro proceda
Excelentíssimos Senhores Membros do Con~
à ratificação da emenda à Convenção de Chicago,
gresso Nacional:
que introduz o art. 83 bis. Nestas conclições, subEm confonnidade com o disposto no art. 44,
meto à elevada consideração de Vossa Excelência,
Inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra
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o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional para encaminhamento do texto do referido
Protocolo de Emenda à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do
meu mais profundo respeito. - Roberto de
Abreu Sodré.

(c) O disposto nos parágrafos (a) e (b), acima. também serão aplicáveis aos casos meneio-mldos no art. 77."
2. -Especifica, de acordo com o disposto no
arl 94 (a) da referida Convenção, ser de noventa

e oito o número dos Estados Contratantes cujas
ratificações serão necessárias para a entrada em
vigor da emenda citada; e
· - -=..~.

Resolve que o Secretário-Geral da Organizáçãõ de Aviação Qvil Internacional elaborará um

PROTOCOLO

Relativo a uma emenda à
Convenção sobre Aviação CIVil
Internacional
Assinado em· Montreal
em 6-de outubro de I 980

- Protocolo com versões nos idiomas inglês, francês, russo e espanhol, de igual validade, que inca r~
parará a supracitada emenda, bem como a matéria a seguir:

ã.) O Protocolo será assinado pelo Presidente
A Assembléia da Organização de Aviação Ovi1
da Assembléia e pelo seu Secretário-Geral.
Intemadonal
b) O Protocolo estará aberto à ratificação por
Reunida em sua vigéssima terceira sessãO, em
parte de qualquer Estado que tenha ratificado a
6 de outubro de I 980,
referida ConvenÇão sobre Aviação Civil InternaTendo em conta as Resoluções A21 22 e - dõflal ou a ela tenha aderido.
J\22-28 sobre arrendamento, afretamento e troca
c) Os instrumentos de ratificação serão depo-de aeronaves em operações internacionais,
sitados junto à Organização de Aviação QvillnterTendo em conta o projeto de emenda à Con~
nacional.
venção sobre Aviação Civil Internacional elabod) O Protocolo entrará em vigor, para os EStarado pela 23~ Sessão do COmitê Jurídico.
dos ratificantes, na data do depósito do nonagésimo oitavo iilsbumento de ratificação.
Tendo em conta o desejo geral dos Estados
e) O Secretário-Geral comunicará imediataContratantes de estabelecerem um dispositivo pamente a todos os Estados Contratantes a data
ra a transferência de certos deveres e funções
do depósito de cada uma das ratificações do Pro-do Estado de registro ao Estado do operador de
tocolo.
aeronaves nos casos de arrendamento, afreta_f) O Secretário-Geral comunicará imediatamento ou troca, bem como de quaisquer arranjos
semelhantes com relação .às referidas aeronaves, -mente a !odes os ~tado~ ~ig_natários da referida
COnvençãO- a data-clã-entrada em vigor do ProtoConsiderando ser necessário, para o propósito
colo.
supramencionado, emendar a Convenção sobre
_ g) Para qualquer Estado Contratan_te que veAviação Civil lntemacional feita em Chicago em
Oba a ratificar o Protocolo ãpós a data supracitada,
sete de dezembro de 1944,
este entrará em vigor quando do depósito do insI. Aprova, de ·acordo com o disposto no art
trumento de ratificação do referido Estado junto
94 (a) da referida Convenção seguinte proposta à OigaiiíZação de Aviação Civil Internacional.
Em conseqüência, de acordo com a referida
de emenda à mesma:
Inserir, após o art. 83, o novO art. -a3 bis, que
determinaçiio da Assembléia,
O presente Protocolo foi elaborado pelo Secrese segue:
tário-Geral da Organização.
Em fé do que o Presidente e o Secretário-Gerai
"Artigo 83 bis
da vigéssima terceira Sessão da Assembléia da
Transferência de certos deveres e funções
Organização de Aviação CiVt1lntemacional, devi( a) Sem PrejuízO do disposto_nos arts.. I2,
damente autorizados pela Assembléia, o assina30, 3I e 32 (a), qUãndo uma aeronave registrãda
ram.
em um Estado Contratante for operada em conFeito em MOOlreal, em seis de outubro de mil

te da Repóblica, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das RelaÇões Exteriores, relativa ao t exi:o --d() Protocolo
da Emenda à Convenção de Aviação Ovillnternadonal (art. 83 bis).
Aproveito a oportunidade para renovar a Voss_a
Excelência protestos de elevada estima e consideração. - RonaJdo Costa Couto, Ministro Chefe
do _Gabinete Civil.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 9, de 1988
(n• 10/88, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Básico entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Programa de AUmentos da Organização das Nações Unidas para Ali·
mentação e Agricultura- FAO,- Refe·
rente à Ajuda do Programa Mundial de

8

a

:-=~~0c~:tr~: ~~C:!r!e~~~nc~:~~

quer arranjo semelhante, por parte de um operador cuja principal sede de negócios ou, na falta
desta, cuja residência permanente se localize em

~~~~;:~~i.;~;=:~· ~o!~~ou~~~::~
mencionado, transferir a este ú.lfimo, de forma

parcial ou total, os deveres e as funções de Estado
registrante relativos à aeronave previstos nos arts.
12, 30, 31 e 32 (a). O Estado registrante ficará
isento da responsabilidade referente às funções
e aos deveres transferidos.
(b) A transferência não terá efeito, com relação a outros Estados COntratantes, antes que o
acordo em que ela se encontra incorporado seja
registrada junto ao conselho e tomando público,
conforme disposto no art. 83, ou antes que a
existência do acordo e s_eu alcance tenham sido
comunicados diretamente às autoridades de outro (s) Estado (s) interessado (s) por parte de
um dos Estados signatários do acordo.

novecentos e oitenta, em do_cumento singular em
versões inglesa, francesa, russa e espanhola, todas de igual vaJidade-. O pres-ente Protocolo ficará
depositado no arquivo da Organização de Aviação
Civil Internacional e cópias devidamente certificadas dos referidos textos serão transmitidos, pelo
Secretário-Geral da Organização, a cadá um dos
Estados signatários da Convenção sobre Aviação
Gvillntemacional elaborada em Oticago em s.ete
de dezembro de I 944 . _ R.S. Nyaga, Presidente
da 23, Sessão da Assembléia_ YVes Lambert,
Secretário-Geral.
Aviso n\> 665-SUPAR.
Em 24 de setembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
OD. Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados
Brasflia _ DF.
Excelentfssimo Senhor Primeiro·SeCretário:
TenhoahonradeencaminharaessaSecretaria
--a Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presiden-

Alimentos, celebrado em Brasília, a 2 de
fevereiro de 1987.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? Fica aprovado o texto do Acordo Bási·
co entre o Governo da República Federativa e
o Programa de Alimentos da Organização das
Nações Unidas para A1imentação e Agric_ultura
- FAO,- Referente à Ajuda do Programa Mun·
dial de Alimentos, celebrado em Brasília, a 2 de
fevereiro de 1987.
- .- __ .
Parágrafo único. Ficam sujeitOs à ã.Provação
do Congresso Nacional quaisquer atos que se
destinem a estaBelece-r ajustes complementares.
Art. Z' Este decreto legislativo entra em vigor
n~ data de sua publicação. _
MENSAGEM N' 56, DE 1987

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a hora
de submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado_d~s Relações
Exteriores, o texto do Acordo Básico entre o Ciovemo da República Federativa do Brasil e o Programa de Alimentos da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO,
- referente à ajuda do Programa Mundial de Ali- mentes, celebrado em Brasilia, a 2 de fevereiro
de 1987.

Brasília, I6 de março de 1987.- José Sar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIEfCAif54/PAIN
PMA LOO, DE 10 DE MARÇO DE 1987,00
SENHOR MINISTRO DE ESTADO~ DAS RELA~
~
ÇÕES EXTERIORES. -

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Samey,
Presidente_ da República.
~Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de
Vossa Excelência que, no dia_ 2 de fevereiro de
1987, asslnei, no ltamarati, o Ãcordo Básico entre
o Governo brasileiro e o Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
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2.

O referido Acordo êstabelece os- parâme.

tros que servirão para orientar as relações entre
o Brasil e o PMA e, em particular, as condições

em que será fornecida a ajuda daquele organismo

a projetos de desenvolvimento económico e social a serem implementados no território nacional.

·3.

Canforrrie é do conhecimentõ de Vossa Ex-

celência, o PJiilA vem adquirido crescente importância para o Brasil. Nos últimos três anos, foram

aprovados nesse foro sete projetas destinados ao
Brasil, dos quais seis para Estados do Nordeste
e wn para o Vale do Jequitinhonha, em Minas

Gerais, no valor total, para o Programa deUS$
47,465,871.00.
Aproveito a bportunidade para renovar a Vossa
ExCelência, Senhor Presidente, os protestos do
meu mais profundo respeito. ..,..--Roberto Abreu

Sodré.

.

ACORDO BÁSICO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBUCA FEDERATIVA DC
BRASIL E PROGRAMA MUNDIAL
DE AUMENTOS t>A ORGANIZAÇÃO""'
DAS NAÇÓES UNIDAS PARA
AUMENTAÇÁO E AGRICULTURA
- FAO- REFERENTE A AJUDA DO
PROGRAMA MUNDIAL DE AUMENTOS
Considerando que o Governo da República F~
derativa do Brasi1 (doravante denominado "Gcr
vemo") reconhece que o Programa Mundia1 de
Alimentos, vinculado às Nações Unidas e à Organização das Nações Unidas para Alimentação e
AgricuJtura (FAC), (doravante denominado PMA),

pode prestar valiosa ajuda a projetas de desenvolvimento econômico e social elaborados por ele

e, portanto, deseja valer-se_ da oportunidade da
ajuda do PMA; e

Considerando que o PMA concorda em prestar
tal ajuda mediante solicitação específica do Governo;

Por conseguinte, o Governo e a PMA convieram

neste Acordo que incorpora as condições sob
as quais tal ajuda pode ser prestada pelo PMA
e utiliza pelo Governo de acordo com os Regulamentos do PMA.
ARTIGO!
SoHcitação e Acordos de Ajuda
1.

O Governo poderá solicitar ajuda na forma

de alimentos do PMA para apoiar projetas de desenvolvimento económico e soda] ou para atender a.necessidades alimentares de emergência
resultantes de calamidades naturais ou de outras
situações de emergência.
2.- QUalquer solicitação de ajuda deverá normalmente ser apresentada pelo Governo na fonna
indicada pelo PMA, através do Representante do
PMA acreditado junto ao Governõ.
3. O Governo fornecerá aó PMA todas as facilidades apropriadas e as informações relevantes
necessárias à apreciação da solicitação,
4. Quando for decidido que o PMA. prestará
ajuda a um projeto de desenvolvimento será acordado um Plano de Operações entre o Governo
e o PMA No caso de operações de emergência,
em vez de um instrumento formal serão celebrados memorandos de entepdimento entre as Partes.
5. Cada Plano de Operações deverá indicar
os termos e as condições sob os quais um projeto

será realiZadO e- especificará as respectivas responsabilidades do Governo -e do PMA na implantação dg projeto. As disposições do presente
Acordo Básico deverão reger qualquer Plano de
Operações concluído entre as Partes.
ARTIGO n
Execução de Projetas de Desenvolvimento
e de Operações de Emergência

1. A responsabilidade primeira pela execução
de projetes de desenvolvimento e operações de
emergência será do Governo, que fornecerá todo
O pessoal, instalações, suprimentos, equipamento, serviços e transporte, e cobrirá todas as despesas necessárias à implemen~ção de qualquer
projeto de desenvolvimento ou operação de
emergência.
2. O PMA entregará produtos alimentícios ao
Governo, _em caráter de doação, no porto de entrada ou Posto fronteiriço e supervisionará e prestará
aSsessoria_ nª execução de qualquer projeto de
desenvolvim~nto o_u op_eração ci~ e:mer_gência.
_3.
relação a cada projeto, o Governo
designará, em comum acoldo c;o111_ o PMA, um
órgão de contrapartida para implementá-lo. No
caso de haver mais de_ um projeto de ajuda ali-_
mentar no país, o GoviiriíQ designará um órgão
central de coordenação para controlar os suprimentos alimentares entre o PMA e os projetas,
bem como entre os próprios, projetas.
4. O QóveffiCq;m:)pOrcfõilarã ao PMA todas
as faciUdades necessárias à observação de todos
os estágios de irriplementação de projetas de desenvolvimento e operações de emergência.
5. O Governo assegurará que os produtos ali:
mentícios fornecidos peio PMA sejam manuseados, transportados, armazenados e distribuídos
com o cuidado e eficiênciaa adequados e que
os alimentos e os lucros obtidos com sua venda,
quando autorizada, sejam utilizados na forma estabelecida entre as Partes. Se não forem assim
utilizados, o P.MA poderá solicitar a devolução dos
gêneros ou dos lucros obtidos com sua venda.
ou ambos, conforme o caso.
6. Em caso do não cumprimento das obrigações estabelecidas no presente Acordo ou em
acordos d~_dele decorrentes por uma das Partes,
a outra poderá suspender o cumprimento de suas
obrigações notifi,cando assim a Parte faltosa.

:ca:m

ARTIGOfll
Informações sobre os Projetas e as

Operações de Emergência
l. O GoVerno fornecerá ao P.MA documentos
relevantes, tais como c:õntas, registras, declarações,. rela.!§ rios e outras informações solicitadas
pelo P.MA acerca da execução de qualquer projeto
de desenvolvimento ou operaÇão de emergênda,
ou Qe sua viaf;>ilidacJe e adequação, ou do cumprimento pelo Governo de quaisquer de suas responsabilidades no âmbito do presente Acordo ou
de qualquer acordo concluído sob sua égide.
2. O .Governo ffianterá o PMA regularmente
inforrnêJ:dO sobre o émdam~;mto da execução de
cil:da projeto de desenvolvimento ou operação de
emergência.
3. O Governo apfeSentàrá ao PMA contas a~
ditoriadas da utilização dos alimentos fornecidos
pelo PMA e das receitas obtidas com sua venda
em cada prÇjeto de desenvolvimento, em intervalos preestabelecidos e ao fmal do projeto.
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4. O Governo assistirá em toda avaliação de
projeto que o PMA possa empreender, conforme
estabelecido no respectivo Plano de Operações,
mantendo e fornecendo ao PMA os registras e
os dados necessários a esse propósito. Qualquer
relatório ftnal de avaliação que seja elaborado será
submetido ao Governo para seus comentários e,
subsqüentemente, ao Comitê de Políticas e Programas de Ajuda Alimentar (CPPAA) da Organização" das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), acompanhado desses comentfuios.
ARTIGON
Ajuda Oriunda de Outras Fontes
No caso em que a ajuda para a execução de
um projeto, para o qual a ajuda do PMA. já tenha
sido concedida, seja obtida pelo Governo, de fontes internacionais que não o PMA, as Partes consultar-seo.ão uma à outra com vistas a uma efetiva
coorde"riação da ajuda do PMA. com a de outras
fontes.
ARTIGO V
Escritório do PMA
1. O escritório dO PMA no Brasil é ligado ao
escritório do representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o qual é também acreditado junto ao
Governo comô"Representante do Programa Murr
dial de Alimentos, sendo este assistido por um
Represen4U1te Adjunto, que atua como encarregado do escritório tomando ·a título funcional de
Chefe das Operações do PMA _no Bra-sil.
-2. -Se neCessário, o PMA. poderá ter um ou
mais escritórios de apoio no Pais,-para Oã.dticj'uado acompanhamento das atividades dos projetos
e para o assessoramehto às autoridades relacionadas com o projeto.
_ __
._
3. O Governo concederá à pessoa do Chefe
das Operações dÕ l'MA no Brasil ou ao funcionário do PMA de mais alto grau, e aos membros
da sua família, o mesmo st.atus, privilégios e imunidades concedidas ao Representante Residente
Adjunto do PNUD. O Representante Adjunto/Chefe das Operações do PMA no Brasil atua como
representante ad interlm do PMA quando o Re-'
presentante do ?MA/Representante Residente do
PNUD estiver fora do País ou quando nenhum
Representante do PMA tenha sido oficialmente
acreditado junto ao Governo.

ARTIGO\/[

Facilidades, Privilégios
e Imunidades
1. O Ooverrio PropOrcionará aos funcionários
e aos consultores do PMA, bem como a outras
pessoas que ri'alízem srviços em favor do PMA,
facilidades idênticas às que se coricedem aos das
agências Especializadas das Nações Unidas, le-vando em consideração o exposto no Acordo Básico de Assistência Técnica assinado entre-o Governo e as agências Especializadas das Nações
Unidas e a Agência Internacional de &ergiá Atêmica (AIEA) em 29 de·de:Zerilbro de 1964 e qualquer convênio complementar àquele acordo
subsquentemente assinado entre o Governo e o
PNUD ou qualquer outra agência das Nações Unidas.
2. O GoVeni.o aplicará as disposições contidas
na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
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· Agências Especializadas das Nações Unidas ao

PMA, sua propriedade, fundos e haveres, e a seus
fucionários e consultores.

3. -0 Governo será responsável pelo tratamen~
to de quaisquer reivindicaç:ôes que posssam vir
a ser feitas por terceiros contra o PMA ou contra
seus funcionários, consultores ou outras pessoas

que estejam realizando serviços em favor do PMA
no âmbito deste Acordo, no sentido de que o
Governo- intervirá em tais reivindicações de acordo com a lei brasileira e com os atas internacionais em vigor aplicávies à matéria.

-

4. O Governo manterá -"o PMA e as pessoas
mencionadas no parágrafo 3 do presente Acordo

isentas no caso de quaisquer reMndicações ou
obrigações resultantes das operações reaJizadas

no âmbito deste Acordo, de conformidade com
a lei brasileira, nos termos deste Acordo e dos
internacionais nacionais em vigor aplicáveis na
ocasião salvo nos casos em que ficar estabeJeddo
entre o Governo e o PMA que tais reivindicações
ou obrigações decorram da negligência ou dolo
de tais pessoas.
ARTIGO VII

Solução de Controvérsias
QJalquer controvérsia entre o Governo e o PMÀ
resultante ou relacionada a este_Acordo ou a um
Plano de Operações, que não possa ser solucionada por negociação ou por outra forma acordada, será submetida a arbitragem a pedido de
uma das Partes. A arbitragem será realizada em
localidade fora do Brasil, estabelecida entre as
Partes. Cada Parte indicará e instruirá um árbitro,
notificando a outra Parte do nome do árbitro indicado. Caso os árbitros não cheguem a um acordo
sobre o laudo, dever.êlo designar imediatamente
um desempatador. Caso, dentro de trinta dias
após o pedido de arbitragem, cada Parte não indi·
car urn árbitro, ou se os árbitros indicados não
chegarem a um acordo sobre o laudo ou sobre
a designação de um desempatador, cada parte
poderá solicitar ao Presidente _da Corte Internacional de Justiça a nomeação de um árbitro ou
de um desempatador, conforme ocaso. As despe~
sas com a arbitragem correrão a cargo das Partes,
conforme estabelecido no laudo de arbitragem.
O laudo de arbitragem será aceito pelas Partes
como a adjudicação final da controvérsia.
ARTIGO VIII

Dlsposlç6es Gerais
1. Este acordo entrará em vigor na data em_
que o Governo brasileiro notificar o Programa
Mundial de Alimentos do cumprimento das formalidades constitucionais necessárias à aprovação do presente Acordo e permanecerá em vigor
por período ilimitado, a menos que seja denunciado nos termos do parágrafo 3 deste Artigo.
2. Este Acordo poderá ser modificado por
consentimento mútuo, por escrito, entre as Partes.
Qualquer assunto relevante, para o qual não haja
disposição expressa neste ÂCOrdo, será resolvido
peJas Partes em conformidade com as resoluções
e deCisões do Comitê de Políticas e Programas
de Ajuda Alimentar (CPPM) das Nações Unidas/
FAO. Cada Parte considerará com simpatia qualquer proposta efetuada pela outra Parte no âmbito
deste parágrafo.

3. Este Acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes através de notificação por
escrito à outra Parte, e deixará de vigorar sessenta
dias após o recebimento desta notificação. Não
obstante qualquer notificação de denúncia, este
Acordo manter-se-á em vigor até a completa realização e cumprimento de todos os Planos de Operações acordados com base no presente Acordo
básico.
4. As obrigações assumidas pelo Governo de
acordo com ·O Artigo IV deste Acordo manterse-ã_o após seu término, confome o parágr~o 3
acima, na medida necessária para permitir a -remoção ordenada de propriedades, fundos e have-res do PMA e de funcionários e de outras pessoas_
que, em funÇão deste Acordo, estejam a serviço
do PMA.
Em.testemunho do que, os abaixo-assinados,
dévfdamente nomeados representantes do Governo da_ República Federativa do Brasil e do Programa Mundial de Alimentos, assinam o presente
Acordo.
Feito em Brasília, aos 2 dias d9_mês de fevereiro
de -1987, em dois exemplares originais, nos idio--mas português e inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Roberto de Abreu Socfré_
- PeiO Pfogràma MUndial de Alimentos: Peter

Koenz.
BASIC AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF OF THE
FEDERATIVE REPUBUC OF BRAZIL
AND THE UNITED NATIONS- FAO

WORD FOOD PROGRAMME
CONCERNING ASSISTANCE
FROM THE WORLD FOOD FROGRAMME
Where the Goveinment of the Federai:i.ve RePublic df Brazil (hereinaftre, refered to as tre Govemm-ent} reccignileS that the United Nations!FA07
World Food. Programme (hereinafter refered to
as__tbe WFP) can give vàluable a_ssistance to economic and social development projects dravm up
by it and therefore desires to avaü _itself of the
OpportunitY of aSsistance from the WFP, and
Whereas the WFP Is agreeable to affording such
assistance at the specific request of the Govemment;
Now therefore, the Government and the WFP
have entered into this Agreement embocying the
conditions under which such assistance may be
given by the WFP and utilized by the Govemment
in_ accordance _with ~e- regulations ofthe.WFP.
ARTICLEI
and Asslstance

~lstance .Request:s

I) The Govemment may request assistance in
the form of food from the WFP for supporting
economic and social development projects or for
meeting emergency food needs arising from natural disasters or as the result of other emergency
conditlons.
· 2) Anyre<jtlesHorassislanceshallnormollybe
presented by tn.e Govemment in the form indicated by the WFP through the Representative of
the WFP accredited to the Gõvemment
3) The Gpvernment shall provnde the WFP
with ali appropriate facilities and relevant inforrnation needed for assessing the request
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4) When it has been decided that the WfP will
give assistanc.e in respect of a development project. a Plan of Operations _shall be agreed to by
the Governmentand the WFP.Inthe caseofemergen_cy s{la)J_be exchanged in_lieu ofth_e conclusion
of a foriruil instrument between the Parties,
5} Each Plan of Operations sháli indicate the
terms and conditions upon which a project is to
be carried out and shall spedfy the respective
responsibilities of the Govemment and the WFP
in implementing the project The provisions of
the presentBaslc Agreement shall govem any Plan
of Operations conclude thereunder.

AR!TCLEII

Executlon of Development Projects
and Emergency Operatlons
1) hat prlmary responsability for execution of
development projects and emergency operations
shaD rest with the Government. which shall provide
ali personneJ, premlses, supplies, equipment. services and transportation and defray ali expenditures necessary for implementation of any development project or emergency operation.
2) The WFP shaJI deliver commodities as a
grant without payment at the port of entry or the
frontier-station and shall supervise_and provide
advisory assistance in'the executlon of any development project of emergency operation.
-3)_ ln re~ect of _each project the Govemme_nt
shall -de$ignate, in agreement with the WFP, an
appropriate agency to implement the project.
Should there be more than one food assistance
project in trh country, the Govemmentsball _designafe a central coordinating agency for r_egulating
supplies of food as between the WFP and the
projects and between the projects themselves.
4} The Govemment shaU provide aJI facüities
to the WFP for observing ali stages of lmplementation of development projects and _emergency
operãtions.
5) The Govemment shall ensure that the commodities supplied by the WFP are handled, transported, stored end distributed whít adequate care
and efficiency and that the commodities and the
proceeds of their sale, when authorized, are utili.zed
in the manner agreed upon between the Parties.
ln the event that they are not so utilized, the WFP
may require the retum to it of the commodities
or the safes proceeds, or both, as the case may

be.
6)_ ln the event _or_ fa_ilure Py one Party to fuJfill
any of its obligations under this Agreement or
under any agreement entered into by virtue thereof, the other Party may suspend the discharge
of its obligations by so notifying the defaultiog
Party.
ARTICLEill

lnformatlon concemlng Projecta
and Emergency Operatlons

ii The- dovem-ment Shali fumish ihe WFP ~fu
such relevant documents as accounts, records,
statements, reports and other infonnation as the
WFP may request ConcemiriQ the execution of
any development projector emergency operation,
or its contiDued feasibility and s_oundness, or conceming the fulfilment by.the Govemment of any

.
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ofits responsibilities underthe presentAgreement
or any agreement concluded by virtue thereof.

2) lhe Goveffiment shaU keep the WFP infor-

med regularly of the progress of executlon of each
development project or emergency operation.
3) The Govemment shall present to the WFP
audited accounts of the use of commodities supplied by the WFP and of the proceeds of their

sale in each development project at agreed intervals and at the of lhe project.
4) The Govemment shall assistin any apprafsal
of a project that the WFP may undertake, as stated
in the reJevant Plan of Operatfons by maintaining
an fumishing to the WFP records required for
this purpose. Any final appraisal report prepared
shall be submitted to the Govemment for its com-

ments and subsequently to the United Nations/
FAO Committee on Food Aid Policies and Pro-grammes, together with any such comments.
ARTICLEN
Assistance From oUter Sources

ln the event that assistance towards the execu~
tion of a project, for which WFP assistance has
been conceded, is obtained by the Govemment
from intemational sources other than the WFP,
the Parties shall consult each other with a view
to effective coordination of assistance from the
WFP and these other sources.
ARTICLEY

The WfP Olllce
1} The WFP office in Brazil is conneced to the
office of the United Nations Development Programme Resident Representative, who is also the
Representative of the WFP accredited to the Govemment and who is assisted by a Deputy Representative who is in charge of the WFP office and
holds the functional title ofWFP Chif of Operations
in Brazil.
2) Ifnecessary, the WFPmayhaveoneormore
sub-offices in the country for the proper monitoring of project activities and the advising of project authorities.
3) The Govemment shall grant to _the person
of the WFP Chief of Operations ar tõ the senior
WFP field offic:er, and the members of his family,
the sarne stabls. privileges and irnmunitfes as those it has granted to the UNDP Deputy Resident
Representative. The WFP Deputy Representative/
Chief of Operations acts as WFP Representative/UNDP Resident Representa.tive is out of the
country or when no WFP Representative has been
officialy e~ccredited"to the Oovemment

ARTICLEVI

FadBUes, Prlvlleges and bnmunitles
l} The Govemment shall afford to officials and
oonsultants of the WFP and to other persons per~
forming services on behalf of the WFP suCll Jacilities as are afforded to those of the United Nations
Specialized Agencies and taking into consideratlon lhe Basic Agreernente on Technfcal Assistance signed between the Govemrnent ande the
United Nations SpecializedAgencies and the International Atomic Energy Agency (IAEA) on 29 December 1964 and any additional covenant to that
Agreement subsequently signed between the <!ovemment and the UNDP or any other UN agency.
2) The Govemment sha11 apply the provisions
of the Convention on the Privileges and Irnmu-

nities of the Special!zed Agenaes of the United
Nations to the WFP, it:S property,-funds and assets
and to its officials and consuhantes.
3) The Go\rernment shall be responslble for
dealing with any claims which may be brought
by third parties against the WFP ar against its
officials, consultants or other persons perfonning
servlces on behalf of the WFP under this Agreement, in the sense that the Govemment will interVelie in any such claims in accordance with Brazilian law and the.applicable treaties in force a that
moment
4) The Govemment shall hold the WFP and
the persons mentioned in paraeraph 3 of this Artide hannless in case of any claims ar üabilities
resulting from operations under this Agreement,
in__accordance with Brazilian law, the tenns of this
Agreernent and the applicable treaties in force
at that rnoment, except in cases where it is agreed
by the Govemment and the WFP that such claims
or liabilities arise from the gross negligence ar
wilful rnisconduct of such persons.

ARTICLE Yll

SeWement of Disputes
Any dispute between the Govemment and the

WFP arising our of or relating to this Agreernent
ar to a Plan of Operatlons, whlch cannot be settled
by negotiation or other agreed rnode of settlement, shall be submitted to arbitration at the request of either Party. The arbitration shall be held
in a place outside of Brazil, agreed upon between
the Parties. Eech Party shall appoint and brief an
arbitrator, advi.Sing the other Party of the name
of its arbitrator. Should the arbitrators fail to agree
upOn an-av.iãid, they shall irnrnediately appoint
an umpire. ln the_ event that within thirty days of
the request for arbitrator either Party has not appointed an arbitrator, ar that the arbitrators appointed fail to agreed on a award and on the appointment of an umpire, either Party may request
the President of the Intemational Court of Justice
to appoint an arbitrator ar an umpire, as the case
may be. The expenses of the arbitration shall be
bome by the Parties as laid down in the arbitral
award. The arbitral award shall be accepted by
the Parties a_s the fmal adjudication of the dispute.
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mination of this Agreement under the foregolng
paragraph 3 to the extent necessary to permit
orderly withdrawal of the property, funds and assets ofthe WFP and the officials and other persons
performing services on behalf ofthe WFP byvirtue
of this Agreernent
In witness whereof, the undersigned, duly appointed representatives of the Govemment of the
Federative Republic of Braz.il and of the WFP res:>ectively, have on behalf of the Parlies signed the
present Agreement.
Dane in Brasília on February 2nd, 1987 in two
originais, in the English and Portuguese languages.
---- For the Govemrnent of the Federative Republic
of Brazil: Roberto de Abréu Sodré.
For the World Food Programe: Peter Koenz.
Aviso n• 60'SCJPAR.
Em 16 de março de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro-SeCretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, relativa ao texto do Acordo Básico
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Programa de Alimentos da Organização das
Nações Unidas para Alimentação_ e Agricultura
' - FAO, referente à _Ajuda do Programa Mwldfal
de Alimentos, celebrado em BrasOia, a _2 de fevereiro de 1987.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração - Marco Maclel, Ministro Chefe do G_abinete CiviL
O SR. PRESIDENTE (Francisco ROIIemberg)

-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser Hdo
pelo Sr. 19-5ecretário.
É lido o seguinte

ARTICLE Ylll
I) This Agreement shall enter into force upon
signablre and shall continue ln force unless tenni.nated under paragraph 3 of this Article.
2) This Agreement rnay be modified by written
mutual consent between the Parties hereto. Any
relevant matter for which no provfsion is made
in this Agreement shall be settled by the Parties
in keeping with the relevant resolutions and decisions of the United Nations/FAO Corilmittee on
Food Aid Policies and Programmes. Each Party
shall give full and sympathetic consideration to
any proposal advanced by the other Party under
thls paragraph.
3} This Agreement may be terminated byeither
Pa:rty by written notice to the other and shall tenninate sbc;ty days after receipt of such notice. Notwithstanding any such notice of tennination, this
Agreernent shaU remain in force until complet fulfilment or tennination of ali Plans of Operatlons
entered into by virtue of this Basic Agreement
4) The obligations assumed by the Govemment under Article VI hereof shall survive the ter-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 11, de 1988
Dispõe sobre a filiação partidária para
as eleições munldpals de 1988.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Nas eleições para Prefeito, Vice--Prefeito e Vereador, a serem realizadas no ano de
1988. o candidato deverá estar filiado ao Partido
pelo qual irá concorrer até 4 (quatro) meses da
data do pleito.
·
Art. 2 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. .3'1 Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação
Em face da notória reorganização dos partidos
políticos, bem corno das novas regras juridicas
a serem definidas pela futura Constituição brasi-
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!eira, é mister a dilatação do prazo de filiação
partidária dos candidatos às eleições municipais

de 1988.

A Lei no;o 7.454, de 30-12-85, estabelece o prazo
de fiJiação partidária em 6 meses da data do pleito.

Todavia, a Assembléia Nacional Constituinte
aprovou dispositivo ftxando as elefç(?es -para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador em até 90 dias do
término do mandato do antecessor, o que redu-

zirá, em 19_88, em quase dois meses o prazo- de
filiação partidária dos candidatos. Acrescido a isto

há o fato de que, atualmente, com a extinção
da sublegenda, é (:Onstante a mudança de sigla
partidária daqueles filiados descontentes"Com as

posições adotadas pelos partidos a que perten-

cem.

preench~m as condições-exigidas Pelo § }9
do arl2~ da Lei n9 7 .454, de 30-12-85, combinado com a alínea a, do parágrafo único,
do art. 118, da Lei n' 5.682171.
2. A organização de um partido político,
_a teor do disposto no art. 14 da Resolução
rf. 10.785/80, inicia-se com a obtenção do
seu registro provis6rio, devendo concluir-se
dentro de 1 (um) ano. A mesma Resolução,
no art. 88, trata do registro dos Diretórios,
feito em etapas sucessivas, até_o do Diretório
Nacional, depois de registrados os Diretórios
Municipais e Regionais nas Cortes estaduais.
Os Diretórios, efetivamente, só passam a
existir, depois da obtenção do registro definitivo do partido político.

Desta forma, a dilatação do prazo de filiação

3. Com efeito, as-trarisnilssões de programas partídários em redes de rádio e televisão,
somente -pedem ser realizadas "por iniciativa
da nova Constituição.
_
_-- __
_e sob a responsabilidade dos Diretórios NaSala das Sessões, 23 de março de 1988. - -dOriã!S dos partidos políticos". Ora, não tenAlfonso Camargo.
....... -do tais agremiações obtido, ainda, seu regisÀ Comlss5o de CdnstituiçõÓ ê"Justiç8
tro defmitivo, não dispõem de Diretórios Nacionais; não podem, conseqüentemente, ter ·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
o· direito à transmissão.
-O projeto lido será remetido à comissão ·comk
4. Para obter o direito à transmissão do
petente.
programa em rede, além de estar definitivaO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
mente registrado, o partido deve cumprir ou-A Presidência comunica ao plenário que rece----tra córlc:tição: ter representação no Coilgresbeu, do Senhor Wllton Robson Alyarenga, denúnso Nacional. Essa a exigência estipulada no
cia contra o Governador"do Distrito Federal, impu§ 19 do art Z' da Lei n9 7.454, de 30-12-85.
tando-lhe crime de responsabilidade por atribuir
5. A possível aprovação pelo Senado Fenome de pessoa viva a bem públtco.
-deral e a própria sanção do substitutivo da
Nos tennos do art "39 da Lei n9 7.106, de 28.
Câmara -dos Deputados ao Projeto de Lei
de junho de 1983, o exi;lediéllte será encaminhan? 315, de 1988; não alterará. em nada, a
do à Comissão de Constituiç:ã.o e Justiça.
primeira condição, pois a alínea a do paráO SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
grafo único, do art. 118, da Lei n9 5.682,
-Sobre a mesa, expedient~_ que vai ser Ilda pelo
de 2~-:7M7I, em nova redação manterá a exiSr. 19-Secretário. gência da iniciativa e_ responsabilidade dos
_ºi_retórios Regionais e Nacionais.
É lida a seguinte
6. Diante de tais observações, e da competência de V. E:Jc!', como fiscal da lei, é de
Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Luse esperar que o Egrégio Tribunal Superior
cena
Eleitoral, acolhendo sua representação, susEminente Presidente do Senado Federal
penda as traJ1S1Tlissões gratuitas menciqnaCom fundamento no art. 41 e seguintes da
das, _pois estariam serido feitas sem amparo
Lei no? 1.079, de 10 de abril de 1950, combinado
legal.
com o item n, do artigo 395, do Regimento Interno
Valho-me da·dportunidade para apresentar
do Senado Federal, peço vénia a Vossa Excelência
a v_ EX pro~stos de estima e distinta ç_onsipara oferecer _
__
.
_.
- aeração."
DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABIUDADE,
.. 3. COrno se depréende do inteiro teor do oficio
partidária se faz essencial pois, certamente, o plei-

to municipal de 1988 realizar-se-á sob a égide

contra o Sr. José Paulo SepúJveda Pertence,
Procurador-Geral da República, acumulando as
funções de Procurador-Geral Eleitoral pelos motivos e fundamentos a seguir aduzidos.
I. O D_enunciante, há mais de 30 (trinta) dias,
dirigiu oficio ao Denunciado, de cópia anexa, do
seguinte teor:
"Oficio n9 001/88
Senhor Procurador-Geral:
I. Com fundamento no que dispõe a parte
fmal do inciso VI do art. 24 do Código Eleitoral, peço vênia para solicitar a V. Ex.• que
dirija urgente representação ao Tribunal Superior Eleitoral, a fu.1:t de que aquela Egrégia
Corte, aplicando com fiel observância a legislação eleitoral, determine a suspensão das
transmissões gratuitas, por redes nacionais
de rádio e televisão de partidos que não
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contido no j~m anterior, o Denunciante pretende
que o Denunciado, dono que é da Representação
de que trata o item VI do art. 24 da Lei n 9 4.737,
de 15-7-6.5, a exerça perante o Tribunal Superior
Eleitoral, no sentido de serem sustados os programas ·gratuitos, em rede nacional de rádio e televisão que estão sendo feitos por partidos políticos
sern registro defi~itivc;>..
-4. Entre a data do ofício, 9 de fevereiro_ de
1988 e a de hoje, foram levados ao ar, de maneira
indevida, os programas do Partido Comunista
Brasileiro -- PCB e Partido Soda! Democrático
-PSD, em 22 de fevereiro de 1988_ e 9 de março
de 1988, respectivamente. Estão determinados,
para este ano, ainda, as datas de 17 de março
de I988, 12 de abril de 1988 e 13 de maio de
1988, para o .Partido Socialista Brasileiro - PSB,
Partido Trabalhista Renovador- PTR e Partido
da Juventude- PJ.

5.--0-~mportamento do Denunciado, em_ não
se dignar a encaminhar a solicitada Representação ao Tribunal Superior Eleitoral, se mostra
patentemente desidioso e demonstra clara recusa
à prática de ato de sua competência reservada.
Daí haver cometido dois dos crimes previstos no
art 40 da Lei n~ 1.079, de 1O de abril de 1950:
os dos ítens 2 e 3.
6. Assim sendo, preenchidas as formalidades
legais, espera o Denunciante que_a presente Denúncia seja lida no expediente da próxima sessão,
na qUal deverá ser designada Comissão Especial
para os termos dos arts. 4.5 e seguintes, da Lei
n" 1.079, de 1950, emitir seu parecer que, com
certeza, concluirá pela procedência da denúncia,
suspendendo-se, de irilediato, o exercício das funções do Denunciado, até o julgamento final.
Pede deferimento.
Brasflia, 14 de março de 1988. ....,... Deputado

Gerson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-De acordo com o dispositivo no art. 401 do
Regimento Interno do Senado e obe_decidas, ainda, disposições da Lei n~ I .079, de 1 O de abril
de 1950, expediente qUe acaba de Sei lido seria
remetido a uma comissão especial composta por
114 da composição do Senado, em que se representarão, pelo critério proporciona], todas as banc;_adas partidári_as.
A referida comissão reunir-se-á dentro de 48
horas e, depois de eleger seu presidente e relator,
emitirá parecer no prazo de 1O dias sobre se a
denúncia deve ser, ou não, julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comlssão
proceder às diligências que julgar necessárias.
Assim sendo, a presidência designa, para compor a Comissão Especial, os seguintes Srs. SenaM
dores:
Pelo Partido do Movímento Democrático Brasileiro - Senadores Albano Franco, Alfre4o CamM _
Pos. Qd Sabóía de Carvalho, Wilson Martins, Nelson Carneiro, Márcio Lacerda, Severo Gomes,
Chagas Rodrigues, Nelson Wedekin, T eotonio Vilela Filho e Rona1do Aragão.
Pelo Partido da Frente UberaJ -SenadOres
João Menezes, Odacir Soares, João Lobo e EdiM
son Lobão.
Pelo Partido Democrático Trabalhista- Senador Maurício Corrêa.
Pelo Partido Socialista Brasileiro - Senador
.Jamil Haddad.
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro- Senador
Affonso Camargo.

-o

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)
-Há oradores inscritos.
ConcedO a palavra ao nobre Senadof V'rrgílio
Távora, como Líder do PDS.
O SR. VIRGúJO TÁVORA (PDS- C:E. Como Líder. Pronuncia o seguinte disclli'So.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores: .A primeira vista pareceria a este Plenário que,
assumindo nós a tribuna, seria obrigação prectpUa percutir os assuntos tão palpitantes_gue atraíram a atenção, a deci~ da Assembléia Nacional
Constituinte de ontem. De conhecimento geral,
achainos despicien-do fazê-lo. CongratulamoMnos,
apenas, pelo bom senso demonstrado pelo Congresso, transformado em Assembléia Nacional
Constituinte, naquele momento.
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Mas o que hoje aqui nos traz é o prosseguir
incessantemente, em nome do PDS, na percus~
sio de um problema seriíssimo. Todo mundo
fala em política, todo mundo pensa em politica,

os ahos escalões desta República cuidam que,
em revolvendo, em termos políticos, os assuntos
que lhes são mafs atinen~. têm dado como que
uma resposta aos anseios maiores da República,
Nada disso!

Aquele quadro que traçamos, vez passada,
quando falamos a este Plenário, e que depois
foi considerado por alguns dos nossos Colegas
como ·catastrófico, símbolo de sinlstrose, não p0w
de sofrer contestação. Aquele quadro cria contol'nos que delineiam cada vez mais fortemente, de
maneira que a nossa obrigação é chamar a atenção, se não podemos, do povo brasileiro, pelo
menos dos seus Representantes nesta Casa, o
Senado, que já foi palco de altas discussões sobre
o setor econômico, para a crise que se avizinha.
Agora, um elogio. El~iamos tão pouco este
Governo -que atê o Senador João Menezes vai-se
admirar. Pela primeira vez - e isto gostariamos
que V. fX"5 prestassem atenção e .procurassem
ver a gravidade - , pela primeíra vez a NR (Nova
República), cumprindo uma promessa- ela não
ê de cumprir promessa, mas cwnpriu - . cumprindo uma promessa que já faltava, deu transparência às suas contas. E, ai, SenhOres, vai um
elogio' pelo fato positivo que enumeraremos a
seguir e, ao mesmo tempo, chamar a atenção
-pena que aqui não esteja o Sr. Senador Rachld
SaJdanha Derzi, Líder do Govemo, nesta Casa.
Esperamos que as notas taquigráficas cheguem
ao seu conhecimento. Pena que aqui não esteja
o Senador Itamar Franco, ·que serviria, então, de
testemunha para o fato de que esta Casa tem
conhecimento desses_ acontecimentos através do
Vice-Lider do PDS, que trata de assuntos econômicos, porque ele é curioso, procura Os jornais,
procura as publicações econôrnicas, quando, na
realidade, deveria vir, e isto ê -um vezo, não de
hoje, mas de várias outras gestões, do Poder Público que não dá as informações ao SenadO.
Qual dos Senhores recebeu, Uder de Governo,
Uder de üposição, o eXtrato, as contaS do primeiro bimestre, na execução, que agora é obrigat6rio
ser apresentado, do_Orçamento de 1988? Duvido
que alguém tenha recebido. Têmcrlo pelo perquirir, que fazemos, constantemente, desses assuntos.
Aqui a primeira observação: em tempos difíceis,
em tempos de ditadura, em tempo de governo
, autocrático, solicitados pela nobre Oposição no caso encarnada pelo Senador há pouco referido, Itamar Franco- rompendo todas as barreiras da burocracia da êpoca, trouxemos por seu
intermédio e a esta Casa, muito arites de ir para
a iffiprensa, todo o teor dos cham~dos Projetas
n~"' 1, 2, 3 e 4, que informaram a negociação
brasileira, a cargo de Emane Galvêas e Delfm
Netto, naqueles anos núbilos para as nossas fmanças internacionais de 1983 e 1984.
Assim, fazemos um apelo ao Uder, que não
está presente, mas lerá as notas ta qui gráficas, que
faça o seu prestígio furicionar junto ao Governo
que representa, para que tenha este ConQresso
conhecimento, ao mesmo tempo que a imprensa,
daquilo que é distribuído e que- não é segredo
· para que possamos, aqui, todos nós, não apenas
um ou outro que, por curiosidade, queira tomar
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conhecimento do fato, plena ciência de como
vão as finanças brasileiras.
Feito este exórdio, Sr. Presidente, gostaria que
esses dados ficassem bem õa cabeça dos Srs.
Senadores e- cbmparassein com o que afirmamos, semanas antes, daquela tribuna.
- Vem, repetimos,-p-ela vez primeira, o Governo,
e ainda com a restrição de serem dados preliminares, apresentar a execução do mês de fevereiro
do Orçamento, a que nos aJudimos, e aprovado
que foi, por nós. no ano pãSSado. Não o Orçamento unificado, porque sabem V. EX" que aqui
não estão as contas das estatais, mas reconhecemos já um Orçamento envolvendo não só o
fiscal como__também o monetário.
Excelências, caiam das nuvens! No orçamento
tradicional, examinemos, a arrecadação orÇou
182 bilhões, 268 milhões de cruzados. Quantas
foram as chamadas liberações da Secretaria do
Tesouro? Damos um doce a quem adivinhg~r. Foram 273 6ilh0es, 896 milhões de cruzadoS.
Isto significa que, só na chamada execução do
Orçamento tradicional - arrecadado e pago houve um déficit de 91 bilhões, 628 milhões de
cruzados.
Isto não é nada. No orçamento monetário, chamado orçamento de crédito (as operações de crédito nãQ__!~_!lada a ver com ç:olcxaçáo de Letras
do Tesouro Nacional, .feita pelo Governo, depois
entraremos em minúdas, se_ necessário for), para
uma receitá de 35 bilhões, 405 milhões de cruzados, há uma despesa de 104 bilhões, 23 milhões
de cruzados. Isto significa outro défidf de 68 bilhões, 618 milhões de cruzados.
Então, quando os jornais dizem que houve um
déficit de 91 bilhões de cruzados, estão dizendo
meia verdade. A imprensa não pode adivinhar
isto. Só quem está um pouco habituado a lidar
com esses_quadros, com esses -números, é que

vê.
Noventa e um bilhões, senhores, foi só o déficit
do orçamento fiSCal, daquele orçamento com que
antigamente estávamos habituados a lidar. Em
cima deste, há que acr.escentar esse déficit de
68 bilhões do chamado orçamento de crédito.
Mas há mais. O Gov_emo tem que pagar isto.
Tem, não tem que pagar isso? O Governo, para
pagar isto, vai entrar numa rubrica que V. E#
vão morrer de rfr...

O Sr. Nelson Carneiro- Ou morrer de chorar.
O SR. VJRGiuO TÁVORA- ..• como.se
·engazopam os saio los: "Variaç·ão de Conta de Suprimento." Duvidamos que alguém diga o que
é isto._ Traduziremos já. É o que ele tem de contas
passadas, quer dizer, de receitas passadas e emissão de moeda. Isto ai dá pouquinho. Para orientação de V. Exi", 68 bilhões, 121 milhões de cru~
.zados.

O Sr. Chagas Rodrigues- O nobre Líder
permite?

-

Só um momento, deixe-nos fechar aqui a conta, que V. EX
O SR. VIRGIUO TÁVORA -

ainda vai ficar mais "entusiasmado".

O Sr. Chagas Rodrigues -

A mim nada

mais me surpreende neste Governo.

O SR. VJRGfi.IO TÁVORA- Mas isto não
dá para fechar a conta. Porque, se devemos, va--

mos pagar, e pelas contas, que V. EX"' estão vendo
ai...

O Sr. Chagu Rodrigues - Foi um mês atípico.

O SR- VIRGIUO TÁVORA- V. Ex' vai ver
um mês atípico daqui a pouco. V. Ex• vai ver
já. Se dissesse isso em relação a janeiro, ainda
discutiria, mas fevereiro, não.
Mas vamos para adiante. Então, S. Ex- faz; aquilo
contra o qual clamamos daquela tribuna, procede
como clamamos daquela tribuna, que é o mais
comum, é o mais fácil. O Brasil é o país das
maravilhas. Procede o quê? Lançamento a jorros,
no mercado fmanceiro de títulos oficiais.
Então, Senhores, quanto V. Ex~ têm idéias que
o Governo emitiu liquidamente, quer dizer, lança
seus deságioS; aqui já náo o contado deságio,
comissões etc.; quer dizer, apurou líquidos 558
bilhões, 452 milhões de cruzados, para resgatar
442 milhões de cruzados. Quer dizer, na realidade
o Governo- ·era- -obrigado ainda a resgatar esses
títulos que tinha jogado no passado e que venciam
no momento, e rião só resgatar esses títulos como, ainda, ter líquido um surplus de 116 bilhões
·de cruzados. Resumo da obra: ele fica em caixa
com 24 bilhões de cruzados, mas aumenta a sua
dívida - dívida mobiliária - em 116 bilhões de
títulos que, quando for pagar, com uma inflação
mesmo mansa, que seja de 300%, serão quatro
vezes mais, isto e mais três vezes.
O Sr. João Menezes - Permite V. Ex" um
aparte?

OSR. VIRGIUOTÁVORA-Ummomento,
já ouviremos V. EX'
Estamos m~õstrroldo com isto que, quando fala~
mos de Já, daquela tribuna, era preciso dar um
basta ·nesta ciranda, nesta. loucura, neste Brasil
irreal do overnfgbt, do open. E -quem o-está
sustentando é o GOverno. O principa1 responsável
por esta loucura que se abateu no País chama-se
Governo Federal. Quando dizíamos isto, e frisamos no momento, não falávamos como oposicionista, mas como brasileiro, um brasileiro que sabe
somar, multiplicar e dMdir, e está vendo o-s números se somarem em termos absolutamente incon~
troláveis.
Traremos outras surpresas a V.~. mas teremos o prazer de ouvir o eminente Senador João
Menezes.

O Sr. João Menezes -Em primeiro lugar,
quero assinalar, aqui, aquele ditado popular: "An·
tes tarde do que nunca." E, assim, V. Ex", no
dia de hoje, faz justiça ao Governo, no início do
seu discurso, embora, depois, de escalpelo em
púnho exa-mine este ba1anço que aí está. Realmente, é'ste cliscurso que V. Ex'- faz merece resposta. A maioria, representada aqui no Senado, deve
-responder esdárecendo a V. Ex", porque, realmente, é um assunto profundo, um assunto que interessa_a tOdo O País, embora eu ~ja que V. Ex'
faz um pouco de futurologia, aí, sobre e_stes dados.
Quer dizer, na interpretação que faz, por exemplo,
da parte de variação de contas e suprimentos,
V. EX' já determina a variação de conta e suprimento e taL
..: O SR. VIRGiuO TÁVORA- Não estamos
dizendo para o que vai ser, não_.. Quem o está
dizendo é o documento do Banco.
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O Sr. João Menezes --V. EX' não me deixa
terminar.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- É porque V.
Ex" está afumando uma coisa diferente do que
dissemos.
O Sr. João Menezes- Eu Ouvi V. Ex' dizer
que da variação das contas e dos suprimentos,
ninguém sabia que V. Ext já dizia que estava indutdo isto e aquilo e aquilo outro, indusive emissão
de moeda e o open-market. <1m balanço como

esse merece, realmente, estudo. Dar uma resposta a V. Ex' agora seria apenas falar por falar, porque
é um assunto financeiro da mais alta importância

e que merece profundo estudo. V. Exl', com a
capaddade que tem, costuma abordar assuntos
fundamentais para o País. Neste caso, este assun-

to precisa ser examinado e· trazido ao conhecimento da Casa Há, também, uma parte em que
eu me coJoco multo a par de V. Ex', no sentido

de que essa porrtica financeira do papel é negativa.
Também não sou favorável a essa polltica do pa~
pel, porque defendemos a idéia de que o nosso
fundamento principal será dedicar a nossa rique~
za, o que pudermos, em favor da produção, sobre.
tudo da produção agrícola, porque toda vez que
empregamos os nossos recursos em obras de
grande porte, como Angra dos Reis, ou mesmo
na fabricação de aviões e_ de automóveis, parece
que estamos progredindo, mas, no fim, o nosso
budget é sempre negativo e aumenta, porque,
para fabricarmos essas coisas, temos que pedir
recursos, comprar' Outros--elementos fora, para
chegannos a essa produção. Ao passo que, Se
conseguíssemos empregar o nosso dinheiro real~
mente na produção agrlcola. poderíamos melho~
rar não só os nossos meios de vivência, de produ~
ção, que poderlamos ter. como também podería~
mos entrar na concorrência, talvez, no Mundo,
como haverá, de comida, alimentação de que o
Mundo todo hoje necessita. Portanto, felicito V.
Ex' pelo discurso que pronuncia, sem me solida~
rlzar com ele, porque é preciso que haja realmente
o exame do porquê de esses números e de esses
dados constarem desse balanço. Em todo caso,
V. EX'" tem sldo um grande estudioso dos problemas econômico~financeiros deste País.

OSR. VIRGfUOTÁVORA-Agradecemos

a V. fXi' o aparte que, parece, não destrói essas
afirmativas de que aqui não contém acusação.
São afinnativas, puras constatações de um balanço oficial. NW estamos aqui afirmando que esse
dinheiro foi mal ou bem empregado, que seria
de outra maneira. Estamos dando, estamos apre~
sentando dados finais.
Srs. Senadores, então, aí, a pancadinha final,
que pedimos, que imploramos a V. ~ que dela
se apercebam do próprio documento, uma com~
paração entre o desempenho de janeiro e fevereiro de 1987- óbvio corrigidos a preços corren~
tes de hoje, para poder haver uma comparação
homogênea, de janeiro e fevereiro do presente
ano, nesta parte, justamente, de divida mobiliá:ria
federal, isto é, títulos.
Senhores, sem nenhum comentário que não
este, pedimos que prestem atenção a quatro nú~
meros. No bimestre janeiro/fevereiro de 1987,_o
Governo emitiu et$ 1 trilhão e 299 bilhões e resgatou Cz$ I trilhão e485 bilhões. Então, em 1987
funcionou no mercado, neste bimestre, como
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uma bomba de sucção de recursos. Portanto, aliviou a sua dívida no bimestre.
Vamos ver o desempenho deste ano de 19Ba
E não estamos acrescentando nem uma vírgula
do que está escrito aqui. Emitiu um pouco menOs,
parabéns! Um trilhâo, trinta e sete bilhões, quinhentos e trinta milhões de cruzados. Mas, Srs.,
apenas resgatou 785 bilhõ_es de cruzados, isto
é, no bimestre do ano passado ele ti11ha conseguido resgatar quase que 200 bilhões em títulos.
No bimestre deste ano, corroborando a denúncia
que aqui fazemos, de que a nossa situação estâ-se
tomando cada vez mais insustentável neste s_etor,
com uma verdadeira inchação dessa divida, com
a lncapacidade progressiva desse mercado fman~
ceiro, que está recebendo e absorvendo tantos
títulos do Governo e, apenas, resgatando 785 bi~
lhões de cruzados no bimestre deste ano, jogou~
se líqui~o f!O merca.do a diferença entre eles e
1.037.530 milhões de cruzados, ou seja, 282 bilhões de cruzados.
Queremos mostrar aos Srs. que_ nãO eStamos
aqui sendo cassandra, achando que está tudo
perdido. Mas, nós que elogiamos no começo a
transparência das contas, nós que achamos e agora que o Líder do Governo nos brinda com
sua presença - que esse seu procedimento é
certo, e já deveria ter sido feito por Governos ante~
riores, achamos deve vir até nós assim como ele
dá à imprensa, detalhadamente, pelo Senado, pa~
ra o Senado. Nós aqui também dizemos que isto
é um retrato de uma situação que, descrita em
(:ores, daquela tribuna, não se. afastava nada do
caminhar para uma catástrofe.

O Sr. Chagas Rodrigues- V. EX' me permite
um aparte?

O SR. VIRGiuO TÁVORA- Ouço V. Ex>.
com muito prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Uder Virgílio Távora, quero louvar V. EJc!' pelos dados que
traz e pela critica que oferece. Eu respeito os senti~
mentes e as idéias de V. _Ex.. Comecei elogiando
o seu comportamento de Uder de Oposição. Mas,
se V. Ex' me pennite, e digo isso com todo o
respeito à pessoa de V. Ex~. como pessoa humana
e como homem público, esse descalabro não me
surpreende. Só que Isto não ~ fruto apenas de
um Governo, isfo é, sobretudo, fruto de um regime, do regime da irresponsagilidade presiden~
cialista. E a situação vai piorar, meu nobre Colega,
porque hâ, ainda aí, uma emenda a ser votada
sobre a data da próxima eleição. Então, a situação
vai piorar. Isto é típico do presidencialismo latinoamericano. No presidencialismo não teremos governo bom, competente, a não ser como exceção,
para confirmar a regra. Não estou swpreso, e
a situação vai piorar. E se não tivennos ·eleição
pará Presidente da República este ano, eu não
sei o que irá acontecer a este País no próximo
ano.
Ó Sr. Jutahy Magalbães Ex> um aparte?

Pennite~me V.

O SR- VIRGiuO TÁVORA- Pediríamos a
V. Ex' ter a bondade_ de esperar um segundinho,
para antes respondermos ao eminente representante do PiaW com duas palavrinhas só.
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O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)
Eminente Senador, comunico a V. Ex' que

~

já ultrapassou o seu tempo

em

15 minutos.

OSR. VIRGÍUOTÁVORA-Quemjáuitrapassou em 15 minutos, Sr. Presidente, com a
geqerosidade de V. Ex', já nos deixou ultrapassar
o tempo em 15 minutos poderá
mais alguns minutos.

conceder~nos

O Sr. Chagas Rodrigues Eu fui tão rápido
em meu aparte que não disse- pennita~me quero deixar registrado nos Anais, no parlamentarismo. V. EX' seria. até onde dependesse de mim,
o próximo Ministro da Fazenda.
O SR. VIRGiuO TÁVORA -lnicialmente,
ilustre Senador, respondemos dO fim para o começo. Não vai o sapateiro além do sapato. Nós
não somos economiStas, somos engenheiros,
com 12 anos de ec:::onomia- somos uma pessoa
que ama este País, que pode ter muitos defeitos,
mas esta qualidade tem: ama_ extremadamente
este País-. Foi amando este PaíS que se compro-meteram_..I.acaré~Acanga e Aragarça, dois movimentos completamente suicidas, mas, naquele
__ tempo, ~e nos afiguravamjustos_e_certos.
Cremos que respondemos a V. EJc_.
Não vamos aqui discutir parlamentarismo nem
presidencialismo. Mas nós, que fomos Membros
de um G-overno parlamentarista - Ministro da
Viação e Obras Públicas, que era um impériO den..
tro do antigo organograma administrativo - sa~
hemos perfeitamente das limitações do parlamentarismo, e foi por esta razão que votamos
contra.
No inído da oração, a que V. E,xf não esteve
presente, dissemos que seria até surpresa para
esta Casa nós virmos tratar do problema parala~
ment.arismo e presidencialismo, dos eventos de
ontelTl· .Mas estes já eram de público conhecidos,
e querlamos era tratar de algo que nos aflige pro- - --fundamente.
_
Diríamos, então, a V. Ex!' - isto é qUe eStá
claro, caro colega preste atenção - achamos
nós, e não queremos entrar em controvérsia sobre
sistema de governo, de que o que vai salvar a
economia brasileira, e tantas vezes aqui já foi repe~
tido, serão medidas severíssimas, que duvidamos
que da coletívidade a que nós pertencemos, a
não ser depois de muito sofrimento, possam ser
extraídas. Não será o Ministro da Fazenda que
venha, por exemplo, com seu - voltemos ao
passado- regi~e parlamentarista, não seria Dr.
Dílson Funaro, com todo o seu carisma, que poderia implantar, o Plano Cruzado, que deu errado,
tomamos a repetir, Pela falta de coragem da implantação- das medidas complementares. Niio
queremos colocar aqui o parlamentarismo e o
presidencialismo em discussão, desejamos mostrar uma situaçãO, à qual todos os.Srs. não podem
ficar alheios, não podem dizer que não foi dado
o gritO de alerta. Cuidado que na economia, na
Condução financeira há grandes brechas na nau,
que todos estamos pãrtilhando.
Eminente Sena.dor Jutahy Magalhães, desculpe
a_ demora em con·ceder o aparte a V. Ex!'
O Sr. Jutahy Magalhães -Fico sempre ouvindo V.E:x! com a maior atenção. o maior respeito
e a maior satisfação, porque V. EJc!' vem tratando
sempre destes problemas, que deveriam ser trata~ r-
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dos por todos nós. V. Ex' eStá fazendo aquilo que

Então, nós, que votamos pelo presidencialismo,
tivemos, como dito agora e ainda pouco pelo
Senador Jutahy Magalhaes, uma expressiva maiotade da maioria. Então, vamos nos adaptar àquilo
ria, o que nos dá uma garantia de que a decisão
que foi decidido pela maioria. E uma das adaptadeve ser respeitada. Se tivéssemos tido uma peções que temos que fazer, e estou-m-e propondo
quena maioria, quer num sistema como no õutro
sistema, s_e_ria inevitá~ term9~ de ir ao plesbicito
a isto junto com Companheiros de Bancada. já
vamos marcar uma reunião para a pr&dma semapara referendar a decisão do Congresso NaclonaJ
na, é de exercermos, aqui, realmente, o nosso- e da Constituinte. Evidente que o Conselheiro
papel de vigilantes da fiscalização. Não podemos· Acácio" diria isto cofn mais pureza e mais brilho,
mais receber notícias pelos jornais, como V. Ex'
que não podemos viver duas situações ao mesmo
acabou de dizer; não podemos ter o problema
tempo, quando elas são antagónicas; não posso
da dívida externa, quando temos uma Comissão,
ter dois experimentos paralelos, um do presidenno Senado Federal, que está tratando seriamente
cialisrilo e outro do Parlamentarismo. Não sei se
da questão, ret:ebendo as informações através
no pc11rlamentarismo tUdo isso que está sendo
dos jomaís, que é um desrespeito a este Congresconstatado apenas pelo Senador Virgflio Távora
so; não podemos mais atender a pedidos de quem poderia deixar de existir. Mas é muito fmportante
que essa colocação feita pelo nobre representante
quer que seja, por mais amtgo que venha a ser
de todos nós, para votarmos, aqui, essas propoda Bahia seja por nós meditada. Nós temos culpa,
sições de representantes dos Tribunais sem nós,
seja no passado, seja no presente. Já passei duas
aqui, realmente fazermos uma investigação a reslegislaturas nesta Casa. A primeira, _fora 4a Casa,
peito das posições de quen,- vier a ser ir'ldicado.
praticamente, comO Ministro de EStado, mas a
TemoS que exercer, realmente, o papel de Senasegund~_ integralmente _aqui e vejo, no plenário,
dor. Agora, podemos afirmar a V. Ex' que iremos
companheiros que viveram comigo esses oito
ajudá-lo nesse papel que V. EX' vem desempeanos da segunda legislatura que passei. Quantas
nhando há muito tempo, porque é este o papel
vezes, para se fazer a sabatina de um candidato
que o Senado tem que representar, é esta a força
a um posto no exterior, era preciso o líder se
do Congresso que teinos que assUmir. Se não
empenhar para arrebanhar três ou quatro senadores, para ouvir, repito, e fazer uma suposta sabaassumirmos -o 110550 papel de representantes ma, joritários de um País, como pensávamos em fazer
tina. Na verdade, não nos preparávamos para isso.
deste Congresso a representação real do Governo Então, se o candidato a um poSto no exterior
também, nós, infelizmente, não conseguimos esia para um país que tínhamos o dever de haver
se objetivo, teremos que exercer, então, o nosso estudado, para saber quais eram as suas relações
papel de fiscalizador e de acompanhador desses conosco, quais os pontos mais nevrálgicas, os
problemas da apl!caçáo orçamentária. Não temos punctum dolens da política brasileira no exterior,
exercido esse papel como deveriamos fazê--lo, V.
não faziam os isso. Quando o Senador Jutahy MaEX' está dando um exemplo que será seguido. galhães reclama que é preciso fazê.Jo, aplaudo-o
V. Ext pode ter certeza de que com seu conheci- com o maior entusiasmo. Muitas vezes, como Límento, -com as suas luzes, nos ajudará a desemder do Governo, aQui, depois da chamada "fala
penhar esse papel, agora, de fiscalizar a apllcação
do trono", que é a entrega da mensagem, pedi
do dinheiro público.
à OpoSição, na época: "Vamos dissecar essa menO SR. VJRGiuO TÁVORA -Muito grato. sagem. Ela não é apenas retrospectjva, mas prospe-ctiva também. Vaffios discutir os planos d~ Goeminente Senador Jutahy Magalhães, pelo incenverno." E o Senado não discutia esses planos,
tivo que V. Ex", com suas palavras, traz, a uma
ação nossa, que não é de hoje. mas que remonta perdendo-se nas questões diárias, nos nanadas
há muito tempo. Quantas e quantas vezes solicitá~ que aparecem nos jamais a cada dia. O que prevamos à Bancada à que V. .Ext pertence, à Ban- tendemos, como presidencialistas, ê não ter um
pr~sidencialismo como o que tivemos no passacada do PFL, que viessem debater conosco. ·
V. ~ se recorda daquela malfadada madru-_ dO. -Eu farla um apelo aos parlamentaristas, que,
gada de 5 de dezembro de 1985, quaildõ- OS" S-ena.; hoje, percebem que não podem Implantar o parlamentarismo, pela decisão que foi tomada, que
dores Roberto Campos, Itamar Franco e_este que
todos nós nos esforcemos para melhor~r a emenlhes fala, procuramos mostrar, por A +B +c; o
que era aquela refortT'fa tributária, cujos efeitos da que está em curSo. Eu, por exemplo, não posso
: eram o contrário de tudo que estava sendo afirma- admitir, numa emendã dessa, a aprovação de um
primeiro-ministro dentr~ _do prt?side!l_cialismo. Isdo na mensagem governamental que, das 2 horas
so- ê -patâ aargargani:adas lá fora. Então, esse
, às 6 horas e 30,já do dia 5, pelo rolo compressor,
à vontade da maioria, foi transformada em lei. sincretisriio chega a deformar os sistemas. Ou
· É por isso que gostaríamos que o PlenáriO fosse vamos ser presidencialistas ou vamos ser parlamentaristas. Ê o defeito ftmdamental da proposta
transformado num fónun de debates de_ grandes
parlamentarista era _exatamente também esta: era
problemas. E as palaVras de V. E:lr.' são uma gran_o sincretismo, que; em- Portugal, não se chama
de recompenSá pata nós.
parlamentarismo, chama-se semi - e o portuO Sr. Jutaby Magalhães - Contra o meu guês diz semi --:- semipresindencialismo. Então,
voto na época, também.
teremos uma dportunidade muito grande de atenO Sr. Jarbas Pauarlnho - Permite-me V. der ao apelo do Senador Jutahy Magalhães, e
que eu me faria eco desse ape_lo, se posso ser,
Ex" um aparte?
para que nós, no Senado, exerçamos o papel que
O SR. VIRGiuO TÁVORA - Com prazer. o presidencialismo nos permite e que o parlamenchefe e amigo, Senador Jàrbas Passarinho.
tarismo n~o ia permitir, porque o Senado seria
O Sr. Jarbas Passarinho - Não se deve, descartado como figura Jnstitudonal; o Senado
não teria capacidade de derrubar governo; o Seem nenhuma hipótese,_ tripudiar sobre vencido.
o Senado deverá fazer. Twemos on:tem essa votaM
ção, a maioria decicliu, temos que respeitar a von-
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nado não teria capacidade de apÕiar govemo, o
Senado seria inteiramente afastado e a Federação
sofreria com lsto - era uma das razões pelas
quals eu defendia o federalismo e, conseqüentemente, o presidencialismo, mas o contrário desse
presidencialismo que_ Karl Laewenstein chamava
de neopresidencialismo e Schlesinger chama de
presidencialismo imperial. Já fizemos muita coisa
na votação que tivemos, até agora, da parte da
Constituição que deve ser promulgada, na medida
em que reforçamos as posições do Legislativo.
Mas agora seria muito mais importante para fiscalizar mais, junto com o contigente parlamentarista,
tentar fazer um presidencialismo moderno, ágil,
onde o Ccmgresso tenha um gr~nde papel e, dentro desse papel do Congresso, um papel relevante
do Senado FederaL Eu louvo o meu préZã.do e
querido companheiro de Bancada pela forma pela
qual sempre se conduziu aqui, fazendo críticas
serenas a respeito desse comportamento que ~s
anos- depois não temos muito o que louvar: o
comportamento económico do Pals. E agora que
o Presidente se sente livre de certas peias é de
esperar que Sua Excelência tome providências
enérgicas, que apareça com uma face de Governo
unificado e não com um Governo mu1tifacetário
e dentro do próprio Governo com-co-ntradições
que são (rreslstíveis, para que possamo~ todos
juntos, ajudar este Pafs, porque todos não estamos fazendo aqui jogo de palavras, todos percebemos que há preocupações crescentes que nos
podem levar a impasses. Obrigado a V. EX"
O SR- VIRGiUO TÁVORA -Eminente Senador, só poderiamos agradecer a V. Ex' seu aparte, que enriqueceu, e como, as nossas palavras.
Sr. Presidente, não vamos mais abusar da bondade, da generosidade de V. EX" Continuaremos,
outra vez que aqui chance tivennos de falar, va~
mos mostrar que a este quadro, que é sombrio
- e não somos pessimistas .:..__ se acresce outro:
aquele do verdadeiro drama que está vivendo a
indústria b_rasüeira Um drama que pode ser sinte-tizado em números que nos fazem pensar na responsabilidade que todos nós temos perante o futuro. De 1981 a 1987,senhores,amédia do nosso
crescimento industrial desafia qualquer contestação, foi de 1,4_%. É muito fácil manejar números,
falar em aumento do PIB. E dizer, não/ Foi muito
maisl
Sim, vamos ao ano de 1987, e a(jui conclufrTlos
nossa _oração. O ano de 1987 foi absolutamente
desastroso para um parque industria] que marcha
celeremente para o JeU desmantelamento e para
sua obsolescência.
No entanto, orgulhosamente ainda dizemos,
apesar de tudo tivemos 2,9% de aumento do PIB.
Mas os senhores sabem que na composição deste
PIB entrou na parte referente à agricultura um
crescimento de 14%? E pasmem os senhores,
pasme Sr. Presidente, quando cresceu a nossa
indústria, apesar de todo aumento de exportação,
já que o mercado interno está se caracterizando
por uma retração grande de demanda? Cresceu
0.2%1
.
Esta é que é- a situação a que nos referimos.
A ela voltaremos c:om a benevolência da Presidência da próxima vez em que assomarmos à

tribunal.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

800
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Nobre Uder Jamil Haddad, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, eu me permiti a este breve aparte porque chegara mesmo a me inscrever para fazer
(DADOSPREUMINARES)
um pequeno pronunciamento hoje, que poderia
Q:$ Milhões
intitular de "reflexões de um moraJjsta no reino
da imoralidade". Entretanto, retirei minha inseri~
Fe.-188
Jan~Fev/88 Jan~Fev/87
Discrlmlnação
ção, não só porque a sessão está sobrecarregada
(1)/(2)
(!)
Corrgido (2)
como também talvez _o moralista estivesse um
(91.628)
(177.266)
460.0
A Orçamento tradicional (AI )-(A2)
(31.656)
pouco amargo demais para fa1ar sobre o reino
0,9
182268
342.637
339.580
A 1 Receita total
da imoralidade, e poderia até__cometer excessos.
(4,9)
193A70
369.765
388.753.
l.l.lngressos brutos
e não quero fazê-los, meu nobre querido compa(62,3)
(2,099)
(5.191)
(13.773)
12.Jncentivos fiscais
nheiro. Farei ãpernis ligeiras consideras;ões sobre
(38,0)
(9.103)
(21.937)
(35.401)
1.3. Emp. comp.- FND!Bacen
aquilo que os jornais, os veículos de comunicação
40,0
273.896
519.903
371235
A2. Liberações STN
social divulgaram nas últimas 48 horas, revelando
(12,9)
39.188
73.327
84205
2.1. Transf. Est Man.
a dança e a contradança das opiniões e_das con(4,8)
4.670
15.507
16287
2.2. Outras Vinculações
vicções; ao lado da homenagem que quero pres33,3
84,104
180.160
135201
2.3. Pessoal e encargos
tar aos verdadeiros presidencialistas, que há dos
(33,4)
30,763
52.539
78.945
2.4. Enc. Div. Mob. Federal
mais respeitáveis nesta Casa como na outra Casa,
(7,1)
49,202
17.867
45.722
2.5. SeJV. DiV. lnt Ext.
e que merecem todo o meu respeito e a minha
205,4
13,938
17,324
5,672
2.6. Fmsocial
admiração, pela c.orreção, pela firmeza e pela
13,8
2,8064,306
3,783
2.7. Pin-Proterra
combatividade com que_ defendem 0- sistema de
700,3
6,401
19,474
51,227
2.8. Restos a pagar
governo em que acreditam. Mas, ao lado disto, _
118,7
64,366
86,061
39,349
2.9~ Outras despesas
os jornais registraram um espetáculo penoso,
(67,5)
(6,270)
(3,280)
(19,317)
2.1 O. Retomo BNB!BASA
meu caro Uder do PSB; o espetáculo das danças
(68,618)
(121,861)
B. Orçamento de crédito (B.1)-(B2) (*1)
e contradanças, de posições que variaram em
35.405
72.286
B.l. Receita total
situações as mais desconcertantes. Danças e con104,023
193,947
B2. Uberações STN
tradanças que se assemelhavam ao que, nos sa7,776
15,589
2.1. Fmac. Exporl- Finex
lões rococ6s dos útimos ..Luíses" da França e
o
22. Ref. Div. Micro, Peq. Med. Empresa
das últiA1aS "Marias Antonietas" do pão e do brioo
3,910
2.3. Saneamento financ. est. min.
che chamou-se minueto, e que, na nossa versão
o
o
2A Saneamento financ. Scos. estaduais
cabocla e sertaneja, aqui se chama, hoje, de "qua32.016
50205
2.5. Refl!lac. Div. Externa (aval T.N.) .
drilha". E quando digo quadrilha, caro amigo Ja21,630
29,049
2.6. Fmanc. rurn.ls
mil Haddad, quero dizer que uso a palavra como
2,915
3,222
2.7. Fmanc. Agroindustriais
termo de coreografia; não estou querendo fazer
19,726
38,729
2.8. Fmanc. polfdca preços agricolas
nenhuma insinuação, e até neste caso, inVoco
1,141
2,483
2.9. Estoques reguladores
a legenda famosa da Ordem da Jarreteira e diria:
2,274
6,061
2.10. Fin. comere. prod. Agroind. (Açú.car)
honnl sott qui mal y pense: quem quiser pensar
16,545
44,705
2.11. Recursos a classificar
assim que pense, eu não! ... Chamo de quadrilha,
112,7
68.121
123,346
58,004
C. Variação conta suprimentos
que é realmente a dança e contradança das opi~
(92.125)
(175.581)
D. Sub-total (A)-(B)-(C)
niões frágeis, voláteis, volúveis e fungíveis, e das
(232,6)
116,401
251,320
(189,881)
E. Olvida mobillária federal (E.1)-(E.2)
convicções que mudaram em 48, 24 horas, ou
(19,7)
1.037,530
1295,538
558,452
E.1. Emissões pelo valor líquido ("2)
até em prazo menor de horas, ao sabor do que
(47,4)
7135,710
1A85,419
442,051
E2. Resgates
os jornais dizE:m que foi um balcão de conquista
24,276
76,239
F. Resultado da caixa do Tesouro (D~E)
de votos de consciências e de convicções-- meu
Deus do céu! consciências e convicções!- duas
palavras tão respeitáveis! Foi um balcão lamenM
("} lnil~ionado pelo I.P .C.
.
·
tável, pelo que dizem oa veículos de informação
("1) Devido a diferen~ na forma de registras das operações não há disponibilidade de dados para 1987, separadasocial, e não estou julgando ninguém, quem diz
mente para receftas e despesas no (orçamento de crédito)
realmente é a imprensa deste Pafs, e o diz citando
(•2) Emissões brutas descontados os ágios/deságios concedidos.
llQIDinalrnente nurn~sos c~, e muitos companheiros nossos dão o depoimento de cada uma
de suas bancadas. O que quero dizer, finaJizando
este aparte, é que, na verdade, essa dança" e conções, e estadistas são aqueles que pens;am nas
O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg)
tradança, essa quadrilha de mudanças de posipróximas gerações". Dentro deste princípio e des- COncedo a paJavra ao nobre Senador Jamil
ção, de variações de convicção e de crenças, realta máxima lutamos pelo parlamentarismo, achanHaddad, como Uder do PSB.
mente deixouMme impressionadissimo, tanto que,
do_ que estávamos lutando pelas próximas gera~
ainda hoje, conversando com o Senador Jarbas
O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como '
çóes
brasileiras.
Mas
não
há
dúvida
de
que
já
Passarinho, pelo qual tenho o maior respeito e
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão _
há página virada e vamos, então, deixar que o
admiração pela fumeza das suas posições ~ condo orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
futuro julgue a dedsão tomada ontem pelo Plenávicções presidencialistas, e, agora, ouvindo ainda
Antes de entrar no assunto que me traz à tribuna
mais o aparte de S. Ex'P ao discurso do Senador
hoje, farei uma ligeira consideração sobre a ses~ rio da ~embléia N_acionaJ Constituinte.
Virgllio Távora sobre as nossas cuJpas, isto é, aS
são de ontem da Assembléia Nacional ConstiO-Sr. Pompeu de Sousa - Nobfe Uder do
culpas das Casas do Congresso Nadonal na detuinte.
PSB, permite V. Ex' um ligeiro aparte sobre este
composição dos costumes políticos deste Pais,
A Constituinte escreveu, ontem, dia 22 de mardisse eu a ·s. Ex': "Meu caro Passarinho, vocês,
ço de 1988, uma nova página da História do Brasil; assunto?
os presidencialistas verdadeiros, poderiam ter
a leitura da mesma e o julgamento serão feitos
O SR- JAMIL HADDAD_- Com muito prausado um argumento que convenceria até a este
pelos nossos pósteros.
_
zer, -nobre Senador, querido fundador do Partido
empedernido parlamentarista - um argumento
O Partido Socialista Brasileiro lutou pelo pmiade circunstância e não de substância." (Aliás, isto
mentarismo, dentro de uma tese largamente dis- Socialista Brasileiro.
me faz lembrar novamente as convicções_ de cirOSr-PompeudeSousa -V.Ex'merecorda
cutida no nosso Partido. Já dizia Vanegrand: "políum fato histórico do qual jamais me ....-.penderei. · cunstânci~ ç de substânda das últimas horas, mas
ticos são aqueles que pensam nas próximas elei·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. VIRGÚJO TÁÍ-Vi<4 EM SEU DISCORSa
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não voltarei mais a essa contradança da quadrilha.
Entretanto foi usada. nessa contradança, uma táti~

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' me dá licença
-de um aparte antes _que inicie esta outra parte?

a este País. E uma tática que as máfias costumam

OSR. JAMIL HADDAD- Com grande satisfação, !lObre Senador Nelson Carneiro.

ca. que os jomáis denunciaram, coram populo,
usar em todos os processos de corrupção, tanto
a de Estado como a privada, que é a tática de
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passado, esta ·compensação mantén1 o absurdo
da penalização retroatival
O Ministério da Fazenda, na tentativa de justificar a correção monetária, alega que esta deve
ser exigida porque o imposto, agora cobrado sobo regime de bases correntes, toma-se devido após
decorrido cada mês do ano-base, verificando-se,
portanto, que em janeiro do ano seguinte o contri~
buinte já estaria em débito.
Esse raciocínio, todavia, está em desacordo
com o estabelecido nos artigos 142, 147, 150,
160 e 161 do Código Tributário Nacional, segundo os quais o débito somente existirá após o lançamento e só pode ser exigido depois do prazo
de pagamento concedido em lei e repetido no
lançamento. Portanto, para os contnbuintes do
imposto de renda pessoas tisicas, a correção só
deveria fluir a partir do final do prazo de pagamento previsto na lei, que é o mês da entrega
da declaração anual de rendimentos.
- Ainda quanto ao argumento de que o imposto
toma-se devido após o decurso de cada mês do
ano~base, Cabe lembrar que a diferença de imposto resulta da aplicação das tabelas de retenção
na fonte, vigentes no ano-bas_e,_ ~-da tabela progressiva anual, todas elas elaboradas pelo Ministério da Fazenda. Assim, o saldo do imposto apurado nas declarações decorrem de distorções 'Jeooo
rificadas naquelas tabelas, não sendo justo, portanto, que s_obre os contribuintes recaiam as conseqüências de tais desajustes.
Ao estabelecer a correção monetária do imP'I=-to apurado nas declarações das pessoas tisicas,
o Governo preteride aplicar-lhes a mesma medida
que já vigora para pessoas jurídicas, esquecendo-se, todavia, de que entre estas e aquelas exfs..
tem distinções importantes que não podem ser
ignoradas, sob pena de se cometerem equívocos
e injustiças. Em relação à questão que estamos
examinando, é bastante mencionar uma diferença
básica: enquanto as empresas transferem o ânus
da correção monetária para os adquirentes de
seus produtos e os usuáriOs de seus serviços,
as pessoas tisicas não podem fazer, tendo elas
mesmas de suportar e absorver o referido encargo.
A Comissão de Defesa do Contribuinte conseguiu, após árdua negociação com o Ministério
da Fazenda, reajustamento de 250% na tabela
progressiva de desconto na fonte, deixando, no
entanto. passar essa violência, que através de estudo criterioso, que encaminhamos à mesa, mostra que o aumento a ser pago pelo contribuinte
Será de I 70% se considerarmos uma inflaçdo
de 15% a partir de março, o que não acreditamC?s.

O Sr. Nelson Carneiro -Ainda hoje contava
criar dificuldades para vender facilidades. Ah, meu
a alguns Colegas que um ex-funcionário do meu
caro amigo! Este moralista no reino da imoraJi- , Gabinete me informava - que o Governo lhe
dade! Realmente, ontem- ta1 como os persona- · dá o direito_ de apresentar a sua declaração de
gens do VeJho Testamento -saiu daqui, recorenda apenas até o dia 31 de março - já que
lheu-se à sua tebaida e se cobriu de cinzas.)
ele vai pagar Imposto de Renda - mas ele só
Nobre Senador Jamil Haddad, eu queria dizer ourecebe o formulário, o folheto, as instruções, no
tra coisa e entrei por um parêntese, esqueci de
mês de fevereiro, para que possa apresentar até
concluir o que_ eu dizia hoje de manhã no início
o mês de março. Evidentemente, o natural é que
da sessão ao meu amigo Jarbas Passarinho: "V. _ ele pagasse essa prestação • se quisesse pagá-la
é', os presidencialistas de verdade, de convicção
totaJmente, por exemplo- a pagasse no·valor
e de consciência, teriam um argumento que conda OTN de janeiro, porque é quando começa
venceria a este empedernido parlamentarista, que
o exercicio. Ele não pode pagar em janeiro porque
traz e conservará sempre esse broche do parlao Governo não lhe dá essa possibilidade - não
mentarismo na lapela, no peito e no coração; te- - distribui os respectivos formulários de dedaração
riam um argumento decisivo. Seria dizer: adotar,
de renda e, quando cfistribui, ele já estará pagando
implantar o parlamentarismo com este Parlamenuma OTN mais cara e, agora, no mês em que
to. Deus nos livre!" E essa reflexão me fez concluir ele pode apresentar a declaração ele, ao invés
que - como o povo na sua eterna séibedoria
de pagar com o valor da OTN de janeiro, se pagar
costuma dizer - eu até acho que a vitória do
tudo de uma só vez, será com o vaJor da OTN
presidencialismo nesta hora, nesta emergência,
de março. 86 Com isso,_ ele_ terá um prejuizo
nesta circunstância, neste Parlamento, justifica o
de mais de 100 mil cruzados. Veja V.~ se ele,
provérbio de que Deus escreve certo por linhas
não :tendo recUrsos, decidisse pagar em oito prestortas." Muito obrigado.
taÇôes, cOfno a lei permite, ele iria pagar a última
prestação com uma OTN enorme, alta, exagerada, porque a inflação sempre vai aumentando
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre _Senador
o valor da OTN_,_ enquanto o Governo anuncia
Pompeu de Sousa, sempre com satisfação Ouço
que vai paralisar o pagamento da URP. Então
os apartes de V. Ex'
durante 3 m~~ o Governo não aumentará os
vencimentos, mas aumentará o valor da OTN para
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ·um outro asaqueles_ que vão pagar o_ Jmpost~ de Renda.
sunto me traz à tribuna nesta sessao de hojf:,
Nos últimos anos, uma das preocupações que
v@m importunando a vida dos co1_1bibuintes brasiO SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
leiros é a que decorre das suas expectativas quanNelson Carneiro, o aparte de V. EX' é, praticato M alterações da legislação do Imposto de Renmente, o meu pronunciamento. V. EX' atestará
da, pois é um-vezo governamental produzir tantas
no segmento do meu disc;ursci, que a linha. de
modificações que, muitas delas, em vez de ap~
racioémio é a que V. Ex", neste momento, acaba
feiçoarem a administração do tributo, constituem
de colocar em seu parte.
exigências descabidas e injustas aos contribuinO Sr. Nelson Carneiro- MWto Obrigado.
tes.
O SR. JAMH.. HADDAD -Que Cobrem corInclui-se nesse caso_ a que consta .do artigo
reção mohetária, tudo bem~ o asSalariado já está
2 9 do Decreto-Lei n9 2.396,_ de 21 de dezembro
de 1987, onde se determina que o saldo do im- ãcustlimãdo cOffi a espoliação geral promovida
por este governo. Agata, que cobre a correção
posto a pagar, apurado na declaração de rendimento da pessoa fisica, será conigido monetaria- -monetária retroativa a janeifo, aí já é demais.
mente a partir de janeiro de cada exercido.
Sim, Srs. Sé1ãdores, retroatividade a janeiro,
qWndo o prazo para entrega das declarações é
Em face do processo-inRãcJOÕário incontrolável
que corrói o valor da moeda, tal exigência repre- 29 de abril. Mesmo o mais organizado dos cidadãos que trabalhe na mais organizada das empresenta uma verdadeira extorsão para o contribuinsas, que consiga ter já em mãos toda a documen·
te, porquanto fácil é constatar que, quando este
Assim, um assalariado que venha a ter que patação necessária para elaborar a sua declaração
pagar a última parcela do imposto em novembrO
gar 1O mil cruzados de Imposto de Renda, ao
de 1988, o valor tota1 do débito liquidado corres- hoje, mesmo este ser, obviamente inexistente, terá
parc~á-lo em 8 vezes, terá que pagar no final
que pagar a correção monetária relativa a janeiro,
ponderá aproximadamente ao triplo do valor do
_27 mil cruzados.
fevereiro_ e março, a1go em tomo de 40%.
saldo a pagar encontrado na declaração, verificanFazemoS um apelo a todas as categorias profi!;lNem no auge da ditadura económica, nem nos
do-se, portanto, que o Governo arrecadará mais
sionais e sindicais no sentido de que se mobilizem
momentos mais sombrios do autoritarismo dela título de correção monetária do que a título
para evita~: ma_is este assalto ao bolso do cidadão,
fimnettiniano, assistimos a uma violência tão
de ajuste de imposto apurado nas declarações.
mormente agora que já se ameaça com -o flm
grande. CObrar correção monetária atrasada,- re1-J.é ar, dirão os senhores, nenhuma novidade.
dos -reajustes salariais, proposta pelo próprio Gotroativa de quem cumpre suas obrigações rigoroO Executivo em matéria tributária sempre agiu
verno.
samente em dia é avançar sobre o a1heio, é descom inaudita arrogância.
Srs. Senadores, nobre Senador Nelson Çãm~
considerar o cidadão brasileiro, é o escárnio, a
ro, v. Ex', que já havia sentido esse problema
Ommo, no entanto, a atenÇão de V. E# para bazófia oficial.
a o expôs no seu aparte, não tenho dúvida de
E não venham argumentar que é permitida a
o absurdo que passo a relatar e que compromete
zinda mais gravemente as Intenções desse Go- compensação pelo valor a receber em 89, pois · que apoiará essa medida em prol da população.
principalmente aqueles que têm duas fontes de
verno.
.
a vlolêrida foi o parcelamento cometido no ano
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recebimentos -têm a segunda, porque não podem se sustentar apenas com uma fonte, em
razão da inflação galopante. Que não se perpetre
mais esse assalto contra aqueles cidadãos honestos que queiram pagar em dia o seu Imposto
de Renda, já que pagarão mais 40% em abril,
apesar de estarem apresentando as suas declarações em dia, em razão da inflação galopante que
temos, neste momento em nosso País. E a OTN
é calcu1ada a partir de janeiro, quando nós entregamos no dia 29 de abril a nossa declaração
de Imposto de Renda. É, na realidade, um esbulho; é, na realidade, um assalto a mão armada
ao bolso do contribuinte.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' me pel'l11ite
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD -

Com muita satis-

fação ouço, novamente, V. EX'
O Sr. Nelson Carneiro-Acho que esta medida governamental vai ser wn "tiro pela culatra",
porque o que vai aumentar é o número dos inadimplentes, pois quarido chegai no 4~> ou 5~" mês
do pagamento, para aqueles que parcelaram em
8 vezes, e é a maioria dos assaJariados, a OTN
será tão alta e a receita tão baixa que ele não
poderá pagar. Eirtão, o número-de-inadimplentes
vai ser muito maior do que aquele de hoje. Isso
a Receita Federal irá constatar muito em breve.
OSR.JAMILHADDAD- V. Ex' lembra bem,

ainda mais quando se fala no congelamento da
URP, não terá como poder, o assalariado, pagar
esse escorchante Imposto de Renda.
Eram essaS, Sr. Presidente, as considerações
que queria fazer, nesse momento, a respeito desse
problema que afligirá violentamente o bolso do
contnbuinte brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMEJYTOA QUE SE REFERE O SR.
JAMIL HADDAD EM SEU DISCURSO:

DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QCIE A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO IMPOSTO
ACARRETA NO DÉBITO DO.CONlRIBlllNTE

Hipóteses
a) imposto a pagar: 8x
b) pagamento em 8 cotas
c) inflação de janeiro 16% e de _fevereiro 17%
d) inflação de 15% mensal, a partir de março
e) pagamento da 1~" cota em abril.
N9 e Valor origíriãrio
da cota
1
2

3
4

Març~de
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Valor corrigido
da cota

1x
1x
1x

1,59x
1,82x
2,09x

1x

2,40x

5
6
7

1x

2,78x

1x

3,17x

1x

3,64x

8

1x

4,18x

Totais

8x

21,65x

O SR. PRESIDENI"E (Francisco Rollemberg)

-

COnceâo ·a palavra ao nobre Senador Cíd Sabóia de CarvaJho, que falará corno Uder do PMDB.
O SR. CID S<IBÓbl DE OIRVALHO PRONUNCb\ DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À
REWS>i'O DO ORADOR, SERÁ PlJBUCADO

POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}
- Está esg~do o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

··- ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 12, de 1985 (n9 9S/85
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do protocolo adiciona] entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha ao Acordo Cu1tural de 25 de
junho de 1960, assinado em Brasüia, em 1~>
de fevereiro de 1984. (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDEN1E (Francis~o Rollemberg)
- Sobre a Mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores, que sefá lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER

Cumpre assinalar que, dentre os prMiégios e
facilidades contemplados pelo Protocolo, consta
a_isenção dos direitos e demais tributos incidentes
sobre a importação de imobiliários e artigos de
· consumo de uso próprio ou doméstico, quando
destinado à primeira instalação, expedição de carteira de indentidade pelos respectivos Ministérios
de Relaçôes Exteriores; a aquisição de um veiculo
brasileiro ou espanhol, livre do pagamento de impostos, desde que o interessado permaneça na
Espanha ou no Brasil, por prazo superior a dois
anos, não tendo porém, o direito de substituí-lo;
a isenção para diretores e professores brasileiros
e espanhóis, extensiva a seus familiares, de todos
os impostos e gravames fiscais que incidam sobre
sua renda proveniente do exterior, bem como taxas de previdência social; além da concessão de
visto oficial para d.lretores e professores e seus
familiares.
Assim exposto, no exame atento da matéria,
nada encontramos que merecesse reparo dessa
Comissão por entendermos que são resguardados _os princípios cja iguaJdade de tratamento, da
reciprocidade _e do espírito de amizade que rege
as relações mútuas dos dois países.
Somos pela aprovação do texto, na forma como
se _encontra no Projeto de Decreto Legislativo n9
12, de 1985.

Sala das Comissões, em 26 de novembro de
1986. - Cid Sampaio, Presidente - Alaor
Coutinho, Relator - Carlos Lyra - Afonso
Sancho - Saldanha Derzi - João Calmon
- Maurido Leite -Malta-Machado.

N•l, de 1988
Da Comissão de: Relações Exteriores,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n• 12, de 1985 (n• 98-B, de 1985-CD),
-que ..a~va o texto do Protocolo Adicional entre" o Governo da RepúbUca Federativa do Bmsll e o Reino da Espanha

ao Acordo Cultural de 25 de junho de
-_1960, assinado em Brasilla, em t• de fevereiro de 1984".
Relator: Senador Alaor Coutinho
Em conforinidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federal, o Exm<~ Senhor_Preside'1te qa Repóblica submete à aprecia~
ção- do Congresso Nacional, o texto do Protocolo
Adiciona] ao Acordo Cultural de 25 de junho de
1960 e assinado em ]9 de fevereiro de 1984, firw
mado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Reino da Espanha.
Acompanha o texto ora sob nosso exame, Ex~
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, onde diz que o referido
Acordo não regulamentava a situação jurídica dos
diretores, professores e funcionários administrativos designados por seus respectivos Governos

para exercerem funções nos estabeJedmentos de
ensino de origem do país acreditado. As Partes

Contratantes decidiram fiJTllar o Protocolo Adicional e que este, ao alterar o artigo· V do aludido

.
Acordo, concede priv!_légios e facilidades, com baAcrésc!ITlo: 21,65x- 8x = 13,65x
se no _J?rinclpi~ da egüidade e reciprocidade de
Percentagem do acréscimo 100 X 13,65x = 170~ tratamento, aos diretores, professores e funcio8x
nários admini~ativos de nacionalidade brasileira
Índice do acréscimo: 21 õ5x ~ 7
e espanhola, os quais passariam, dorawnte, a go,
zar da mesma situação jurídica concedida a doBx
centes de outras nadonalidades.

2.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

a

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~" 16, de 1985 (n~"- 94/85
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do adenda ao acordo para funcionamento -do escritório de área da Organização
Pan-Americana da Saúde- OPAS I Organização Mundial da Saúde - OMS no Brasil,
celebrado entre_o Governo da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária
Pan-Americana, assinado em Brasi!ia, 2 I de
dezembro de r984, (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução_ n9 1, de
1987, a Presidência designa o eminente_ Senador
- Nelson Carneiro para emitir o parecer.
· O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, em cumprimento _ao que preceitua o art.
44, inciso I, da Constituição Federa], o texto do
Adenda ao Acordo para funcionamento de Escritório de_Área da Organização Pan-Americana de

Março de 1988
Saúde -

OPAS!Organização Mundial de Saúde
-OMS no Brasil.
O referido texto é enviado com a Mensagem

n9 092, de 1985, do Poder Executivo, e se acompanha de uma exposição de motivos do Ministério
de Relações Exteriores?- encarecendo a conveniência de o governo brasüeiro ratificá-lo.
O referido Adenda tem origem na adoção pelo
Conselho Diretor da Organização Pan-Americana
de Saúde, em sua XXIX Reunião, da Resolu_ção
Dque aprova a eliminação dos Escritórios de Area
a partir de janeiro de 1984, para transformá-los
em Representações da OPAS/OMS, em vista do
que o Escrít6ii6 da Área V da OPAS/OMS, sediado
em Brasília, passa a ser Representação no Brasil,

sem solução de continuidade.
As razões de tal decisão lncluem:

-aumentar a capacidade operacional da
OPAS;
•
-compatibilizar a classificação e a descrição
dos Programas da Organização e da OMS;
·-melhorar a utilizaç!o dos recursos humanos
daOPAS;
'
-melhorar a planificação e execução dos pro-

gramas a nível nacional;
-diminuir os custos operacionais e administrativos.
Objetiva a medlda a melhoria e simplificação
do processo de formulação, coordenação e execução dos orçamentos para os pafses e uma coordenação mais fácil eficaz entre estes_ e a Sede
da OPAS, eril Washington, b. C., Estados Unidos.
O novo texto abrange todos os principais aspectos da representação da OPAS no BrasiL especificando, entre outros, que:
- o Representante gozará, no exercício de sua
função, das imunidades, privilégios e franquias
reconhecidas aos chefes de Missões diplomáticas
credenciadas junto ao governo; -os pedidos
de cooperação técnica se ajustarão às prioridades
nacionais e às resoluções e decisões dos Corpos
Diretores da OPAS/OMS dando origem a planos
de trabalho ml.\tuamente aceitáveisj
- a OPAS/OMS poderá, com a aprovação do
Governo, celebrar convênios de cooperação com
instituições públicas e privadas, em áreas, temas
ou disciplinas relacionadas à saúde, ou para levar
a cabo atividades de cooperação técnica entre
países em desenvolvimento.
Encontra-se o Projeto aprovado na Câmara dos
Deputados com pareceres favoráveis das Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e
Justiça e de Saúde. Nesta Casa, tem pareceres
favoráveis das Comissões dê Relações Exteriores
e de Saúde.
Consideramos de fundamental importância a
continuidade dos serviços prestados ao País pela
OPAS/OMS, cuja relevância e idoneidade são suficientemente reconhecidas, seja pelos seus altos
propósitos no âmbito humanitário seja pelos resultados positivos alcançados ao longo do tempo.
Assim sendo, somos pela aprovação do texto
do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe._
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg)
-Em discussS.o o projeto, em turno único. (Pau~
sa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Franc:iscõ Rollemberg}

-ltem3:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n-?17, de 1986 (n1 120/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
textç. do protocolo adicional à Convenção Internacional para Conservação do Atum e
Afins do Atlântico, aprovado pela Conferência
de Plenipotenciários, em 9 e 1O de julho de
1964. (Dependendo de parecer.)

Nos termos- do art. 6Q da Resolução n? 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Leite Chaves para emitir parecer.
O SR. U!lTE CHAVES (PMDB - PR. Para
emitir parecer,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De acordo com o disposto no art. 44, I, da
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Prl$id.~te da República envia à outorga legislativa
o_ texto do presente te_xto dq Protocolo Adicional
à ConYenção Internacional para Conservação do
Atum e Afins do Atlântico, aprovado pela Conferência de Plenipotenciários, _em 9 e 1O de julho
de !984.

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição _de_ Motivos do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, na qual destaca que "a Conferência
de Plenipotenciários foi convocada com base em
decisão tomada durante a VIII Reunião Ordinária
da Comissão Internacional para Conservação do
Atum e Afins_do Atlântico, com Vistas a permitir
a admissão da ComurUdade Económica Européia
(CEEJ e de outraS organizações intergovemamen~
tais similares naquele organismo. Durante a mencionada Conferência, foi elaborado o Protocolo
Adidonal a que se refere a Mensagem, pelo qual
os- arts. XIV, XY e XVI da Convenção Internacional
para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico
são modificados com a fmalidade acima indicada.
Assim, com a nova redação dos arts. XIV, XV
e XVI, a Convenção estará aberta à assinatura
ou adesão de qualquer organização intergovema-mental de integração econômica constituída por
Estados que a ela tenham transferido competência para celebrar tratados sobre tais matérias. Os
Estados representados pela organfzação intergovemamental deixam de ser partes na aCAA, não
havendo dupla representação".
O Protocolo Adidonal em tela, além de dirimir
dúvidas estruturais da Comissão Internacional para a Conservação do Atum e Afins - OCM estabelece diretrizes para a adesão de organizações intergovemamentais, consoante aos princípios do Direito lntemacionaJ, em especial o princípio da Igualdade entre as Nações.
Pelo exposto, somos pela aprovação do texto
do Protocolo Adicional ora apreciado.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENI'E (Franc:Jsco Rollemberg)
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo
Mello.

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Existem mon:tentos em que quase que um prurido e um imperativo do subconsciente nos induzem a usarmos da palavra e tomar a atenção
dos nossos Pares desta eminente Casa, para que
a nossa voz também seja ouvida e a afumação
do mandato que exercemos seja conftrmada, pelo
menos com uma ação de presenÇa e a expedição
dos nossos considerandos a respeito de determinada matéria ou de assuntos que revelem que,
afinal de contas, fazemos parte desta plêiade conjunto, em que os pensamentos se unificam e se
afinam com o objetivo de concluir, decidir,juJgar
e ponderar.
Não vou, aqui, fazer aquele discurso erudito
que temos ouvido de mestres através da Constituinte, e quiçá, e muito menos, a produção belfs~
sima que certos parlamentare aqui expende_m,
em conseqUência da sua experiência e da sua
inequívoca e invulgar capacidade.
Ouvindo oradores tão interessantes, após ter
participado de epi.sódlo tão vivo e motivante quanto aquele que ontem verificamos no Plenário da
Constituinte, também tomo a liberdade de expender algumas considerações a respeito __da decisão
que foi proferida pela augusta Casa do Congresso,
através da sua unanimidade presente, e que ex~
pressou, afinal, o pensamento do povo brasileiro,
porque, Sem dúvida nenhuma, aquela Constituinte, ali presente, nada mais era do que a expressão
eleitoral e o pensamento vivo de toda a coletividade brasileira.
Fui, Sr. Pfesidente, Srs. Senadores, daqueles
que primeiro apresentaram nesta Casa, e naquclã
augusta Casa, a proposição de que deveriamos
ter um regime parlamentarista, através da emenda
que formulamos, e que viesse a constituir, antes
de tudo, em wna experiência praticamente nova
na República brasileira. Essa experiência, porém,
a defendíamos após o Governo do Presidente Sarney. A experiência parlamentarista que defendíamos na ocasião exigia, porém, uma meditação
sobre o mandato para o qual foi eleito o Presidente
Samey, que vem governando este País com uma
abnegação invulgar, cOm um esforço e_uma capaddade que somente um homem _da sua experiência e da sua têmpera é capai de produzjr,
tivesse a oportunidade de cumprir os ditames
constitudonais que lhe delegaram a posição que
atualmente ocupa e o mandato que vem -deSempenhar.
Daí entender eu que o parlamentarismo poderia
ser realmente uma experiência política e administrativa, mas a ser reafizada após a conclusão dessa
delegação que está determinada na própria Constituição vigente, de que o Presidente atual teria
qu_e exercer o seu mandato até o fim ali determinado, Somente depois dos seis anos do mandato
presidencial que lhe foi atribuído é que pode_óamos votar na Constituinte um novo modelo, uma
nova experiêncía porrtico--adtrunistrativa.
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Entretanto, Sr. Presidente, notei, desde o princípio, que o movimento parlamentarista tomou um
volume e um rumo que rea1rnente não eram dos
maJs salutares, dos mais apreciáveis. Observei
que, embora existam nos quadros parlamentaristas brasileiros os chamados idealistas, aqueles
que, como vários Parlamentares aqui presentes,

entre os quWs destaco Afonso Arinos, Nelson Carneiro, o nosso companheiro Cid Sabóia de Carvalho, esses ideólogos estavam, ao mesmo tempo,
deparando-se com uma luta evidentemente política, em que se pretendia, pura e simplesmente,
o dorninlo e o poder, sem que houvesse quase
nada daqueles princípios que outrora foram defendidos aqui pelos Líderes, principa1mente do
Partido Ubertador, através dos seus arúspices de
maiores representantes.
Observei, inclusive com bastante inquietude,
que poderíamos, amanhã, ter um parlamentarismo -precipitado, com uma sucessão inquestionável de primeiros-minístros e uma dlsputa ferrenha, ardorosa, e até vioJenta, em tomo do poder.
Analisei, "também, que aqueles que defendiam essa tese já estavam, por assim dizer, distribuindo
ministérios, repartindo o bolo e se preparando
para implantar, no Brasil, um regime que poderia
vir a ser, afinal, um foco de agitação e uma fonte
de preocupações muito maiores do que aquela
que observamos através do regime presidencial.
Daí por que tratei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de me aJinhar quase pressurosamente entre
aqueles que defendiam o presidencialismo int~
gral, aguardando, reaJmente, para melhor oportunidade essa nova experiência que iria propordQnar ao Brasil, sem dúvida, um plano administrativo
diferente e muito especiaJ. E, sinceramente, não
me arrependi deste episódio. Percebi, inclusive,
a ansiedade da população, do povo, para o qual
sempre me voltei, daquela massa sofrida e angustiada que pulula em todo o Brasil, que estava
ansiosa, depois de 22 áfl-os de ditadura, por ter
a oportunidade de manifestar a sua vontade, de
escolher o seu Presidente através do voto direto,
através da escolha realmente consciente daquele
que seria o regente maior do seu destino.

Por que ióamos dar oportunidade a que uma
câmara, um sirriples Colegiada, viesse a escolher
aquele que iria reger os destinos do Paf.S;-(fuarido
o povo estava ansioso também para votar, para
manifestar a sua maneira de escolha, o seu voto,
a expressão do seu desejo e da sua ansiedade,
prfrlcipaJmente no momento em que a própria
Constituinte aprova e vOta aos 16 anos de idade,
dando oportunidade a que uma falange enorme
de brasileiros tenha o ensejo, a oportunidade, de
também opinar, de escolher? É que iriamos voltar
ao sistema de Colégio Eleitoral, através de uma
Câmara fechada, para ser, por assim dizer, um
filtro de toda aquela ansiedade que existe e pulula
na grande coletividade de 140 milhões de brasileiros.
Daí porque, Sr. Presidente, me alinhei, sincera
e denodadamente, ao lado daqueles que defendiam o presidencialismo. Apreciei, e inclusive tive
oportunidade de verificar, as injustiças cometidas
aqui, nesta Casa; e em outiaSCãSãS, em ·algumas
ocasiões; não, sem dúvida, injustiças dolosas ou
maliciosas, mas injustiçáS sempre, cóntra o Presidente admirável que possui o País. Estamos aprew
dando o trabalho de José Samey: esforçado, luta-
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dor, competente, prestigiando, inclusive, o Parlamento brasileiro, nomeando Ministros, todos eles
parlamentares, todos eles pertencentes a esta Casa e à Câmara dos Deputados, num esforço fermidando, consdente, abnegado e, sobretudo, resguardado, ético e elegante, para fazer com que
o Bt;.asil tenha, afinaJ, a sua libertação e a sua
oportuntdade no cenário político mundial.
No e-ntanto, _os fenômenos que realmente me
deixam verdadeiramente perplexo, já que sou
egresso das falanges partidárias em que a chamada "roupa suja se lavava em casa", isto é, em
que os problemas partidários eram resolvidos
dentro dos Partidos, e tenho observado que são
trazidos_ a este Parlamento assuntos eminentemente políticos que poderiam ser solucionados
através das reuniões de Diretórios, através das
reuniões de Assembléias partidárias. Realmente,
é uma coisa com a qual não me conformo, que
observo com muita angústia e muito mal-estar,
quando parlamentares, por exemplo, da minha
agremiação, à qual pertence José Sarney, cuja
vitória, cuja ascensão ao poder foi uma luta íntrêrn_\J)a do nosso P~do, o PMDB, e, no entanto,
vêm trazer a este plenário, à apreciação dos nossos concorrentes, os nossos dignos Companheiros de outras agremiações, problemas que poderiam ser resolvidos dentro do Partido, para, depois,
então, serem trazidos a público e expendido nas
tribunas parlamentares.
Afinal, que açodamento_ é este para um parlamentarismo veloz, para um parlamentarismo de
vinte e quatro horas, a toque~de-caixa, ao rufo
de tamboreS, -como ao rufo de tambores e a toque-de·caixa vem sendo, també_ry1, preciPitada-mente, elaborada a nossa Constituição federal?
Por que essa pressa? Por que essa velocidade?
Quais os interesses pessoais ou coletivos que estão motivando ou impulsionando as decisões do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
para que tudo seja resoMdo numa velocidade
supersônica? Não entendo assim. Sei que outras
constituições de países os mais acllantados, como
a Espanha, por exemplo, levaram mais de três
anos para serem elaboradas, mas quando isso
aconteceu, elas saíram documentos concluídos,
efidentes, analisados, profundos, meditados, capazes de realinente resistir à passagem do tempo,
às intempéries políticas e às dificuldades de toda
ordem que costumam assediar os problemas político-administrativos e as_ decisões_ constitudonais. Não vi razão por que aquele açodamento
e, sobretudo, um radicalismo inexplicável, em que
se fazia, por assim dizer, uma campanha das mais
veementes e, ao mesmo tempo, se acusava e
se increpava de defeituoso o ponto de vista presidencialista.
Foi, Sr. Presidente, um episódio histórico, mas
um episódio a longo prazo. Não vi razão, inclusive,
para· que, naquela sessão de ontem, em que os
oradores se manifestaram atravéS de um notório
nervosismo, não vi por que, e não acredito que
naquela ocasião alguém fos_se mudar o seu conceito ou o seu pensamento.
O Sr. Mário Maia -

Permite-me V. EX" um

aparte?
O SR. AURELO MELLO- Com muito gosto._Após, permita-me concluir este período, terei
prazer em ouvir V. Ex"
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Todos que ali se encontravam já estavam com
as idéias formadas, já estavam prontos para esteder o seu voto. Não seriam aquelas doutrinações
de última hora que iriam modificar quem quer
que fosse na sua maneira de votar e na conclusão
à que iria chegar.
Com muita honra, nobre Senador Mário Maia.

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Aureo
Millo, ao ouvir V. EX' com a mesma atenção com
que ouvi o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
chego à uma conclusão inexorável. É que o Par~
tido de V. Ex1'_está dividido em duas partes profundas e não é uma divisão conjuntural, mas ideológica, posto que, como ainda há pouco, no aparte
a que frz referência, 155 dos Srs. Parlamentares,
·seus Colegas, e entre os quals V. EX" se encontra,
pelo discurso que faz agora, votaram pelo presidencialismo, e 141, pelo parlamentarismo. Portanto, acredito que resta a V. ~ oficializar OS
dois Partidos, o presidencialista e o parlamentarista. E se aqui estivesse presente o nobre üder
Mário Covas, iria sugerir S. Ex~ fundasse imediatamente o PPN, Partido Parlamentarista Nacional,
ou o PPB, Partido Parlamentzlrista Brasileiro.
O SR. ÁUREO MELLO- Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex' ReaJmente, não acredito
que seja este o propósito do nosso Partido, o
glorioso e eficiente PMDB. Essas dicotomias se·mpre aconteceram no PMDB. O PMDB há muitos
anos que vem lutando como uma faJange Imensa,
e tem, comc5 todos os Partidos - e acred!to que
o próprio Partido de V. Ex!' também tenha - a
sua ala mais conservadora, a sua ala progressista
e a- sua ala ·até de soCialistas avançados, como
sempre houve no PMDB, que eram outrora chamados de autênticos, aos quais pertenciam, Inclusive, o nosso querido conterrâne_o JG de Araújo
Jorge e V. Ex'. _E havia os moderados, os mais
consevadores, os chamados da "turma do bom
senso".
A verdade é que tem que haver, sempfe, mesmo no Exército, essas pontas de lança. No mo..
menta em que avançam os esculcas,logo adiante
vem a infantaria e, por trás de tudo, está a artilharia
para garantir a grande batalha. Há esses escalões,
esses fracionamentos, que não significam, no entanto, a Sepal-ação ou a ruptura dos Partidos, como poderia querer, talvez, o eminente e brilhante
Parlamentar, Médico e Jornalista Mário Maia.
Acontece_ q-ue, realmente, no PMDB há uma
falange que -não concorda com o presidencialismo e, outra corrente que não entende o parlamentarismo como regime ideaJ para o brasileiro.
j\1,as isso não justifica que façarrios o Partido parlamentarista e o Partido presidencialista, cada um
a seu modo, defendendo ou pontificando a sua
tese e as suas idéias.
A verdade é que o parlamentarismo, no Brasil,
já teve, também, a sua oportunidade. V. Ex~ sabe
qUe -o parlamentarismo do Império, inclusive, foi
bastante inquieto, em que os Gabinetes se sucediam. Em 49 anos de Império, tivemos nada menos que 36 Gabinetes, o que corresponde, quaSe
a apenas um ano de Gabinete dentro do regime
parlamentar, em todo esse longo periodo. Cada
Gabinete funcionava por um ano. Já pensou V.
EX' na inquietação do brasileiro, na sofreguidão,
no nervosismo, no açodamento que é uma peculiaridade até, muitas vezes, de uma sociedade em
formação como a nossa?
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Enquanto isto, em 99 anos de reglri':Je presidencialista, tivemos apenas 29 Presidentes, o que revela uma estabilidade muito maior· da parte da

nossa administração, e uma oportunidade bem
melhor para que seu

povo viesse a ter -

como

vem tendo - oportunidades de ser administrado
e regido com a consciência necessária e devida.

Daí, Si. Pr-esidente e eminentes Srs. Senadores,
asseverar, nesta oportunidade e desta tribuna, que

a decisão .de ontem não foi desagregadora nem
surpreendente. Houve vencidos e vencedores
apenas quanto ao resultado da eleição. Mas, real-

mente, conformt: enf~u, na oportunidade, um
eminente Sr. Parlamentar, o grande vitorioso foi
o COngresso Nacional,-foi a Constituinte brasileira,
foi o Poder Legislativo, que, mais uma vez, afirmou
seu vigor, expressando, ao mesmo tempo, toda
a pujança e a integridade polflica de nosso povo,
ansioso por encontrar os s_eus destinos.
Conforme foi enfatizado em vádas ocasiões,
o primeiro ano de administração de um Presidente é, sem dúvida, um ano em que está ainda
sob a innuência do Governo anterior; o segundo
ano é aquele em que ele vai, realmente, exercer
o seu ideárlo, fazer o seu programa, realizar a
sua administração; no terceiro ano, já começam
a repontar os muitos candidatos; e, no quarto
ano, já é o ano eleitoral. Daf por que, dentro de
um presidencialismo, foi implantado, determinado; estabelecido pela ConstitUinte brasileira, que
o período ideal seria o de dnco anos, para que
o Presidente possa meditar, possa realizar e possa
muito fazer.
Com relação à emenda futura, que está no ato
das Disposições Transit6rias, referente ao mandato de quatro anos. que alguns desejavam atribuir ao Pfesjdente José Samey, e o mandato de
sels anos, que está determinado pela própria Carta
Magna, temos a <:erteza de que será mantido,
será votado, será estabelecido aquele peiiodo dos
dnco anos que o próprio Presidente pre<:onizou,
abrindo mão, em Consideração às circunstâncias
especiais, à própria tradição brasDeira: Como os
mandatos anteriores, dos Presidentes anteriores,
vamos estabelecer os cinco anos, para que realmente Sua Ext possa governar e Cumprir o desiderato a que se propôs, através do documento substantiVO ela nossa legislação.
Entendo,- Sr:Presidente~ a Constitulnte brasileira
agiu com um acerto invulgar. Louvo e aplaudo,
'inclusive. o comportamento equilibrado por parte
de todOs que partk:ipavam de todas as correntes
que ali existiam; foi apreciável, porque não partiram para o excesso, para o abuso e para o absurdo. Os oradores que se manifestaram. todos eJes
tangidos e eletrificados por um nervosismo realmente singular, em conseqüência da tensão a
que estavam submetidQS~ porquanto a decisão
histórica que foi tomada foi uma das mais importantes e expressivas de toda a nacionalidade há
quantos anos, assim mesmo, souberam distribuir
o seu recado, e cada um defendeu o seu ponto
de vista. Vimos, no final, aquele belissimo espetá..
culo cíVico,- que foi o coroamento do ideal da
convicção democrática, e a certeza de que esta
Pábia não pode ser esmat:Jada nem obstnúda e
obstacularizada na sua grande marcha, porque
o Brasil é um País que progride e se desenvolve
de maneira impressionante. A popu1ação brasileira tem, por assim dizer uma missão quase mis-

tica de representar a coletividade mundial, porque
esta é a Pátria da misdgenação, em que todos
os povos estão presentes, representados na diversificação racial, no idealismo e no sentimento de
Pátria comum, que nos identifica e faz com que
sejamos, realmente um povo Singular e esperançoso, capaz de seiVir de exemplo a todas as nações do Mundo.
- Concluo, Sr. Piesidftnte; Porque, inclusive, já
vejo que o meu tempo excedeu, me congratulando com a Constituinte brasileira, com o Senado
da República, com a Câmara dos Deputados, com
o Congresso Nacional, por mais este episódio,
na certeza de que, através da administração do
Presidente José Samey, prosse,guiremos a nossa
luta pelo desenvolvimento do Brasil, na certeza
de que todos os poderes estarão caminhando
-como uma· ·grande nave espacial, na direção de
paragens infinitas. (Muito beml)
O SR. PRESIDENll! (Francisco Rollemb~rg)

- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.
O SR- MARIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
No dia 7 de março, em pronunciamento desta
bibuna, alertei as autoridades da área educacional
para uma grave questão surgida com a liberação
dos custos das mensalidades escolares. Afumei,
inclusive, que o art 2"' desse Decreto está sendo
o biombo protetor do a:ssaito ao estudante. Algu~
mas escolas e universidades estão-se aproveitando desse decreto para elevar as mensalidades
em quatro, cinco o_u atê mais vezes.
O Ministério da Educação está atento apenas
aos reclamos das federações dos donos das escolas. Ignora as ponderações das Associações de
Pais de Alunos e as reivindicações dos próprios
estudantes.
Semana passada grande parte dos estudantes
de todo o País entrou em greve, desfilou pelas
ruas, protestou veementemente. O Ministério da
Educação ignorou solenemente esses avisos. Tenho certeza não ser da indole do Sr. Ministro a
estratégia de irritar, PrOvocar, omitir e, depois, fechar, alegando distúrbios nas ruas, acusando os
estudantes de agitadores profissionais.
Quál seria, então, o interesse do Ministério da
Edi.iCação em manter esse decreto tão prejudicial
à classe média brasileira, que impedirá milh&res
de estudantes de continuarem seus estudos, que
destruirá os sonhos de quase uma geração de
pessoas, pais e fühos? Só posso atribuir a mau
assessoramento.
Um decreto não pode cancelar um decreto-lei.
E o que concede aos Consélhos Estaduais de
Educação poder para determinara valor das mensaJidades escolares é um decreto-lei, instrumento
de maior força que um simples decreto.
Leio, para registro nos Anais, correspondência
por mim enviada ao Sr. Ministro da Educãção,
no último dia 16, que trata deste assuntcx

or. n' 09/88
Brasilia, I 6 de março de 1988
Senhor Ministro,
Esteve em meu gabinete um grupo de jovens estudantes universitários, alunos do curso de Corriunfcação do CEUB, em Brasília.
Trata-se de um grupo de condição econômica homogênea, ,residente nas ddades-sa-
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télites, classe média-baixa, portanto, trabalha
durante o dia e estuda à noite.
Como V. Ex' bem sabe, um curso univer~
- Sítário- rio Brasil de hoje é o minimo exigido
para que se possa usufruir de um padrão
de vida com alguma dignidade, pois. fora
disso, a população sobrevive à mercê das
piores condições.
Esses JOVens mostraram-me seu:s cartJês
de pagamento do ano passado e deste ano:
~
Dez/87 Fev/88 Març/88
Valor do Crédito 511.23 1.771,00I3.200,00

Pelo exposto, V. Ex' poderá concluir os aumentos abusivas, escor<:hantes é(ue estão
acontecendo, não só no CEOB, mas de maneira generalizada por todas as escolas. Ainda ontem, dia 16/3, depois de muitos anos,
novamente a polícia foi obrigada a interferir
no _campus do CEQB. A dires:áo daquela Universidade precaveu-se, convocando a polícia
antes de divulgar os novos valores do crédito.
Desta forma, o- valor médio da mensalidade do CEUB, em dez/87, seria c~rca de

Q$ 2.100,00. Hoje, Cz$ 13.333.00. Pior que
um absurdo - uma injustiça!
Isso invalida todos os sonhos dessa juventude que será obrigada a abandonar a universidade. Isto nivelará o nobre colega, Senador
Hugo Napoleão, aos piores ministros da história brasileira, o que, em absoluto, não desejamos.
Imaginamos as difk::uJdades desse cargo,
para o qual acreditamos estar Vossa Excelência perfeitamente à altura, porém, jamais
poderiamos concordar com aquele decreto
que libera os valores das mensa1idades escolares, enquanto os salários são arrochados
pela <JRP, que também é objeto de questionamentos dentro do próprio Governo.
Apelamos veementemente aos pifudpios
de Voss_a: Excelência, oriundo de um Estado
pobre, que conhece as carências do povo
brasileiro, para que revogue esse decreto,
que é uma maldição que se abateu sobre
a família da _classe média_ brasileira, fazEndo
com que a educação não seja instrumento
do enriquecimento dos donos das escolas
e que os reajustes das mensalidades escolares tenham como fator de cálculo a URP,
que é __o padrão da moeda dos assalariados
no Brasil.
Renovamos-lhe nossos protestos da mais
alta estima e distinta consideração.

Era o que desejava registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Ex'i' e aos. Colegas Senadores que me ouviram. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre senador João
Menezes.

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresJdente, Srs.
Senadores:
O<:upo esta tribuna para reverenciar a memória
de Antônio Noronha Mendes, amigo dedicado do
qual sempre tive manifestação de apreço. Incansável defensor de nossos ideais mais altos, nos
deixou uma lacuna muito difícil de se preencher.
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Ponta de Pedras chora a perda deste homem
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- a necesSidade de medidas emergende Energia, o Sr. .Miilistro das Minas e Energia
ciais que evitein-o -processo de deterioração
explicitou o objetivo dessa Comissão: "não mais. ..
e1evado conceito.
da base industrial nordestina, construída mede enfrentar uma crise tópica e localizada. embora
Exemplo a ser seguido, ded!cado pai de família,
diante a mobilização de esforços e incentivos
de amplo alcance._ mas, sim, de realizar um plaa nível nacional, _on~ Se investiu considerável
pecuarlsta e comerciante honrado, político mar~
nejamento integrado do setor energético, em percante, fazemos. questão de registrar nos Anais do
soma de recursos da sociedade brasileira por
feita harmonia com os setores dominantes e com
meio ela positiva atuação da SuperintendênSenado Federal esta reverência a quem simbolizc:t
as metas amplas estabelecidas pelo Governo".
cia do .Desenvolvimento do Nordeste - Suum povo honesto e trabalhador.
_
Em consonância, estabelecia-se como diretriz núdene e do Banco do Nordeste;
Noronha é um exemplo de lealdade política.
mero um ''auto-suficiência em suprimento ener- a necessidade de se manter e ampliar
Desde os_ meus primeiros passos, nos unimos
gético e redução da vulnerabilidade", compleo presente nível de emprego da região Norna política. Conheci este amigo e em sua casa,
mentando: "a· política nacional de energia deverá
deste, de modo a atenuar os efeítos da situaem. Ponta de Pedras, tive a grande alegria de co- sei"_ taJ que ela permita ass_egurar, no horizonte
memorar a nossa primeira vitória eleitoral. Quanção decorrente da seca, sentidos na própria
de sua _execu~áo, o sumprimento de energia sufi~
região, mas também reOetidos nas demais
do as ·eleições chegavam em local de influência
ciente para dar suporte ao desenvolvimento ecO"'
de Noronha, o resultado para Deputado era certo:
medidas em que têm pOr conseqüência a
nômico e social pretendido peJa NaçãO".
_intensificação da migração desordenada,
João Menezes. Com a morte de Noronha perdi
Senhores, é neste contexto, amplo, abrangente
com seus elevados c::ustos econõmicos e sown grande amigo, o povo de Ponta de Pedras da política energética que desejo situar a construciais;
um filho de: que se pode orgulhar e a política ção da ([sjna .fiidrelétrlca de Xingó. Segundo esta
perdeu um homem sério e entusiasta.
- o retomo incremental que advirá da anperspectiva de médio e longo prazo. estou muito
O nome de "Nícote", como era conhecido, era
tecipação dos prazos previstos para a concluseguro, expressaram os signatários do documenrespeitado em todos os sentidos e deixou para
são de _algumas obras constantes do Plano
to ~á: pouco mencionado a "preocupação... que
a sua familia um passado honroso de trabalho
de Recuperçaão do Setor d~ Energia Elétrica
não é apenas nossa, mas de todo o povo nordese um belo exemplo para a vida política.
- PRS, em implantação, com a decorrente
tino, profundamente apreensivo com a perspecComo Representante do Pará, não posso deixar
otimização dos investimentos especiftcos já
tiva de colapso de energia nos próximos anos,
de prestar esta homenagem, reiterando a seus
realizados e de investimentos maciços nas
traumatizado que ainda está com o racionamento
familiares, e a gente de Ponta de Pedras 4 minha de que foi vftima até bem pouco". Qualquer atraso
Usinas _Hídte_létrlcas de ltaparica e Twucuí.
saudade e as minhas condolências.
no cronograma desta usina - reafirma o docuEm 27 de julho passado fOi aSsliíado o Decreto
Fica a: certeza de que Antônio Noronha Mendes, mento --. hoje programada para 1992, tomará
n9 94.68§, instituindo o Programa de Emerg!nda
homem simples de personalidade altiva, marcou praticamente irrese.rvivel um novo e tenfvel raciopara o Nordeste. Coincidentemente, poucos dias
o seu tempo, deixando um caminho a ser seguido. namento a eSSa Jâ sofrida região, nos anos de
após, o Presidente Sal'J1ey, em 12 de agosto, deto-Receba o nosso afeto, através de nossas preces.
1992 e 1993"',
nava a- Primeira carga de explosivçs que desviaria
O Goveino Federal, devemos reconhecer, Juta o rio São Ffàncisco, entre os Estados de Alagoas
O SR. PRESIDENTE (M&io Maia) - O:m- heroicamente em conjuntura econômic::a extre- e Sergipe, iniciando assim a construção da usina
mamente adversa, em que concorrem simultado Xingó, de longo tempo planejada e tão necescedo a palavra ao nobre Senador Francisco Ro-neamente os apertos decorrentes da dMda exter- sária na composição das fontes energéticas do
Demberg.
na e a redução do flWto de poupanças externas,
Nordeste, porque Xingó, no Nordeste, é a obra
O SR. FRAI'IC:ISCO ROLLEMBERG seja na forma de capital de risco ou de financiamais oportuna, maJs viável, mais ne_cessária, 4
{PMOB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
mentos, o inchamento da dívida interna pelo aflumais imprescindível e, sobretudo. a mais barata.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
xo de um déficit fiscal inestancável, conjugado
.t: nossa propósito reglstraf nesta fala de hoje com o arrefecimento da atividade econômica nos
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ernbofa ~
a manifestação de civismo dos representantes dos últimos vinte meses. E para Coffipletar o quadro, nlieciQa e aclamada a importância de que se inEstados do Nordeste, quando, em sua quase tota- a natureza, se foi madrasta com o País, foi carrasca
veste a hidrelétrlca de Xingô para o futuro do
lidade, subscrevernm o documento "Xingó não
Nordeste, a conjuntura apresenta..se de novo plecom o Nordeste: nos dois anos mais recentes
pode parar'', endereçado ao Presidente Samey, o suprimento de energia elétrica àquela região
na de perversidades para o presente do povo norcom ampla divulgação na imprensa.
destino: confrontada com prementes dificuldades
reduziu-s_e com a queda dos índices pluvioméAlegro~me, como nordestino, saber que, no
financeiras, a CHESF poàe'l'á ver-se impedida de
tric::os nas bacias coletoras, especialmente a do
conjunto daquelas cento e oitenta assinaturas, es- São Franc:Isco. O iaciõflamento de energia ao
levar, por falta de recurso, à paralisação das obras
tão presentes todos os Partidos com represen- Nordeste foi apenas a decortência necessária de
de Xingó, nestes dias, por parte das empreiteiras
tação no Nordeste, todas as vertentes ideológicas uma série d'e fatores perversos, alguns inevitáveis
CBPO, CONSTRAN e MENDES JÚNIOR, associaatuantes nas duas Casas, Deputados e Senadores e contornáveis: a falta de uma visão a longo prazo,
das no consórcio encarregado da execução das
que apóiam ou se opõem ao governo, em deobras. Se tal acontecer, aos prejuízos imediatos
em governos 'anteriores; a conjuntura econômica
monstração unânime- uria anima, uno carde interna e externa; o _acirramento da seca nos últireJativos à manutenção do canteiro de obras e
- de que o interesse dos eleitores e o bem da mos dois anos.
ao desemprego direto de4.500 pessOas, aumenta
Pátria pairam acima de qualquer outra considepara o Nordeste o coeficiente de risc::o. de novos
Vamos recordar qUe o Ministro A~iano Charação, por mais legffirna que seja.
racionamentos já a partir de 1992.
ves
agiu,
em
conjunto
com
os
setores
_econóO pleito dirigido ao Presidente da Repóblica,
Reiteramos, assim, nosso apelo ao Presidente
micos
e
financeiros
do
<fovemo,
no
sentido
de
no sentido de se "detenninar a garantia do fluxo
Sanley, e estou seguro de que conosco farão concontoinar
a
presente
crlSe,
em
horizonte
de
curto
de recursos necess&ios ao nOrmal andamento
certo as vazes dOs ilobres Colegas, representantes
prazo, ao estabelecer o Plano de Emergência para
desta obra", há de ser enflXado além da mera
das outras regiões do País, no sentido de deterSuprimento
de
Energia
Elétrlca
ao
Nordeste,
a
defesa dos interesses regionaJs, mas segundo a
minar se mantenha o fluxo de recursos necesser
~ecutado no pericdo 1987-88, como antect..
perspectiva social e económica de uma parte da
sários aO andamento desta obra, montando ahlalpaçã.o
de
obras
do
Plano
de
Recuperação
do
Setor
I;iação, para a qUaJ qua1quer atraso no processo
mente ao des_embolso mensal de 2,2 bilhões de
de desenvolvimento significará descer abaixo de Elétrico- PRS. Representando investimentos su·
crozados, equivalente a 2,7 bilhões de OTN.. obra
periores
a
wn
bilhão
de
dôlares,_aquele
plano,
níveis humanos de subsistência e implicará sérios
que adicionará, a partir de 1992, cerca de 3 miao
ser
apresentado
à
apreciação
do
Senhor
Presi~
prejuízos para a Nação inteira.
lhões de KW à oferta <:W: energia elétrica do Nordente da Repúbijca (Exposição de Ji.'\otivos n9 58,
O suprimento de energia elétrica no País. no
deste, representando ampliação de 50% da preNordeste- onde Xing6 mantém.-se como com- de 19 de julho de 1987, do Senhor Ministro das
sente capacidade instalada na re.gião.
Minas
e
Energia),
levou
em
consideração:
plexo de inegável importância -- tem que ser
Para concluir, Srs. Senadores, quero adwir
encarado nos aspectos de generalidade da oferta
aqu~ em apoio a esta campanha:, o testemunho
- a instabilidade social que afetaria a ree oonfiabilidade no médio e longo prazo. Ao reatigião, na hipótese do ~enio do llldo Dr. Mário Bhering, que não é nordestino, _condonament.o para o próximo mo;
tudo, em oficio encaminhado ao Senhor Ministro
var, em agosto de 1986, a Comissão Nacionalhonrado que conquistou junto à sociedade, um
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da FaZenda. no dia 24 de julho passado, 1-eiterou
a necessidade d~ manutenç!o do fluxo de recur-

sos necessários à execução do Plano de Recuperação do Setor :...._ PRS, inclusive recursos para

o recém-criado Plano de Emergência para minorar os efeitos do racionamento de energia no Nor-

deste, afirmava magistralmente:

"AJgumas avaliações preliminares desses
efeitos inclicam que o custo do déficit (de
energia), para a economia das regiões atingi-

das, supera várias vezes o investimento reclamado para superá-lo, mesmo ·sem considerar o custo adicional das soluções emergenciais decorrentes e os impactos sociais e polí-

ticos."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoJiemberg)

- Concedo a paJavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vivem as empresas privadas brasileiras momento agudo da crise económica que a todos
nós vitima. Premidas por uma carga tributária que,
se não é especialmente onerosa para a economia
em seu conjunto, em termos brutos, considerada
do ponto de vista de quem efetivamente paga
impostos, resulta numa das mais elevadas do
mundo; assediadas por uma inflação que parece
escapar a todos os c-ontroles, beirando já os umbrais da hiperinflação; condicionadas pelas iucertezas que nao lhes permitem saber o que de concreto resenra até mesmo a curtíssimo prazo além de tudo isso, e em grande parte por causa
disso são-lhes ainda impostos juros que inviabilizam totalmente quaisquer veleidades de programar racional e organizadamente seu crescimento,
desestimulando investimentos produtivos numa
era em que só a especu1ação financeira assegura
retornos rápidos e garantidos.
E, como costuma acontecer em situações dessa natureza, são, sobretudo as pequenas e médias
empresas as que mais pesadamente devem suportar os ônus do descalabro económico. Responsáveis por parcela considerável da produção
global da economia, e de forma ainda mais significativa pela oferta de ocupações, para ás quais
contribui com- mais da- metade- do total gerado
no País, esse segmento sofre com a inflação, que
lhe rouba os ganhos já de si reduzidos., e possui
escassas possibilidades de defender-se da desvalorização da moeda, uma vez que lhe féiltam capitais para especular ou, pelo menos, manter estáveis os recursos que duramente amealha.
Lembramo-nos todos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de como o Plano Cruzado, acendendo
esperanças de norte a sul do Pafs, eStimulou o
surgimento de novas empresas e a expansão de
muitas das já existentes. O'fomiidável incremento
do consumo que proporcionou induziu centenas,
milhares de cidadãos a reuhirem suas economias,
acrescer-lhes capitais tomados à rede bancária
e lançarem-se aos empreendimentos produtivõs
de que a economia desesperadamente necessitava para atender à explosão de demanda provocada pela moeda entao estável - ilusoriamente.

DIÁRIO DO CONdRESSO NACIONAL (Seção II)
e~el, convém lembrar, Da mesma forma centenaS, milhares de microempresários apostaram tudo nas promessas de sólido crescimento, de fim
da especulação, expandindo seus itegóçios~ . .
Obviãmente, corno serhpre numa ecohomia de
mercado de capitais indpiente, inseguro e altamente manipu1ado, os recursos que financiaram
a expansão- e nesse caso não só das pequenas
unidades produtivas - originaram-se principalmente de empréstimos fornecidos pelas instituições públicas e privadas de crédito. Por isso mesmo o retomo ·exacerbado da inflação, ao arre~
benta r qual rio precariamente represado as barreiras articialmente impostas, feriufundamente todo
o conjunto das empresas nadonais, e mais gravemente, inúmeras vezes mortalmente,as pequenas
e médias unidades produtivas.
-O que dizer, nesse contexto, das empresas pertencentes a segmentos tradicionalmente menos
lucrativos, e mais vulneráveis às oscilações e incertezas do mercado?
Que dizer, sobretudo, daquelas que S!= situam
em regiões mais pobres, como as nordestinas?
Nuin noutro caso as dificuldades avolumamse até o· -insiiPõitável. A retirada dos subsídios
aos jurOS pagOs pefo Setor ãgropecuário, para citar
. o exemplo do menos favorecido entre os segmentos econômicos nacionais, rouba-lhe também as
Possibilidades de expansão e estabilidade, pois
a rentabilidade que pode oferecer nem de longe
acompanha os acrésdmos de preços registrados
nos insumos e seiViços que deve pagar. Deterioram-se, assim, as relações de preços entre a agropecuária e os demais setores: cada vez o agricultor
paga mais pelos bens que adquire - adubos,
combustíveis, defensivos e tudo mais que a terra
exige para que floresçam as colheitas- e recebe
menos pelos produtos que vende, num mercado
sempre a penaJizá-lo inapelavelmente.
Nas regiões economicamente defasadas, como
o Nordeste, ocorre perverso fenômeno através
do qual os benefidos das etapas de crescimento
s6 chegam tardiamente, enquanto os efeitos nocivos das crises de estagnação batem às portas
muito antes _de disseminarem-se pelas demais
porções do País. Isso aconteceu tanto na euforia
do Plano Cruzado como na depressão de ânimos
qüe -se lhe seguiu. E até hoje a economia regional
conseguiu recuperar-se; ao contrário, afunda-se
cada vez mais na estagnaçao, não se beneficiando
sequer dos esporádicos surtos setorials e localizados de dinamismo que o restante do País vez
por outra- assi&te, como na informática, no segmento imobiliário, em ramos limitados do setor
secundário, na área fmanceira, sobrebldo.
Por isso é preciso que se atente urgentemente
para o que está ocorr'éndo com as médias, pequenas e microernpresas brasileiras principalmente
as localizadas no Nordeste e as do setor rural.
- Para as micro, pequenas e médias empresas
em geral é preciso rever os critérios de concessão
de benefícios que a lei já ~segura, porém acabam
perdidos nas teias da burocracia, prejudicados
por regulamentações inadequadas, quando não
convertidos em ônus ainda mais insuportáveis.
É preciso assegurar-lhes juros compatíveis com
suas caracterlsticas, possibilidades e correspondentes à sua importância social e económica.
Para a agropecuária, é preCiso não esquecer
que as condições vigentes na economia brasileira
não lhe permitem - e quiçá jamais permitirão
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- competir em pé de igualdade com os demais
setores na atração de investimentos. Se não lhe
forem garantidos créditos em condições favoráveis, jamais será capaz de crescer no rúvel necessário a manter o abastecimento interno e gerar
excedentes exportáveis.
E para as empresas localizadas no Nordeste
- e dentre essas, de forma especial, as do setor
primário --é mister reconhecer que dificilmente
poderão arcar com as condições hoje vigentes
para acesso aos empréstimos bancários, pois a
mera incidência da correção monetária plena inviabiliza sua sobrevivência, num mercado em que
jamais possuem garantia de que os preços recebidos acompanharão a escalada dos preços pagos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há de ser
por a·caso que em todo o mundo capitalista determfnados segmentos -principalmente a agricultura - e certas regiões merecem tratamentos
espedais e subsídios. Que a racionalidade que
se pretende impor à condução da economia não
nos prive de ver o óbvio, nem nos iniba de acolher
soluções especiais para problemas também específicos.
Se não o fizermos, estarenios assu~indo perante as futuras gerações do ônus de retardar
enormemente o desenvolvimento nacional, uma
vez que jamais o atingiremos sem uma agropecuária forte e dinâmica, e sem disseminá-lo por
todos os quadrantes deste imenso território. m.
vés d~ grandes, médias, pequenas e micro unidedes produtivas que se integrem se complementem em beneficio do progresso econômfco e da
paz social. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}
- COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
OSR.JilTAHY MAGAUIÃES (PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Desde o advento da Lei n~ 7.649, de 25 de
janeiro último, que estabelece a "obrigatoriedade
do cadastramento dos doadores de sangue, como
a realização de exames laboratoriais no sangue
coletado, visando a prevenir a propagação de
doenças", preocupei-me em examinar profundamente este assunto, dada a indiscutível importância que ostenta na atualidade. A questão é bastante complexa, daí a demora da análise que ora
trazemos ao conhedmento da Casa.
O Brasil, apesar de ser a 8• economia do:Muncto
Ocidental, com urna renda per caplta de 2200
dólares, mostra, paradoxalmente, um triste perfil
de seus indicadores de saúde. Com base nas características ecomôrnicas globais da Nação, a expectativa de vida, por exemplo, deveria ser de
73 afiaS e, no entantO, é de 63 anos. De forma
idêntica, a mortalidade infantil estimada deveria
ser menos de 50 casos por 1.000 crianças nascidas vivas e, não obstante, situa-se acim~ de 80
por 1.000. Além da importância histórica das
doenças infecto-:contagiosas e carenciais, o Brasil
conStata uma elevação na incidência das chamadas doenças crónico-degenerativas, típicas dos
países desenvoJvidos. Assim sendo, as doenças
cardiovascul_are_s ocupam o primeiro lugar nos
óbitos, com 29,4% dos casos, contra 14,8% das
doenças infecto-contagiosas. Este curioso quadro, onde os opostos coexistem, ocorre em fim-
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ção das crescentes distorções s6do-econ6mk:as

que aclodem, como um câncer, no âmago da
sociedade brasileira. As causas e as respectivas
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da AIOS por transfusaã de sangue no Brasil situa-

se na faixa de 8% , enquanto que, nos Estados
Unidos, esta incidência é de I% l Segundo as ú1tisoluções para os problemas de saúde são conjun":"
mas informações do Ministério da Saúde, existem
turais e conhecidas de longa data dos especíano País 2.237 casos de AIDS. _No entanto, estilistas da área. AJguns dispositivos legais, como
ma-se -que- -0-0úmero rea( de_ casos clínicos seja
a Lei n9 6.225, que dispõe sobre o Sistema Naciotrês vezes superior. Isto porque, apesar de ser
nal de Saúde, e o atuaJ texto sobre a saúde do
doença de notificação _compuls_ória, a maior parte
projeto_ de Constituição, crista1izam, claramente,
dos casos de positividade laboratorial é mantida
os ideais filosóficos do setor. No entanto, a Saúde
em sigilo pelos laboratórios e profissionais da saúé um bem silencioso, condição sine qua non
de. Em nível mundial, a OMS, em reunião de
para o pleno exercício da cidadania. Via de regra,
Ministros da Saúde, realizada recentemente em
não é um setor bem aquinhoado, pois não rende
casos clínicos de AIOS, com uma estimativa de
voto. Não obstante, sociedade hígida é sociedade
150.000 casOs re'ais e 150.000 novos casos em
produtiva, rica, plena. Desafortunadamente, obra1988, caracterizando uma pandemia de proporções catastróficas.
síleiro só poderá ser feliz mediante uma distribuição condigna de renda, uma alimentação sauSe o controle desta doença fatal é extrernadável, o acesso ao emprego, à educação, ao lazer,
mente difícil ao nível do relacionamento sexual
à moradia1 à eficiente condição sanitária, entre
e do uso de seringas contaminadas, não deveria
outros aspectos. Investir no tratamento puro e
sê-lo no âmbito das transfusões _de sangue.
Os maiores problemas relacionados com.a dissimples das doens;:as é_ Jogar dinheiro num saco
sem fundo.
-- Seminaçâo de AIOS por transfusão de sangue são,
segundo os experts:
Além das distorções crônicas do setor d_e saú_de
no BraSI1. Sr. Presidente, tem ocorrido, ultima1) Fa1ta de fiscalização eficiente e continuada
dos b-ancos.de sangue pelas Secretarias de Saúde,
mente, fatos de grande impacto jornalístico e de
irrefutável importância para 0 bem-estar social. não só a nível administrativo, mas também técni~
Trãta-se do -funcionamento inapropriado dos ban- co. Sem fiScalização, o Pais se tomará um oceano
cos de sangue. Destinados à nobre atividade de legislativo totalmente inócuo. A validade da licensalvar vidas, através da hemoterapia, isto é, dos ça por 1 ano, como proposto na Lei n9 7+649,
processos técnicos de transfusão de sangue e induziráa uma fis_callzação mais freqüente.
derivados, têm sido, com freqüência, indignamen2) A utilização de doadores "profiSSionais", re~
te utilizados com o fim de lucro espúrio, em detrlmunerados ou recompensados. Este parece ser
menta da Saúde pública.
um dos pontos de maior importância mórbida.
_"3) _.A utilização de doadores "sob coação:· profissional ou funcional, como soldados. ou empreO funcionamento dos bancos de sangue é direcionado por uma legislação apropriada, como a gados de determindas empresas.
4) A utilização de doadOres _provenientes_de
Lei n~ 4. 701, de 28-6-65, que fixa a política nadona! de hemoterapia, e o Decreto Jl9 60.964, de grUpos dé__risco, como mendigos, homossexuais,
7-7-67, que a regulamenta. Nestes dispositivos prostitutas, pfisjoneiros, Pessoas tatuadas, entre
legais estão claramente definidas as atribuições outros. __ _
5) A vtil~ação do "doador d.e sangue" com
e responsabilfdades do setor, estabelecendo os
parâmetros de fllflcionamento técnico e adminis~ "carteirinha'', cujo sangue passa a ser aceito, com
trativo, prevendo, ainda, penalidades civis e crimi- indevida facilidade, pelos ~ncos menos_dotados.
ú cadastramento d~ Çoador:es de que tra..ta o _art
naís para os infratores. A 28~ Assembléia Mundial
29 dã. Lei n9 ~.649 nao deve implicar a não-reada Saúde (OMS, Genebra-1975) propôs uma re.
_
gulamentação bastante semelhante _à brasileira. lização de testes de rotina.
6) A remUríéração condigna dos bancos de
No art. n9 71 do Decreto n9 60.964, é prevista
a realização dos seguintes testes laboratoriais para sangue é, no sJstem~ capitalista que rege a econo0118 brasileira, çondlção [mprescindíVel para a atimaior segurança técnica das transfusões de sangue: _tipo sangüineo; fator Rh; hematócrito; nivel vidade honesta dos bancos de sangue. O gasto
de hemoglobina; teste de sifilis (VORL ou FfA- atual (janeiro 88) somente com reagentes imporM
ABS); teste de Doença de Chagas (Machado- tados (sem contar a perda de aproximadamente
Guerreiro, J.O. de Almeida, Imunofluorescência); 20% ), usados na caracterizaçã9 do sangue, detecteste de hepatite B (Antígeno Austrália}. Recente- ção da AIOS, da Doença de Chagas, da sífilis
mente, em 25-1-88, através da Lei nç 7.649, pas- e da hepatite B, para cada unidade de 500 ml,
é de cerca de 910 cruzados, sem computar-se
sou a ser obrigatório o teste de AlDS (EUSA ou
Westem BJot), se bem que, por sua enorme gravi- 5% de_perda por vencimento de reagentes, o cusdade, os bancos de sangue do País já tivessem to_ qe congelamento, do pessoal técnico, dos en~
cargos sociais, lucro, etc. E. no entanto,_ o INAMPS
iniciado~a sua pesquisa rotineira desde 1984. Effi
paga um preço ínfimo de 760 cruzados por unidarealidade, é justamente em função da transmissão
de de sangue, 11wn estímulo, c:lar~o__ao descumdos vlrus da AIDS (HN-1 e HIV-2), através de tronsfusão, _que ocorreu uma explosão da opinião pú- primento ou burla da lei pelos desonestos e ao
blica em relação ao controle desta forma de con- abandono da atMdade pelos tipicos profissionais
taminação. Não é admissível que um processo da hemoterapta. É importante deixar claro que,
que visa, exclusivamente, a salvar vidas possa inna ocorrência de uma retração maciça da ativi~
dade privada de hemoterapia, o sistema oficial
duzir a morte pela transmissão de uma doença
fatal em I 00% dos casos. 73.% dos hemoffiicos está longe d_e poder atender à demanda nacional,
do Rio de Janeiro têm sm:_ologia positiva para podendo ocorrer, nestas circunstâncias, situação
caótica na saúde brasileira, come;> a que ocorreu
AIDS._A morte recente do qutunfsta Henfil, hemofílico, consternou-e alertou a Nação para a magni- recentemente no caso da produção de soro ª"tiotude_ do problema. Em realidade, a transmissão - fídico.

7) A inexistência de centros de referência regionais para a efetiVação das medidas fiscalizadoras_aleatórias, Estes centros executam os testes
de amostras _colhidas pelas autoridades de saúde
locais, para verificação de exceJência do sangue.
8) Ausência de consdentização da população
quanto à necessidade social da doação voluntária
de sangue, a nível de ensino de 19, 2 9 e 3? graus.
Não é cabível, senhores, que um ato médico termine por matar um paciente. Não é igualmente
cabível que se estenda exageradamente o manto
da suspeita sobre toda a respeitada classe dos
hemot~rapeutas, à qual tanto deve a nossa sociedade. A atividade de fiSCalização deve ser firme,
constante e continuada. Deve ser efetuada pela
autoridade tecnicamente competente. Exdusivamente por ela. Os atos apaixonados, transitórios,
demagógicos, e aqueles que extravasam a competência tendem a ser danosos, pois tratam com
igualdade os honestos e os infratores contumazes.
As penalidades devem ser gradativas. No entanto,
os reincidentes merecem ser tratados com severidade exemplar, pois são técnicos que detêm o
conhecimento da gravida~~ extrema de doenças
como a AIOS. A ofnissão ou o desleixo nos examês de detecção, pelo lucro eventual, caracteriza
dolo, como numa abominável "roleta russa" voltada contra a saúde de milhQes de brasileiros. Glu.e-ro, portantO, congratular-me com a feliz iniciatva
que culminou com a decretação da Lei 0 9 7 .649,
de indiscutível valor social no que concerne à
preservação da saúde da nossa população.
Muito obrigado. (Muito beml)
O SR. PRESIDErtTE (Francls.c;:o Rollemberg)
- Concedo a paJavra ao nobre Senador Louriwl

Baptista,
O SR. LO<IIID'AL BAP11STA (PFL- SE,
Prol1uncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Oprematuro falecimento do Dr. Jaime de Araújo Andrade deixou profundamente consternados
os seus familiares, arrugas e admiradores, constituindo para Sergipe uma perda irreparável. Nascido em Frei Paulo, Sergipe, a 2 de março de
1932, Jaime de_Araújo Andrade, depols de fonnado em Direito, passou a exercer a sua profissão
como advogado, com eficiênica e exemplar probidade.
Durante sua fecunda existência, Jaime de Araújo Andrade evidenciou, nos-diversos cargos que
exerceu, com·-dignldade e reconhecida competência, os atributos de uma personalidade da mais
alta categoria moral e intelectual, logrando conquistar o apreço, o respeito e a admiração de
todos quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo.
Destaca-se, na _trajetória desse ilustre sergipano, o seu deSemperiho como Professor de História
Econôl1ica -Geral e do Brasil da antiga Faculade
de Ciências Económicas de Sergipe; Professor
de Direito Usual no Curso_ Técnico de Edificação
·da Escola Técnicã Federal de Sergipe.
Ex-Juiz do 1ribunal Regional Eleitoral do Estado, ex-Deputado Estadual à Assembléia Leglslativa_de Sergipe e ex-Procurã:dor-Geral da Justiça,
Jaime de Araújo Andrade exerceu as funções de
Assistente Jwidico da Delegacia Regional do Trabalho em Sergipe e Assessor Juridico do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sergipe
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(CONDESE); e de Conselheiro da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção de Sergipe.
No âmbito _da administração, Jaime de Araújo
Andrade foi Diretor RegionaJ do extinto Departa-

mento dos Correios e Telégrafos e Superintendente do Departamento Nacional do SESI- Serviço Social da Indústria';" no Rio de Janeiro.

Ao fazer este sucinto registro, desejo associarme à imensa tristeza de sua família, transmitin-

do-lhe, simultaneamente, as expressões do meu
profundo pesar.
Com- o desaparecimento desse ilustre advogado e professor, a quem me ligavam laços de uma
sincera e fraterna amizade, Sergipe perde um dos
seus filhos mais valores e dignos, um homem

de bem que prestou relevantes serviços à sua
terra. e à sua gente.
Eram estas as considerações que desejava formular nesta oportun{dade, Sr. Presidente. (Muito

bernl)

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Pronunda o seguinte discurso.) - Sr._Presfdente,
Srs. Senadores:
Atualmente, como constituintes estamos discu~
tindo, votando e aprovando a nova Carta Magna
brasileira. No entanto, em- face da representação
de que estamos investidos, n~o ~ possível cingir~
nos apenas à temática constitucional, conquanto
a mais importante, a primordiaJ, a impostergável.
E é ex:atamente por este motivo que ocupo
hoje esta tribuna, para lembrar a todos os Senhow
res, ao Presidente da República, às autoridades
constituídas deste Pais e, principalmente, aos banqueiros oficiais e privados, que o setor produtivo
rural está faJido, por culpa dos anunciadores de
pacotes. pelos que planejam o Brasil de seus gabinetes de ar condicionado, pelos insensíveis que
prenunciam financiamentos, safra recordeS, incentivos, e tudo o mais, para no momento decisivo, deixarem o produtor rural à míngua, dependurado em promissórias bancárias, abandonado
à própria sorte.
Doa a quem doer, seJa qual for a teoria econômica de plantão nos escalões dos Ministérios da
área específica, a única solução para a agropecuária nacional, hoje, em face desse quadro melancólico, está na reformUlação dos praias, das
condições de pagamento e do cálculo do valor
final da dívida contraida, pela eliminação da correção do capital e pela f.xação de juros compatíveis
com a capacidade do tomador.
Ou adotamos essas medidas urgentemente, ou
vamos acabar com a agropecuária brasileira definitivamente. Quero dizer: ou adotamos essas medidas de imediato ou vamos criar sérios problemas no abastecimento de produtos alimentidos,
com indiscutíveis prejuíZoS s6Ci6-econ6micos.
Tratã:-se~ jjois, de medidas de sobrevivência da
população brasileira e de sustentação de nossa
economia, peJo peso que representa o excedente
agropecuário na balança das exportações.
Sr. Presidente e Senhores Senadores, em março do ano passado, a Embrapa promoveu, em
associação com a revista da Sociedade Brasileira
de Economia e Sociologia Rural, um seminário

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11}
acerCa de politicas de governo para o setor agricola
A atua1idade das conclusões daquele evento
m~_fa_cu}tam apropriar-me do tema em debate,
alertando este Plenário para o papel do parlamentar, no encaminhamento das questões re1ativas ao bem-estar do País e de seu povo.
-.A sociedade rural de há muito vem sendo expropriadã. de suas condições de auto--sustentação
e de principal mantenedora do meio urbano, por
força de uma politica agricola eivada de incerteza,
que toma incerto o einpreendimento rural.
Não se trata de se responsabilizar alguém, individualmente, pela inoperânda das medidas, mas,
sim, buscar a efetiva participação parlamentar,
de modo a fornecer o necessário respaldo à adequada implementação daquelas decisões.
Desse modo, fica a questão rural assentada
basicamente na eterna dúvida quanto à segurança
do investimento numa atividade cuja essência
económica é o próprio risco.
Da perspectiva tecnológica, isso fica absolutamente dare pela dependência, entre outros dos
. fatores climáticos, que nem sempre estabelecem
eorresl)õndência positiva com o preço dos insu~
mos, do rnaquinário, da mão-de-obra utilizada na
exploração _rural, em face do retomo ofereddo
pela comercialização.
Neste aspecto, surgem como fundamental importância as políticas agrícolas, que sempre primaram em nosso País pela sazonalidade, sem
que uma··seqúência de decisões conferisse um
certo grau de garantia necessária ao bom desempenho da atividade.
Alguns acontecimentos de uns anos atrás ilustram minhas preocupações.
Já nos fms de 1985, para não se ir muito longe
o atraso na importação promoveu uma acentuada
elevação ·nos preços· do produto agljcola, agravada pelo baixo desempenho do setor naquele
ano. Inexplicavelmente, perdeu-se muito tempo
nas definições da quantidade a ser importada,
do agente importador - o governo ou o setor
privado ~ , dos procedimentos de descarga e
armazenamento, tudo isso onerando a sociedade,
pois toda a demora nas defmições, por aquecer
o preço final forneceu a base para a subida dos
índices inflacionários de janeiro e fevereiro de
1986 a patamares inesperados, obrigando o governo a optar por medidas económicas radicais
e heterodoxas que deram origem- ao Plano Cruzado.
A perspectiva de escassez - que não se cumpriu -promoveu uma importação exagerada de
1,5 bilhão de dólares e, em conseqüência, a acumulação de estoques superiores à satisfação "da
demanda.
Erodindo-se as reservas pela importação de ali!!!_entos, não houve ahernativa se não suspender
o pagamento dos juros referentes ao capital toma~
do como--empréstimo junto_ aos banqueiros estrangeiros~.
:._~ConqUanto não determinante absoluta, a agricuJtura se inscreveu com bastante intensidade para o- desencad_eamento do processo.
E o .que gerou todo esse desconforto, Sr. Presidente e Srs. Senadores? A desinformação e, em
cónSé"qüência, a errônea tomada de decisões
aCerca "das medidas.
Assim foi que a importação do arroz com isenÇão do imposto bareteou o prod~, desorgani-
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zando a comercialização da safra interna. O milho,
o arroz foram comercializados abaixo do seu preçominimo!
O Plano Cruzado, trazendo a expectativa da inflação zero e mesmo negativa, com dinheiro
abundante e juros compatíveis, levou o agricultor
a plantar confiante no preço e na comercialização
desatrelada da intervenção-do governo.
O resultado, no entanto, foi mais negativo que
positivo: os estoques foram excessivos, o tabela~
menta de preços foi irreal em relação ao preço
mínimo, o mercado não foi capaz de suprir o
custo do empréstimo de comercialização e instabilizou-se pelas repentinas mudanças de política.
A par de tudo isso, o produtor luta contra a
escassez dos prazos, contra os- Valores Básicos
de Custeio- VBC, contra os preços do Governo,
contra os recursos crediticios. As soluções precisam se permanentes e as regras mais estáveis.
O Economista Rural Mauro de Rezende Lopes,
em trabalho bastante esc:larecedor a respeito do
tema, intitulado "Política Agrícola: fonte de incertezas", publicado no volume 25, número l, correspondente a janeiro-março de 1987, da Revista
de Economia Rural, destaca tais pontos crudais
ao desempenho da atividade agrícola, inculpando
as forinas pelas quais as políticas destinadas ao
setor são elaboradas como o desestimulante fundamental do produtor: a desestruturação do mercado de estoques, a indefinição quanto aos recursos necessários à comerç_lalização, a indefinição
com re-sp-eito à destinação do estoque e ·ã- ifidefi~
níção quanto aos encargOs financeiros de produção, comercialização e investimento: É o caos!
Conforme se obserVa, Sr. Presidente e Srs. Senadores. tudo se assenta na falta de transparência
perante o produtor rural das medidas que cercam
sua atividadé, medidas às vezes morosas, às vezes
inconsistentes, às vezes ineficazes, às vezes reunosas ao empreendimento.
Da forma em que as _c_oisas se encontram, a
partir do estado de insolvência que se apoderou
da agropecuária nacional, é ne_cessário ouvtr-se
a sociedade, por meio de s_eus representantes,
a fim de se encontrar um denominador eficiente,
necessário à reestruturação do setor rural, apenado de há muOO, mas principalmente a partir da.
confiança no Plano Cruzado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui líder do
PMDB e do Governo no senadO Federal durante
a vigência daquele Plano que, se encheu.de esperanças· todo o povo brasileiro, num determinado
rri'óméntd; fiaCaSsriu. Cõf:!Stituiu-se, não resta a
menor dúvida, numa tentativa desesperada do
Governo do Presidente Samey, com o intuito de
conter ã inflação, o custo de vida, a escalada dos
juros, os atravessadores. Não deu certo.A clise, que se pretendeu debelar, aumentou.
A situação, se já era bastante grave, pio"rousignificativamenté. Quase-tOdos os segmentos da poPu~
lação brasileira foram prejudic;;tdo,5;, e muito.
No entanto, de todos os atingidos pelo fracasso
do Plano Cruzado, o s_etor rural foi o mais sacrificado, e tanto, que perdeu a mais tênue perspectiva
futura. O agricultor, por exemPlo, sabe que nao
poderá plantar, por culpa dos juros escon::hantes
e da correção monetária impiedosa. O pecuarista,
sem alento, sabe que, com o Plano Cruzado, o
Brasil perdeu o mercado de exportações. O produto nadonal é vendido a preços irrisórios. sem
que se faça alguma coisa _para melhorar a situa-
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ção. A distância entre os setores primário e secundário da economia é grande.
A título de ilustração, compãre-se o preçO praticado pela indústria de máquinas agrícolas com
seu correspondente na pecuária: a defasagem é
impressionante!

Em janeiro de 1980, segundo dados do Instituto
de Economia Agricola, da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiro:z:, de Piracicaba, o produtor comprava um

tratar de 61 HP pelo equivalente a 18 bols gordos
de 16,5 arrobas. Em janeiro de 1985; nos estertores do regime autoritário, esse número subia
para 42 animais. Antes do fim do congelamento,
em janeiro de 1987, essa correspondência declinava para 18 animais. Hoje, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o pecuarista necessita dispor de algo
mais que 80 bois para adquirir aquele mesmo
tratar.
Observe-se também o comportamento do produto agrícola em face _do preço dos tratares, para
se_ter uma idéia precisa do que foi o Plano Cruzado, das expectativas por ele criadas e do seu reflexo na economia rural,
Assim é que, em 1985, o produtor precisava
de 68.600 kg de soja, para comprar um tratar;
no ano seguinte, auge do Pl~o, a quantidade
declinava para 55.600 kg; e em 1987, esse mesmo trator equivalia a 77 200 kg do produto]
Com referência ao milho, a relação não é muito
diferente. Em 1985, o produtor precisava de
115.200 kg para adquirir um tratar; em 1986,
essa relação Ldfa para 84.800 kg, urna evidente
demonstração de crença no Plano, e, em 1987,
a discrepância voltava a aparecer, significando a
necessiclade de 12a400 kg de milho para efetuarse .aquela compra!
Os dados são auto-explicativos e demonstram,
por um lado, a defasagem existente entre a remuneração do bem agrfcola em face do preço do
produto_ industrial, e, por outro, que a confiança
depositada no Plano contribuiu significativamente
para a derrocada o setor rural.
Não é o caso, entretanto, de se ficar crucificando uma política de governo que deu eloqüente
demonstração __de ineficácia, pelo desastre que representou.
· É hora de se criarem, p~lo Legislativo, mecanismos impeditivos de que ocorram de novo medidas improVisadas e sem qualquer respaldo teórico a sacrificar a economia nacional, talvez sob
a forma de uma Corriissã"o Especial destinada
a examinar a questão historicamente e em toda
sua profundidade.
No momento em que se revaloriza, pela nova
Carta constitucional, o papel decisivo do Congresso no acompanhamento e na fiscalização dos
atas do Governo, é tempo de _o Legislativo tomar
a liderança do processo político nacional, principalmente os que dizem de perto ao interesse social.
baixo -crescimento· do PIB, em 1987, calculado pelo IBGE, 2,9% , reflete com clareza a desaceleração econôrnica ocorrida no Brasü nesta década. Os índices só não foram piores graças ao
desempenho da agricultura, que representou um
incremento recorde, saindo dos 7,9% negativos
de 1986, para ak:ançar o nível de 14% positivo
no ano passado. Enquanto isso, a indústria cres·
ceu somente 0,2%, ·e o setor de serviços, 2,8%.
O econorriista-, Cláudio Considera, chefe do De-

o-
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pcirtameii.to de contas Nacionais do IBGE, declaNada mais havendo a tratar, vou encerrar a
rou à imprensa que a política de crédito para
presente sessão, convocando uma extraordinária
a agricultura, com juros de 10% ao ano, sem
a realizar-se amanhã, às 1O horas e 30 minutos,
correção monetária, o estabelecimento de preços
com a seguinte.
mínimos para a safra 86/87 e _a expectativa de
crescimento da demanda por produtos agrícolas
foram os fatores responsáveis pelo expressivo
ORDEM DO DIA
crescimento da agropecuária e do impacto sobre
o PIB. A1erta. no entanto, o economista, que "para
o Produto Interno Bruto de 1988, esse setor não
1
repetirá essa taxa. Se as intenções de plantio no
Nordeste- continua o Dr. Oáudio- resultarem
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
em uma boa safra para 87/88, talvez o setor agroLegislativo n9 12, de 1985 (n9 98/85, na Câmara
pecuário atinja entre 4 e 5% no PIB deste ano"'.
dós Deputados), que aprova o texto do protocolo
ObseJVem, Srs. Senadores_! que a agricultura
adicional entre o Governo da República Federativa
e a pecuária representam uma participação de
do Brasil e o Reino da Espanha ao acordo cultura]
aperiaS-1 0% na composição do PIB. Apesar disso,
de 25 de junho de 1960, assinado em Brasilia,
foram os responsáveis pela metade do seu cresciem 19 de fevereiro de 1984, tendo
mento total, em 1987.
PARECER FAVORÁVEL, sob n' I, de l98S, da
Como descuidar disso? Como desconhecer a
Comissão
força expressiva do setor e amesquinhar sua reali-De ReJações Exteriores.
dade?
2
De que vale a Embrapa prosseguir em seu papel decisivo na conquista de novas áreas, de seVotação, em turno único, do Projeto de Decreto
mentes melhoradas, de novas técnicas de plantio,
Legislativo 0 9 16, de 1985 (n9 94/85, na C'âníara
adubação e mecanização, se o prçduto final fica
dos Deputados), que aprova o texto do adenda,
condidonado .à intempérie das decisões para o
ao acordo para funcionamento do escritório de
setor?
área da Organiz~ão Panamericana da Saúde A S<?!ução, a curto prazo,_ para a agropecuária
OPAS/Organização Mundial da Saúde- OMS
nacional, em face do estágio de decomposição
no Brasil, celebrado entre o Governo da República
em que se encontra, está exatamente na reformuFederativa do Brasil e a Repartição Sanitária Panalação, a que me referi, traduzida na fiXação de
mericana, assinado em Brasflia, a 21 de dezembro
urn prazo de três anos, com carência de urn a."lo,
de 1984, tendo
para que os produtores possam honrar seus comPARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
promissos vencidos ou a vencer. Os juros não
3
poderão exceder 1% ao mês, com exclusão da
correção l?lOnetária a qualquer tftulo. Isso ê impeVotação. em turno único, d_o Projeto de Decreto
LegislativO n9 17, de 1986 (n~
'36, na Câmara
rativo, Sr. Presidente e _Srs. Senadores. Caso contrário, não apenas a miséria se instalará no campo.
dos Deputados), que aprova o t..,~ do protocolo
Toda a sociedade será onerada pelo caos na proadicional à Convenção Interna~., tal para conserdução, no abastecimento e na administração do
vação do_atum e afins do Atlântico, aprovado pela
êx:odo rural. Isso porque, a continuar a situação
Conferência de Plenipotenciários, em 9 e 10 de
de insensibilidade, poucos agricultores e_ pecua~
julho de 1984, tendo
ristas estarão em condições de se manter. A proPARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
dução_ fatalmente declinará. Os grandes centros
4
urbanos receberão levas de pequenos e mécfjos
Votação, em turno único, do Requertmento n 9
produtores e de operários rurais, em êxodo jamais
24, de 1988, de autoria d6 SenadOr Nelsori Wedeverificado em nossa história. A1ém disso, o Goverkin, solicitando, nos termos regimentais, a transno fatalmente deverá arcar com o ônus da imporcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta
tação de alimentos, dilapldando ainda mais nosde, sua autoria ao jornal O Estado de S. Paulo,
sas reversas, e com a acolhida aos novos faverespondendo a críticas formuladas contra o DepuJados.
A terapia, Sr. Presidente e Srs. Senadores,--ê
tado Ulysses Guimarães pelo Senhor Mauro Chaves, publicadas na edição de I O de março de
de choque, pois foi esse mesmo choque que com!988 daquele jornal.
prometeu a estabilidade do empreendimento rural, com reflexos_ danosos_ por toda a estrutura
O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
econômfco-sodal do Pafs.
-Está encerrada a sessão.
A produção agropecuária preclsa ser entendida
(Levanta~se a sessão às 13 horas e 30 midiferentemente de uma atividade econOmica
nutos)
qualquer. Não podemos exigir a miserabilização
da sociedade rural para que continuemos a nos
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
alimentar e a nos vestir, para que aspiremos a
MANSUETO DE lAVOR IYA SESSÃO DE
ter perspectiva de futuro, para que possamos legar
9-3-88 E Q(fE, ENTT?EGaEÀ REVISÃO DO
às próximas gerações a certeza de sua sobrevi~
ORADOR, SERIA PCIBUOIDO POSTER/ORvência riesta terra, herdeira de uma indiscutível
MEIYTE.
vocação agricola capaz de fazê-la cumprir a nobilíssima missão de celeiro do mundo, caso não
O SR- MANSCIETO DE LAVOR (PMDBseja atropelada pelo_ imediatismo e pela ineficiênPE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presicia das decisões governamentais. (Muito bem!)
-dente, Srs. Senadores:
Creio que não se precisa ser especialista em
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Ecoriomia, para falar desta tribuna do Senado
-Não há mais oradores inscritos.
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sobre politica económica do Governo, ainda mais
quando quem fala não pretende transmitir doutri-

nas, ensinamentos, mas, tão-somente, interpretar
os sentimentos e, também, os sofrimentos do povo. É, pois, na qualidade de representante de uma
parcela do povo brasileiro, que- venho enfocar a
política económica do Governo José Samey que,

como todos sabem, anunciou a adoção de um
novo estilo. Traduz-se esse novo estilo, quanto

ao aspecto político-administrativo, na desvinculação dos partidos políticos e no relacionamento
dientetístico com pessoas e grupos e, quanto ao
aspecto económico-financeiro, na introdução da
chamada "política do feijão-com-arroz", que se

considera simples, objetiva, eficiente, sem grandes ousadias e sem planos místicos redentores.
Aparentemente, Sr. Presidente, o- novo estiJo do
Governo José Samey levaria a que o Senhor Presi~
dente da República assumisse plenas responsabilidades administrativas, até por que Sua Excelência tem-se manífestado, ultimamente, como
wn ferrenho defensor do sistema de governo presidencialista. Mas, infelizmente, não é o- que vem
ocorrendo. Continua-se ouvindo o surrado cacóete do "não me deixam governar... "
Antes, culpavam-se os partidos politicas, os ministros. os economistas do ?MDB. Agora, é a A!Jsembléia Nacional Constituinte que na versão das
surreaJfstas conversas "ao pé do rádio", irá fazer
do Brasil um Pais ingovernável, implantando "o
caos, o império do crime e da impunidade". O
destempero verbal do Presidente Samey chegou
a tal paroxismo que vem de merecer a reprovação
do seu último grande suporte civil: a_s Organi~
zaçóes Globo. O Sr. Roberto Marinho abriu a
edição do jornal O Globo, de 29 de fevereiro,
com um artigo que precisa de cuJdadosa análise
e exegese, a começar do seu próprio tipulo:
"Que o Legislativo legisle e o Executivo
governe."
Entre outros recados e advertên-cias, pontifica
o poderoso Dr. Roberto Marinho: "Se o Presidente
resolveu dividir suas atnbuições com as cúpulas
de algumas agremiações partidárias, exerceu
uma prerrogativa política que não lhe pode ser
negada. mas da qual também não poderá sequei-

xar."
Delegue ou não poderes - são palavras minhas e não mais do Dr. Roberto Marinho - o
Presidente é de direito o autor e responsável de
todas as diretrizes da política econômica durante
todos os dias do seu Governo, entre elas a decretação do Plano Cruz,ado e da moratória unilateral,
agora consideradas heresias econômico-financei~
ras. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, o que se
considera é a irresponsabilidade- governamental.
Basta ver esse epls6dio, que mer~eu a atenção
de praticamente toda esta Casa, ou seja, a demissão do Presidente do Banco do Brasil. Sr. Camillo
Calazans, como quem também quero solidarizar-me. Então, já se quer atribuir que a demissão
do Sr. Camilo Calazans não foi um ato, uma decisão do Presidente da República, mas uma iniciativa do Ministro da Fazenda. Como se um cargo
de Presidente do Banco- do Brasil que pela sua
importância, conforme Tancredo Neves, vale por
dez ministérios, pudesse ser preenchido ou desocupado sem uma decisão expressa do Presidente
da República.

DIÁR!O DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)
Voltando à política do feijão-com-arroz, convém
relembrar as declarações do Ministro Maílson da
N6brega, em entrevista à V~a de 13_de janeiro
passado, logo -que foi confumado no cargo de
Ministro. Diz ele: "Senti o Presjdente disposto a
apoiar uma política de austeridade. Acho que o
Presidente se sensibilizou muito com a sugestão
que fiz a ele de que já é o momento de acabar
com essa história de pacote, de medidas heróicas,
de soluções mirac1,..1losas. Chegou a hora de o
Governo provar à sociedade que ele está numa
ação cotidiana, cuidando do arrozRcom-feijão, que
é muito simples, mas é muito importante". O que
é arroz-com-feijão? - pergunta o Ministro. "É
cumprir o Orçamento". E, na frente, quando lhe
fizeram a objeção de que o Presidente já fez várias
promessas de austeridade e nunca as cumpriu,
respondeu o Ministra "É muito difícil administrar
um país onde o Presidente pode, junto com o
Ministro da Fazenda, autorizar qualquer gasto fora
do Orçamento". E terminoU por sugerir um rigido
controle da lei orçamentária. Mas, é claro, que
d Ministro estava na sua lua-de-mel, na pasta da
Fazenda. A partir daí começaram as objeções.
começaram as dificuldades, a tal ponto que o
Con-elo Brazlliense do dia 6 do corrente mês
publica matéria que deve ser trazida também a
esta Casa, sob o título de "Mailson começa a
sentir-o peso do Ministério". Ali se escreve:

"As resistências à administraçao do MinistrO da FaZenda Maílson da Nóbrega crescem
dia a dia e, na última semana, ele pôde sentir
quão intensos serão os ataques dos seus adversários de agora em diante. O novo titular
- da Fazenda assumiu o cargo com toda a
força e total respaldo do Presidente. Final~
mente, depois de três anos de Governo, -o
Presidente José Samey conseguiu indicar
um Ministro da Fazenda sem ligações políticas. era o que desejava para ter as mãos
livres para adotar medidas impopUlares sem
sofrer pressões partidárias".
Mas não é isso que está ocorrendo. A política
econômica do. Presidente Samey optou pela submissão aos banqueiros internacion~is. _O Brasil
volta, assim, a esposar a doutrina dos Srs. Delfun
Netto e Roberto Campos, de quem, aliás, o Sr.
Maílson da N6brega e o Sr. João Abreu foram
diligentes çolaboradores.
Mas é preciso frisar, Srs. Senadores, que esses
curtiº-os burocrata~ que compõem o atual comando supremo da economia_ do _País sabem
rriuito beffi que existem poderosas interferências
e!Tl_suas diretrizes técnicas. A política do feijãocOm-arroz; que se diz austera, simples, sem soluções miraculosas, está sendo condiment.ada_por
outras ~os, para não falar no tempero colocado
pelo EMF'A, no caso da ORP. É condimentada,
no plano -interno; por urna questão meramente
política, ou seja, o mandato de cinco anos para
o Presidente Sarney. E, no plano externo, pelo
retomo do BrasiL qual filho pródigo, à tutela do
FMI e ao seio da comunidade financeira internacional.
Verifica-se um entrelaçamento entre a questão
da dívida e a questão do mandato. Ambas com
resultados extremamente negativos no quadro
atual da economiabrasileira. A propósito, convém
trazer a análise feita sobre esse quadro pela ADI~
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ME (Análise Dinâmica e lntegral_de Mercado) no
seu boletim de 20 de janeirO último.
"No futuro imediato", diz essa análise, "as
condições econômicas serão sensivelmente
afetadas pela campanha maciça que está
sendo articulada para assegurar cinco anos
de mandato ao atual Chefe do Poder Executivo. -A liberdade dos que controlam o dinheiro público se estende a quantos queiram co-laborar com aquele objetivo.
Além da cobertura dos déficits dos Estados
cujos Governadores participam do esquema
dos cinco anos, têm sido destinados subsídios e verbas a programas dienteJistas e assistenciais que farão crescer ainda mais o
déficit federal."
Por outro lado, os atropelados arranjos com
a comunidade financeira internacional foram feitos _com um olho nas fmanças e _com outro olho
.no mandato de Samey.

O troféu do acordo com os bancos, eXJbido
como grande_ vitória dos novos dirigentes econômicos, representa verdadeiro cavalo de Tróia.

O üder do PMDB, que não é mais Uder do
Governo, repudiou esse acordo no seu Relatório
da CP! da Dívida Externa, por ser uma decisão
isolad~ do Executivo, que redunda em capltuJação
econômica. Resta, agora, ouvirmos a palavra do
üder do Governo. QUais os- resuhados desses arranjos firmados por Mw1son da Nóbrega e Fernando Milliet? Aliás, o Presidente do Banco Central
também deixou o cargo, mas não recebeu qualquer gesto de solidariedade. Talvez porque o Presidente do Banco do Brasil trate da microeconomia, dos interesses localizados, justíssimos interesses, foi homenageado por todos. O Presidente do Banco Central trata do macro, das coisas
mais teóricas e normativas e, por isso, deixa o
posto sem ser lembrado. Mas eu perguntava:
quais os resultados dos arranjos fmanceiros? Qual
infiuência terão no ·controle da inflação? O correspondente dó "Caderno Econômico" do Jornal
do Brasil, Roberto Garcia escreveu assim:
"Nas condições políticas predominantes
no Brasü, um acordo com o FMI não conseguirá reduzir a inflação a menos de 400%
ao ano, nem garantirá crescimento económico a 1 ou 2%, e esse. crescimento modesto
será conseguido com a -expOrtação e não
com a expansão do mercado interno- afirmar8J11 ontem especialistas do governo americano e.das organizações internacionais que
se preparam para receber o Ministro Maílson
da N6brega -isso foi anterior à sua chegada
lá. Apesar dessa perspectiva tanto o governo
Reagan quanto os bancos credores consideram o acordo do Brasil com o FMI indispensável para a estabilidade do Sistema Financeiro Internacional e não para estabilidade do nosso Sistema Fmanceiro e da eco-nomia do País. Estão dispostos a engolir um
desempenho medíocre da economia do País,
desde que isso permita a normalização dos
pagamentos dos juros."
Os bancos credores não se preocupam com
os resultados dos ajustes, no plano interno. Mas
sabem que serão ruins. 56 o Ministro Maílson
da N6brega acha que o Brasil fez um grande
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negócio. E conta as vantagens nos dedos: pagamento da dívida em vinte anos; prazo de carência

de oito anos; e pagamento imediato dos juros.
Exatamente como queriam os banqueiros.
. Nenhum banqueiro quer o pagamento do prinCipal, quando _os juros estão em dia. Assim como

o senhorio, o dono de uma casa, não quer vendê-la ao inquilino, quer que este continue sempre
pagando os bons e reajustáveis aluguéis. O pagamento do principaJ da dívida se torna questão

secundária no momento em que o Braisl se dispõe a pagar os juros, pelas taxas fixadas unilateralmente pelos banqueiros. Essa política não é
mais a do "feijão-com-arroz". Está mais para Coca-Cola com hambúrguer".

O Sr. João Lobo -

Permit~me

V. f:x1' um

aparte? -

O SR. MAI'ISCIEI"O DE LAVOR- Concedo
o aparte a V. f:xl' com muito prazer, nobre Senador

João Lobo.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador este aparte é mais a título de colaboração ao brilhante
discurso que V. ,Exf' produz nesta Casa. Ocorre
que neste momento, talvez a demissão do Presidente do Banco Central, que ocorreu juntamente
com a demissão do Presidente do Banco do Brasil, não despertou muita atenção, porque o Presidente do Banco Ceõtral parece que teve urna
conotação de modo próprio: ele mesmo insistiu
para sair. Ele não foi agredido e demitido por
te1efone, num abuso de autoridade, como foi o
Presidente do Banco do Brasil. Mas o Presidente
do Banco Central pediu para sair, talvez eXatamente por isso porque ele costurou um acordo
com os bancos internacionais, orientado pelo Sr.
Ministro Maílson da N6brega. Esse acofdo~-que
V. Ex' está criticando como tão danoso ao País,
foi instrução do Ministro da Fazenda ao Presidente
do Banco Central. Este,- entaõ, deSincuinbiu-se
de uma de1egação que lhe deu o Ministro da Fazenda e fez wn acordo com o quaJ, possivelmente,
não deve concordar, porque esse acordo já foi
denunciado pelo Líder do PMDB, que é o Partido
do Sr. Presidente do Banco CentraL Então, o modo de o Presidente do Banco Centràl protestar
contra o tipo de acordo feito com os bancos credores foi exatamente a atitude que teve: "Cumpri
a ordem, porque era um subordinado do Ministro
da Fazenda. Fiz o acordo autorizado por S. Ex",
mas, posto Isto, afasto-me deste Banco Central,
porque ·não concordo com a orientação imprimida ao acordo celebcado com os bancos credores." Talvaz isto seja o que realmente tenha ocor'rido na demissão do Presidente do Banco Central.
sueto de Lavor.

O SR. MAI'ISCIEI"O DE LAVOR- Foi uma
excelente colaboração e ilustração ao que estava
tentando dizer, nobre Senadoc João Lobo. Exatamente isto.
Mas, a "nova" política econômica é tão velha
quanto o _colonialismo. Significa a volta das s8ngrias, das transferências de capital, da busca frenética de supecávits em prejuízo das condições
mínimas de sobrevivência do povo. Os empréstimos conseguidos Junto a esses bancos entram
com uma mão, a de que o País cecebe e contabiliza na sua divida externa, e sai com a outra
mão, se é que se pode dizer entrada e saída,

porque nem entra nem sai ~V. Ex" diz muito
bem-, porque o que há é um cepasse de contas,
isto é, há o empréstimo e há o pagamento dos
juros e não do principal. O fato é que de 1983
para cá, o Brasil e os grandes devedores latino-a~
mericanos não receberam um centavo sequer de
dinheiro novo para aPlicação em investimentos,
para ace1erar a produção do Pais. Tudo o-que
fizeram foi sangrar suas riquezas, exportando ca·
pita! e fazendo um sevem ajustamento na balança
comercial. para pagar jucos, exclusivamente juros.
Doze bilhões de dólares anuais de juros, no caso
do Brasil.
-Sr. Presidente, a política do feijão-com-arroz
ainda esquece de tratar do pcoblema da dívida
mobiliária e da dívida intema. Não vamos tratá-las
aqui. Vamos apenas relembrar o que vem afirmando renomado Professor da Universidade de
Brasília, Décio Munhoz da Rocha também um
dos a$essores económicos do PMDB. Segundo
ele, não adianta a política do arroz-com-feijão e
cortar empregos de funcionários e reduzir vencimentos e salários paca diminuir o déficit público.
Isso não significa nada. Em 1980, a dívida interna
equivalia a 1O bilhões t1e dólares e, agora, está-se
aproximando dos 100 bilhões de dólares, sem
que se tenha usado um centavo sequer desse
acréscimo para cobric gastos do Governo. Para
camuflar esse escândalo, o Governo fica chamando as atenções paca os gastos governamentais,
ameaçando cortes de custeios, inclusive de custeio agrlcola, de demissões de pessoal, e não fala
nada sobre o giro da dívida pública. O Orçamento
global da União, em 1987, foi de 1,2 trilhão de
cruzados. A dívida mobiliária dO Governo passou,
nesse execcicio, de 900 bilhões de cruzados para
5,5 trilhões. Registrou, portanto, um aumento de
4,6 trilhões, o que deixa evidente que todos os
cortes de gastos pmpostos hoje são meros pingos
dágua. As despesas de todo o pessoal do Governo,-em 1987, corresponderam a 300 bilhões de
cruzados; ou s.eja, a 27% do total das despesas
do Governo Central. Enquanto o Governo gastou
300 bilhões de cruzados com o pessoal, a dívida
c(l~bU!áría do GOverno cresceu em um só ãno,
4,6 bilhões de cruzados. Trata-se de uma verda.deira bomba de efeito cetacdado.
~

É neces&ário portanto, que o Governo pri:u:ureenfrentar o pmblema da d"Nida mobiliária, se quiser resolver o problema do déficit Esta é a condusã() do Professor Décio Munhoz da Rocha secundado também pelo Professor João Carlos Pinard,
conforme o seu artigo, publícado também no
CoiTeio Brazlllense, intitulado "Dívida pública
exige ousadi_a",_ Ou se enfrenta: o problema da
dívida rnobiliária ou f'!ão há solução para o problema do déficit, assim como é preciso, no plano
externo - e é outro aspecto da política do feijãocom-arroz, encarac o problema da dívida externa
como impagável nas condições atuaís. Temos
que revfsá~la, temos que fazer uma auditoria na
dívlda, témos que_ distinguic a dívida contábil da
dívida real e legítima do País. Com esta, sirri, devemo-nos comprometer: A volta do modelo de endividamento, de pagamento dos juros com os excedentes, com o superávit da_s exportações, é wn
modelo traçado pelo Sr. Delfim Netto e pelo Sr.
Roberto Campos.
Eu queria dizer, como palavra final do meu
discurso - e é apenas wn comentário - que,
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se__o Governo José Samey quer ser coerente, não
deve colocar mWs intermediários na _sua política
e_conômica, deve convocar, de imediato, 0 Sr. Del·
fim Netto_ paca Ministro da Fazenda e o nosso
ilustre Companheiro, Senador Roberto Campos,
para ser o novo Ministro_ do Planejamento doBrasil.
Muito obrigado, Srs. Senadores. (Muito bem!)
EJérRATO DE CO~TO
- ·E/OU TERMOS ADITIVOS
Epéde: Primei.m Termo Aditivo n<> 032/88
Contratada: lzoquim Produtos Químicos LTDA.
Contratante: Senado Fedecal
Objeto: Fomedmento de produtos químicos
para tratamento de água de sistemas de ar condicio_nado.
Licitação: Tornada de Preços n9 O11187
Crédito pelo qual coJTerá A despesa: à con~a do Programa de Trab·alho nç
01010212205/8"14. Natureza da Despesa n'
3120-0400/0. .
..
.. .. .
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho
n'()()249/6, de 01102188.
..
. -·
Valor Contratual: Foi estimado em cz$
180.000,00 (cento e oitenta mil cruzados).
Vlg~da: 01/01188 a 31/12/88
·Data-da Assinatura: 01/02/88.
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pârto.
Pela C6riiratada: Samue1 Jaime-Vãismam.
Resumo de Distrato do Conbato
Celebrado entre o Senlldo Federal e
Jzoquim - Produtos Químicos Lida
Extrato do Segundo Termo Aditivo n' 033/88,
celebrado entre o Senado Federal e a Izoquim
Produtos Químicos Ltda.
Objeto: De comum acordo, tendo em vista
as informações contidas no pr-ocesso
rt'007069/87-1, o Senado Fed~ral e a lzoquim
Produtos Químicos Ltda. resolvem distratar o
Contrato n9 127/87, celebrado em 07 de .igQSto
de 1987, renovado para o exercido de 1988. paca
o fim de ficarem reciprocamente liberadas das
ob!igações assumidas a partir-de 30 de maio de
1988,
Data da Assinatura: 14 de março de 1gaa
Signatários: De. José Passos Pôrto, DireitorGecaJ do Senado Federal, e Engenheiro Samuel
Jaime Vaisman. Diretor da lzoquim Produtos
Químicos Ltda.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARI.AMEI'tTAR
MISTA DE Il'IQllÉRITO

Destinada a "avaliãr os prejuizof da

_seca no Nordeste".
6• REUNIÃO, REA!lZADA EM

5 DE NOVEMBRO DE 1987

Aos cinco dias do mês de novembro do_ ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhofes
Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Raimundo Ura, T eotôriio Vrlela e Deputados Celso Dourado,
Gonzaga Patriota, Obiratan Aguiac, César Cais Ne-

to e Moema São Thiago, Riúne-se a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a "avaliar os prejuízos da seca no Nordeste". Compa-

recem, ainda, os Senhores Deputados Benito Gama, Raimundo Bezerra e Senador Mauro Benevides.
Debc:am de comparecer, por motivo justificado,

os Senhores Chagas Rodrigues, Mansueto de lavor, Ruy Bacelar, Fernando Henrique Cardoso,
Hugo Napoleão, Guilfte"rrli.e Pa1meira, Virgílio Tá-

vora, Lavoisier Maia e Deputados Paulo Silva, Cássio Cunha Lima, Ismael Wanderley,_ Orlando
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zerrn, Edme Tavares e Aibéric6 Cordeiro.
Havendo número regimental, são abertos os
trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Teotô-nio Vilela Filho, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que
a presente sessão destina-se ao depoimento do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca- DNOCS, Senhor Oirandé
Augusto Borges, convidando-o para tomar assento à Mesa.
Durante sua exposição, o Senhor Uirandé Augusto Borges comenta sobre a cOmpetência do
DNOCS no gerenciamento de recursos hídricos
no Polígono das Secas, a execução de obras hidráulicas e o aprovcitamento hidroagrícola. Refere-se, também, i\ seca verde e às providências
tomadas pelo referido Órgão, apresentando um
quadro demonstrativo de obras que estão sendo
executadas peJo DNOCS em Estados de- clima
semi-árido. Encerrando, o Senhor Uirandé Augusto Bastos coloca-se à disposição dos Senhores Con9ressitas para respoo.dey perguntas. Aproveitando a oport1.10idade, apresenta à Comissão
os Senhores Vicente Vieira, Diretor Adjunto de
Operações do DNOCS e Ary Gadelha, Díretor de

Irrigação do DNOCS.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Senadores Qd Sabóia de Carvalho, Mauro

Benevides e Deputados Ubiratan Aguiar, Gonzaga
Patriota, César Cals Neto e Celso Dourado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, Helena fsnardAccauhySarres
dos Santos, Assistente "ad hoc" da Comissão,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico
dos debates. -Senador Teotónio VIlela FllbQ,
Presidente.
NYEXO A ATA DA 6• REaMÃO DA CoMISSÃO PARLAMEJ'/TAR MISTA DE INQUÉRITO, DES17NADAA ';.!VAL.ú!R OS PRE.JafZOS DA SEOI NO NORDESTE': REAliZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 1987, As 10
HORAS E 15MINGTOS.flYTEGRADOAPANHAMEf'ITO TAQ(JIGRtÍF/CO; COM f'(J8IJ-

019Í0 DEVIDAMENTE AaTORIZADA P_ELO SENHOR PRESIDENTE DA CCl'11SSAO,
SENADOR TEOTÓNIO WLEIA FILHO.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio VileJa Füho) _:
Srs. senadores, Srs. e Sr" preSentes a esta· reu_.
nião, vamos dar continuidade aos trabalhos d~sta
CointssãO. Teremos a satisfação de ouvir, hoje,
. o depoimento do Dr. Uirandé Augusto Borges,
Diretor-Geral, do Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca.

Dr. Uirandé, este é o quarto depoimento que
Mas, c:om o que aqui já foi
debatido, com as discussões havidas aqui no plenário desta Camisão, nós já nos revestimos de
uma convicção ~~.dto forte de que não adianta,
não é produç_ente lutar contra a seca. Nós vimos
aqui, através das _discussões e dos debates travaqos~ que nós temos que buscar um meio de conviver_ com a seca.
O Departamento que V. 8' dirige ainda ontem
conversávamos em meu gabinete - completa
este ano 78 anos de atividade, uma atividade nobre, uma atividade redamadao.ainda hoje por todos os nordestir:10s. que é a direcionamento do
GoVerno voltado para uma solução_que traga uma
convivência harmoniosa e menos traumática do
povo nordestino com a seca.
Vunos, também aqui, que não é a seca a prindpal responsáveJ pela miséria e pelo subdesenvolvimento_ rio Nordeste. Ouvimos argumentos de
que no litoral, na zona da Mata nordestina, nós
podemos encontrar miséria mais afrOntosa do
que a encontrada nos s_ertões. O Maranhão, úmido e chuvoso, e também verificamos, é mais miserável do que o Ceará semi-árido.
Enfim, Dr. Uriandé, estamos vislumbrando, ao
longo. dos trabalhos aqui realizados, que nem o
principal problema do Nordeste é a seca, nem
muito menos esses problemas se circunscrevem
à região nordestina, geograficamente falando. O
problema é fundamentalmente político, de vontade política, de decisão política. Daí a importânda
do depoimento de V. 8', como uma contribuição
efetiva para que esta Comissão possa, ao finaJ
dos seus trabaJhos, ter elementos substantivos
para mobilizar, não somente o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, mas a sociedade brasHeira, para que a futura Constituição brasileira,
e a legislação ordinária que virá a seguir, contenha
instrumentos que proíbam definitivamente, de
uma maneira estrutural e não simplesmente conjuntural, o flagelo da gente nordestina.
~ com muita satisfação que peço a palavra
ao Diretor-Geral do DNOCS, Dr. Uirandé Augusto
Borges.
~Comissão_ ouve.

OSR. UIRANDÉ AUGUSTO BORGES - Exm•
Sr. Senador Teotônio Vilela Filho, Exm? Sr. Deputado César Cais Neto, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Srs. Diretores do DNOCS, que aqui estão_
presentes, meus Srs. e minhas S~:
Inicialmente:, _gostaria de dizer da satisfação que
sinto, neste momento, de ter sido convocado pela
Cõmissão de Seca do Nordeste, no Cohgresso,
para apresentar este depoimento, e dizer que aqui
me acompanham alguns diretores para que a Comissão seja infonnada de todos os detalhes, daquilo que o DNOCS executOu, vem executando,
quer dizer, o papel que o DNOCS vem exercendo
ao Jpogo desses seus 78 anos de existência.
~ Fiz queStão de elaborar uma exposição, um
depoj111ento específico para este momento, de
modo que todos aspectos importantes não fossem esquecidos.
Se vamos referir ao papel do DNOCS e a sua
atuação no Nordeste, mormente quando o temos
como um Órgão Federal de combate às secas
e aos seus efeitos. justo é que busquemos, embo-rasem pretender rememorar ou enumerar os efeitos do SeJ.i passado marcante, que vêm desde
o inicio deste séculq, a acuidade n~cessária para
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entender que esse Órgão acumulou as mais importantes experiências, a cada passo que se-sucede na retomada do desenvolvimento da região
semi-ãrida do Nordeste.
Sím, o DNOCS é tradiçao de pioneirismo no
N9rdeste. Seu pioneirismo não E:stá apenas na
engenharia de grandes barragens que ao todo
somam 283 grandes reservatórios de água. Segundo registras, ainda com o nome de lnspetoria
de Obras Contra as Sec~ (IOCS) e posteiiOr:
mente _lnspetoria Federal de _Obras Contra as Secas (IFOCS),
primeira década do século empreendia... uma ação desbravadora e pioneira nas
caatingas e sertões... "iniciava uma obra missionária e civilizadora, estabelecendo contacto com
as populações rurais, relegadas ao abandono".
A primeira patrulha rodoviária organizada a
atuar no País, nesta região, sofreu a orientação
de _engenheiros do DNOCS.
A primeira rede rodoviária do NE, compreendida peJo eixo Fortaleza-Salvador, com 1280 km,
à qual se articulavam as rodovias centrais de oito
Estados, além de numerosas outras ligações sub-sidiárias, num total de 10.000 _km de rodovias
de 6.600- metroS de pontes, foram também obras
pioneiras do DNOCS~
A acumulação de 15.434 milhões m de água.
represada nas suas barragens públicas é de 1271
milhões em açudes particulares e púb6cos muni~
cipais e estaduais construiçlos_ ern cooperação,
constitui-se no }9 passo para minorar efeitos das
secas e decorrente focação do homem Zi terra,
tônica da IFOCS, na época.
lgua1mente coube-lhe, no início do século, trazer do exterior as primeiras perfuratrizes e seus
operadores para perfuração de poços tubulares.
ForneCimento de energia elétrica a mais de 30
cidades, construção de 60 campos de pouso,
abastecimento dâgua em 189 municípios e interligação telefónica de cidades próximas, fizeram
parte do elenco de serviços pioneiros executados
pelo Departamento das Secas na região semiárlda do NE0 pioneirismo do DNOCS iniciou ainda os primeiros levantamentos pedológicos a nível de detalhe executados no Brasü, destacando-se ainda
os trabalhos no campo da agrostologia, aclimação de espécies vegetais exóticas, melhoramento
genético com bovinos, reCU:perãÇ5o de solos,
competição de variedades e adubação, bem como pesquisa com plantas xerófilas.
. Não se pode e~quecer ~b~. ~- conbibuição
ptoneira do DNOCS em PiSciCultura, projetando
o Brasi1 no exterior, mas principalmente contribuindo de modo representativo para o aumento
da p~fna na alimentação do nordes_tino.
O DNOCS, por fim é também pioneiro em irri~
gaçáo no nordeste.
_
_
A história do DNOCS, portanto; e· a histólia
da luta contra os efeitos das secas. Uma história
pontilhada de lances de grandeza, ora de recuos,
ora de triunfos e também de frustrações. Mas,
numa análise global, pode-se dizer que quase 80
·anos depois, constata-se que o -prõblema está
inteiramente decomposto e diagnosticado. Falhas
de execução, carência de recursos - sempre
muito aquém do desafio- desvios políticos, tudo
existe em cada página dessa longa e fantástica
epopéia, cuja grandiosidade não se pode evidentemente sintetizar nllllla rápida palestra. Mesmo
porque nosso objetiVo, nesta oportunidade, é _ou-

na
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tro. É mostrar, em termos de -agora, co-mO está
o problema e como se procura equacfoná-Jo. Sob

a ótica da realidade atua1, o combate às secas
não se restringe àquela série de propostas para
se conter o flagelo e reduzir-lhe os efeitos. Tudo,
sem dúvida, é válido nessa batalha. Mas hoje temos a certeza de que a seca é, também, um
fenômeno económico. Seca tem muito que ver
com a miséria absoluta. Há por_isso,_uma_ação
ofidal integrada, não para acabar com_ as secas,
que são irremoviveis, mas para dar ao homem

nordestino a estrutura social e econômica, enfim
meíos para privar com elas sem os atroP'e~los até
aqui existentes.
OPOUGONODASSECASEOINSTRUMENTA!.
A SUA DISPOSIÇÃO

Sabemos que as raízes da luta remontam ao
século passado numa fase quase romântica, em
que o Imperador Pedro I! teria dito·que "empe-

nharia o último brilhante de sua coroa para que
nenhum nordestino morresse de fome" ... Foi pO~
rém a República, nascida em 1889, que deu -os
primeiros passos para a implantação do instru~
mental indispensável à luta que se desenvolve
há quase um século e que sem dúvida, não se
esgotará enquanto não se alcançar o ponto de
desenvolvímento capaz de gai'antir ao Nordeste
a ultrapassagem desses fenômenõs fiSicos com
absoluta normalidade.
O DNOCS se empenha riesse sentido. E pode
dar aos senhores uma imagem ligeira do que
já existe em termos de infra-estrutura e de tecnologia para dar à região, compreendida no denominado Polígono das secas, aquela base de_finneza
fundamental à vida e ao progresso do seu povo
dentro do contexto climático que a natureza lhe
reservou.
O Nordeste esten~e-se por _territór_io de
1.542.271 Km, dos quais 950.000 compõem o
Polígono das Secas, região em que vivem
21.311.761 pessoas de acordO com os números
do JBGE, com sete anos defasãdos. São estatísticas de 1980.
E: sobre esse grande território que se desenvolve a ação do DNOCS. Até dezembro_ de 1986,
o DNOCS construíra,- na área- nada menQ$ de
283 açudes públicos ,:_ a grande açudagem acumulando 15,434 bilhões de metros cúbicos
dágua, a que vêm se juntar mais 1.271 bilhõ_es,
armazenados em 61 O açudes em Cooperação
com particu1ares construídos até 1960, quando
esse programa foi interrompido.
Acrescente-se a essas reservas hídricas as obtidas através da perfuração, em toda a área do
Polígono, entre 1934 é 1986, de_ 20.07:3 · pOçós,
dos quais a maior parte, 4.283, em território _do
Ceará.
-··· Todavia, desde os primeiros dias deste órgão;
com o inolvidável Arrojado Lisbo~ e r:nuit9s outros
TéCnicos dei'"enome corOo Guimarães Duqw:,
a sua missao se esgotaria com a construção de
barragens. O entendimento, que só- v:iría a ser
posto em marcha muitos anos depois da instalação do DNOCS, era precisamente o Contrário:
as responsabilldades se inidam a partir dos açudes.

A grande açudagem púbUca, bem assim aquela
atacada em cooperação ou a que se:_êSfiiTitiloli
a construção, com- recorsos da iniciativa privada
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ou ainda do Estado e Municípios, estava pronta
para dar começo à gigantesca tarefa de fortalecer
o Nordeste de modo a enfrentar as intempéries
~~~~-~que o afetam.
CAMPOS DE ATUAÇÃO

A captação de águas superficiais ou subterrâneas, cOnseguida através da construção de açudes públicos ou privados e da perfuração de milhares de poços, deu ao DNOCS o conhecimento
amplo e absoluto das reservas e das potencialidades hídricas da região, daí por que sempre
se entende_u, pacificamente, que o gerenciamento
desses recursos deveria caber ao órgão, o qual
se relacionaria com outros organismos governa- mentais paia Um melhor cumprimento do_s objetivos comuns.
Dentro do preceituado pela Política Nacional
de Águas, definida pelo DNAEE-MME, pela política nacional da irrigação, de competência do Ministério da Irrigação; da politica do controle ambiental, da Secretaria Especial do Meio Ambiente
- MINTER e da Politica Regional de Águas e
ainda buscando uma articulação com os Estados,
estabelecida pelo MINTER via SUDENE, passou

o DNOCS a uma atuação solidária com os órgãos
enumerados, com vistas à prática do uso racional
e otimi.zado dos recursos· hídricos do Polígono
das Secas...
Com-exceção da bacia do rio São Fr'anCisco;·
a cargo da CODEVASF, todas as demais bacias
hidrográficas da região ficaram sob o controle
do DNOCS para o rigido e radonal domínio do
uso da água no Polígono, cabendo-lhe, ainda, a
execuç.!!lo e controle_ das obras hidráulicas na região, realizadas cJjreta ou incJjretamente, incluindo
aquelas efetivadas por outras instituições, a nível
estadual e da iniciativa privada.
Portanto, compete ao DNOCS,_ dentrO desses
critérios estab_eleddos, a) o gerenciamento de recursos hídricos no Polígono das S~as (menos
os da bacia do São Francisco); b) a execução
de obras hidráu1icas; e c) o aproveitamento hidroagricola.
Estes três itPns se desdobram no seguinte esquema:
--1) Gerenciarnento de Recursos Hídricos:
a) a responsabilidade pela Hidromebia do
Semi-Árido, realizada direta ou indiretamen_te: por delegação do DNAEE;
b) o contr.ole técnico dos recursos hídricos, em articulação com as instituições congêneres;
c) o desenvolvimento de tecnologia própria; no ·campo dos recursos hldricos frente
à nossa realidade, com a qual temos a conviver de maneira radona1 sem a necessidade
de irrlPortação de pacotes tecnológicos inadeqUados e de altos custos.
2) Execuç3o de Obras Hidráulicas e 3) Aproveitamento Hidroagrícola sao açôes nitidamente
próprias ao DNOCS, sobre os-quais Oórgão exercita a força da sua longa experiência.
Delas redundam o Programa de Recursos Hídricos; abrangendo o campo da hidrometria espedfica da região semi-árida, pesquisas hidrológicas
e hidráulicas, precípuas aos projetas; controle _das
bacias hidrográficas e captação de águas superficiais e subterrâneas e o Programa de aproveita-
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menta Hidroagricola, que por sua vez se desdobra
em dois subprogramas: Irrigação Pública e Privada e Pisdcu1tura.
PISO CU~TIJRA

O instrumento de combate à seCas se enriqueceria na própria luta, com o surgimento de cada
nova criSe climática.
se a ágUã era-ainda pouca, estava evidente
que sozinha, mesmo se tomando abundante, não
resolveria o problema mais grave: a fome das
popuJações rurais sem as suas lmrouras de subsistência e sem 'as criações que dão ao homem
a ração mínima de proteína animal
A visão do Ministro da Viação, José Américo
de Almeida designou para o Nordeste em 1932
o- deritista Rodolpho Von lhering, para dirigir a
Comissão Técnica de Piscicultura, cuja tarefa especifica era a de dar o aproveitamento técnicocientífico à proJiferação de peixes nos açudes do
DNOCS, como m~o de ajudar a suprir-a carênci2Í
alimentar das popu1ações flageladas.
As águas conseguidas através das barragens
seriam também a fonte de alimentos, com wn
programa de ampliação dos recursos pesqueiros
dos açudes.
A passagem de Von fhering pelo Nordeste se
inscreve como um dos fatos de maior repercussão na: sistemática '!e _combate aos __ ef~tos ~
seCas.
Corria i:onseqUêli.da disso, podeinos afirmar,
sem receio, que a produção de pescado nos açu;.
des póblicós e privados do Nordeste representa
uma inestimável contribuição ao esforço governamental para melhorar a condição alimentar das
populações nordestinas.
Somente os açudes públicos do DNOCS contribuem, hoje, r:om cerca de 10% da totalidade da
produção de peixes de água doce no Brasil. Não
obstante à eterna dificuldade de recursos fmanceiros, foi obtida uma produção média de l8A39
t/ano nos últimos anos, sendo alcançado o ponto
máximo em 1981, quando se conseguiu 19.075,9
toneladas.
- -As águas represadas na região permitem uma
estimativa de produção pesqu~ira da ordem de
51-100 tlano, quase triplicando a atual produçãoc
E não se pode deixar de consignar as notáveis
pesquisas que redundaram em novas espécies,
na adaptação de esplêndidas espécies_amazônicas e na implantação de métodos de criação de
peixes em viveiros.
Hoje, a produção de alevinos já atingiu a 4,5
milhões no ano passado, mas os investimentos
e a importação de novas tecnologias, inclusive
com a presença atual de uma equipe técnica altamente especializada da Hungria, podem levar-nos
já em 1990 a uma produção de 64 milhões de
alevinos.
_Cpm iSSQ, t_orn_ct-se viável o peixamento, Coin
espécies selecionadas, de todas as reservas hídri-cas da região, garantindo um elevado índice de
abastecimento protéico das populações da área
sob a jurisdição do 6rgão.
Não há dúvidas de que os açudes do DNOCS
se constituem verdadeiros celeiros de pr'odução
de alimento da região, pela alta produtividade de
suas águas, podendo alcançar, em média, 120
t por hectare/ano, em face das condições climáticas e sua riqueza em nutrientes.
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A piscicultura se tomou, desse modo, uma atividade integrada às metas fundamentais do
DNOCS, dentro desse conceito genérico de que,

a partir da água, a vida se expandirá sob todas
as suas fonnas numa área que, há um século
mais ou menos, parecia condenada ao desaparecimento.
A água que produz o peixe é a que garante

o abastedmento das populações e dos animais,
e vai garantir a produção agrícola na medida em
que for corretamente aproveitada através da inigação. É disso que iremos falar a seguir:

IRRIGAÇÃO
Bem a propósito, deixamos este capítulo como

destaque desta palestra, enfocando os aspectos
marcantes da atuação _do DNOCS. desde os pri-

mórdios até os tempo$ atuais.
Ainigação já constava dos-objetivos da pioneira

IOCS -
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Inspetoria de Obras Contra as Secas

criada em 1909 por Nilo Peçanha. Aliás, alguns

anos antes, quando ainda sob o governo imperial
se_ iniciou a construção do prirrleiro açude do

Ceará. o Cedro, em Quixadá, já havia também
essa preocupação. Nada de admirar, porquanto
as civilizações antigas, como a egípcia e a chinesa,
por exemplo, já faziam, há milên.ios, o transporte
da água através de canaletas ou regos para as
áreas de plantio.
Observa~se, com esta preliminar, que os témicos do DNOCS andaram corretamente ao partir,
antes de mais nada, para prender ou armazenar
a água, contendo a sua fuga através de barragens
de superficie ou subterrâneas.
A politfca de águas seria aplicada mais em relação aos Estados sempre mais afetados pelas secas, entre os quais, destacam-se, em particular,
os Estados do Ceará, PMaíba e Rio GI'Mlde do
Norte, parte do Piauí e de Pernambuco. O Nordeste, como um todo, e depois a área denominada Polígono das Secas, abrang_erydo desde o
Piauf ao norte de Minas Gerais, passaria a ser
objeto dos programas de- éição permanente do
nosso órgão para reduzir as conseqUências dos
desequilíbrios climáticos regionais.
Disseminando grandes reservatórios públicos,
bem assim centenas de outros de médio porte
e alguns milhares de pequenos açudes particulares, além de milhares e milhares de poços arte-sianos ou tubulares, o DNOCS montou a infra-estrutura hídrica impresdndível a qualquer outro
projeto de _desenvolvimento regional.
Paralelamente a esse programa de água, a ação_
do Governo ia se diversificando e ampliando a
base de apoio ao trabalho de viabilização do Nordeste, criando mecanismos destinados igualmente a promover essa fantástica obra de integração
daquela vasta área do País ao contexto social e
económico nacional, Surgiram nos anos cinqüenta, o Banco .do Nordeste .do Brasil e, posteóormente, a Sudene, esta, em seus princípios, com
sta~ de ministério e com a responsabilidade
de planejar, de modo global, a obra de redenção
do Nordeste.
-Mas quando o BNB e a Sudene chegaram, e
chegaram em boa hora, já se depararam com
toda a imensa tarefa desenvoMda pelo DNOCS
para mudar a face física do Nordeste: havia o
ínsumo básico e justamente o mais carente do
Nordeste: a água. Havia também uma tecnologia
de combate à seca. Havia uma equipe técnica

foJjada na prática diária, na convivência com os
fenômenos climáticos. Havia muita coisa. embora
faltasse praticamente tudo.
Ainda há pouco citávamos a questão da piscicultura, uma providência extraordinária na procura das soluções gerais para o desafio nordestino.
Tmhamos, diante de nós, o mateóal disponível
para o grande e decisivo embate da transformação do Nordeste. Era imperioso um plano de
imensas proporções para aproveitar convenientemente todo aquele volume d'água que se conseguira reter por todo o Polígono.
- Tod<$ as tentativas foram váüdas. E são muitas
as que constam nos registras, mostrando, com
forte nitidez, a causa principal da sua pouca eficá.·
da: a descontinuidade dos trabalhos de execução.
Em seus 78 anos devida, a direçâcrgeral do órgão
mudou 25 vezes, uma média pouco acima de
tr.ês anos para cada administrador. Isto, ao lado
da rotineira exigúidade de recursos, determinava
a interrupção de projetas quando tudo parecia
caminhar para a solução de problemas-chave da
região. Como o da irrigação por exemplo.
O balanço atual da irrigação é um tanto desalentador. As estatísticas de áreas irrigadas advertem para a necessidade de mudar os critérios
institucionais do trabalho. Toma-se indispensável
buscar outros_caminhos. E é o que vamOs procurar fazer.
VONTADE POÚllCA
No dia 15 de junho de 1985,_ na cidade de
Petrolina, Pernambuco, às margens do São Fran~
cisco, o Presidente José Samey pronunciou um
discurso verdadeiramente histórico. Disse ele, na
ocasião ''vim v_e:r 9__que se está fazendo aqui com
irrigação. O Brasil, durante toda a sua experiência,
conseguiu irrigar apenas 1 milhão e 2bo mil hectares. Isso não se faz do dia para a noite. Mas
vamos Irrigar um milhão de hectares no Nordeste
em cinco anos".
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tegrar as várias atividad_es produtivas do setor
rural;
7- estabelecimento de uma sistemática
de educaçãO capaz de desenvolver, no homem, a sua capacidade de bem ublizar os
benefícios gerados pelo programa de irriga~
ção;
8- integração instltucionaJ como meio
de assegurar a otimização do programa de
irrigação na região semi-árida;
9 - promoção de uma linha de crédito
especial para a agócultura irrigada no semiárido com flllanciamento a particulares e a
colonos, através das cooperativas;
1O- promoção de tarifas diferenciadas
de eletrificação rural, beneficiando e viabilizando a expansão da agricultura inigada no
Nordeste.
--

O DNOCS integrou-se definitiva e perfeitamen--

te aos métodos e às normas do novo Mirnstério
da Irrigaçao, abs_orvendo, antes de tudo, a sua
filosofia de ação que é a do Governo Sarney. Existe realmente uma decisão, uma vontade política
de realizar um grandioso projeto de inigação no
Nordeste.
Temos a nossa etaPa do PROINE. As metas
previstas no Programa para 1986/1988 (12;eram
com que o DNOCS tomasse a indativa de providendar, numa primeira fase, inúmeras licitações
e contratações de estudos e execução de obras.
No ano de 1986 não chegamos a resultados concretos, em termos de áreas irrigadas, como dese-jado. Mas capitalizamos farto material, em termos
de projetas executivos e pl('nos de irrigação de
tal modo que iniciamos neste ano, a construção
de obras e recuperação de áreas irrigadas, esperando obter resultados aJtamente concretos no

biênio 1987/1988.

Vale destacar, nu~a ocasião c-:~mo est;a, o apoio
que o DNOCS vem merecendo do novo Ministério
da Irrigação, graças ao que pôde recuperar a: partir
do ano passado o seu equilíbrio operacional, depois de sofrer as agruras de um orçamento inexb) utilização das áreas de montante dos
pressivo em 85 e do qual 70% eram tomados
açudes pelo pro~esso de arrendamento ao
por despesas com pessoal e outros (.'Usteios de
agricultor sem terra;
administração. Haja vista que em 198ê-, lnverteuc) perenização de rios e colaboração com
se o quadro, com aplicações de 6_6,2% em investi#
os Estados na introdução da irrigação ''a fio
mentes e 33,8% em custeio pessoal.
d'água" nas proximidades óbeirinhas;
Estamos agora entregues ao cumpómento das
d) construção de infra-estrutura de iniga.
grandes tarefas, com as mudanças estruturais a
ção em áreas previamente selecionadas, desque já aludimos.
tinadas a estimular aparticipação da iniciativa
O modelo de irrigação pública, que o Dt 10CS
privada;
pratica há 15 anos em caráterpioneiro, deve sofrer
e) aproveitamento de açudes e poços particulares, competindo ao DNOCS orientar adaptações para acompanhar o ritmo desé:ftador
tecnicamente a execução dessas obras, obje-- · do Governo de querer implantar, até 1990, : rni·
tivando a prática da "irrigação de salvação" 1hão de hectares irrigados na região.
Temos em vista, de imediato, modificar os "m6_como apoio à agricultura de subsistência e
dulos estruturaisMprodulivos", que permita um depecuária.
3 - modernização da agricultura tradlcicr sempenho operacional capaz de assegurar a estabilidade econõmica da "micro empresa agrícola
nal à base de transferência de tecnologia utilifamiliar" em regime autossuste~tado.
zada nos perímetros de irrigação pública;
4 -implantação de uma economia de seO DNOCS já iniciou a tarefa do levantamento
queiro, integrada ao sistema de produção
topográfico com demarcação dos lotes agrícolas
com irrigação;
e domiciliares, visando à titulação da posse e a
5 - promoção de agroindOstrias, para forOrganização fundiária defmitiva da ár(!!a.
talecimento das estruturas produtivas, atenEnquaâramMse-ií:éi estratégia global de mudanM
. dendo às peculiaridades regionais;
ças do modelo de irrigação pública nos períme6- assodação da piscicultura e da pe·
tros, objetivos como fortalecimento das coopecuária à irrigação, com o objetivo de melhorativas dos irrigantes; o treinamento em massa
rar a eficiência económica dos projetes e inde associados; treinamento de operadores e de
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mecânicas de manutenção de máquinas e equi-

pamentos; sistematização do método individual
de fomeclmento de água do usuário, possibilitando a cobrança de tarifa justa e o controle do
volume efetivamente consumido por cada lote

e a adequação da estrutura gerencial de cada
perímetro para assumir com exclusividade a ges-
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mas pela visão critica perfeita da realidade regional, que atenta contra o processo geral de desenvolvimento do País, terá atitude política inarredável
para que o Programa de Irrigação do Nordeste
seja de fato uma reaJidade e enseje a transformação radical da estrutura de subdesenvolvimento em que vive a séculos a nossa região.

tão da água e da operação e manutenção das
obras públicas.
Hoje, o trabalho do DNOCS, através da com-

pleta reestruturação dos perímetros e da execu-

_ A SECA VERDE

e

ção de todos os pontos enunciados quanto às

À despeito da vasta experiênctã acumulada

mudanças de estratégia de ação, terá efeito multi-

do acervo de conhecimentos e realizações, faz-se
necessária a compreensão mais ampla à nível
de governo, de que os efeitos das secas sobre
as populações do Nordeste continuam sendo gra~
ves porque a sua economia não foi suficiente~
mente fortalecida. é preciso reconhecer que nem
meSnlà a integraçao económica do Nordeste ao
mercado nacional, levado a cabo de forma mais
efetiva do final dos anos 50 em diante, intensificada nos anos 70, foi suficiente para criar condições ne.cessárias à organização e fortalecimento
da economia das áreas semi-áridas da região.
Há, sem dúvida, uma outra dimensão no Nordeste
semi-árido, engendrada ocasionalmente pelas se-cas, para ser considerada, com uma história e
uma cultura muito particulares. O que há de notório, neste quadro dantesco que se abate ordinariamente sobre a economia do Nordeste, com reflexos sobre a economia nacional, é que, embora
as secas ocorram com freqüência, as soluções
para os problemas delas derivados ainda não foram levadas a bom termo.
Haja vfsta que seus conhecidos efeitos, expressos pel3.desorganização da produção rural, continuam se repetindo de forma variada, Ora é a
escassez de chuvas que se toma mais acentuada,
prolongando-se no tempo e no espaço, ora é a
mera irregularidade na distribuição das chuvas,
deterrr:iiílando crises na produção agropecuária
e no abastecimento d'água, ou provocando frustraçõ~ _de safra, quando falta a água na época
da floraçao/frutificação. Nesta última situação inscrevem-se variações caracterisitlcas do que se
tem denominado de seca verde, com prejuízos
incidentes sobre a produção agricola de aJimentos
e de matérias-primas.
Não há dúvida de que o quadro climático do
Nordeste em 1987, tanto na zona semi-árida como em algumas áreas do agreste e até mesmo
da zona litoral e mata, está caracterizado pela sua
variação temporal, dada pela expressiva redução
das chuvas no mês de maio. Com isto frustraram-se quase que integralmente as safras dos
cultivos de alimentos e do algodoeíro, a principal
lavoura comercial do semi-árido, sendo a sua produção também afetada pela praga do "bicudo".
A situação está já consumada e conhecida como
"seca verde".
Trádicionalmente o DNOCS atuou no atendimento às populações afetadas pelas secas ocorridas na região -semi-árida do Nordeste, segundo
esquemas de construções de obras públicas.
Grande parte das estradas do Nordeste teve consideráveis trechos construidos nos anos da seca.
Expressivo número de barragens, de pequeno e
médio porte, também tiveram suas obras iniciadas ou concluídas no mesmo esquema, com direta administração do ONOCS, empregando a mãode-obra flagelada pelas secas.

plicador a partir do chamamento a uma mais
ativida participação da iniciativa privada no pro-

cesso. Na realidade, a irrigação pública, funcionará como poJo de irradiação para a irrigação
privada, mediante a transferência de know-how

e de nova tecnologia que assegurarão o aumento
da produtividade e da produção. Para tanto, o
PROINE prevê estímulos e incentivos diversos para conduzir a empresa particular a integrar-se ao
programa que visa mudar o perfil da agricultura
nordestina.
A utilização dos recursoS de água e solo, a partir
da infra-estrutura implantada pelo poder público,
será feita através de formas de orgànização comunitária.
Isto não sig:oiflca que o programa do Governo
não tenha se concentrado também na participação particular a nível empresarial. Este é um segmento a que o Governo está dando signficativo
apoio, consciente de que a ambiciosa marca de
1 milhão de hectares irrigados somente será atingida se de fato houver a participação ativa dos
proprietários da terra, minimizando os processos
expropriatórios.
Os principais vales nordestinos terão suas várze_as (aluviões) reServadas para a irrigação priVada
empresarial, competindo aos governos estaduais,
com o apoio do Ministério da Irrigação, promover
a execução de obras de infra-estrutura básica sobre esses vales, como os do Baixo Pamaíba, Acaraó, Jaguaribe, Piranhas, Açu, o Gurguéia, cabando ao DNOCS oferecer informações quanto a
solos e disponibilidade hidrica, como também
propor critérios de destinaçao das terras do ponto
de vista de produção agricola irrigada
Outras formas de irrigação constam ainda ~o
Programa, para o qual o DNOCS, com a autoridade de sua experiência no setor, preconiza a
inadiável reforma dos modelos institucionais praticadós, começando, como-assinalamos, por mudar os nossos ramos da estratégia de atuação,
trabalho, aliás, que já iniciamos.
á adoção de todos esses métodos, espera
o DNOCS ao final do prazo de 5 (cinco) anos,
estabelecido pelo Presidente José Samey para a
implantação de 1 milhão de hectares inigados,
cwnprir a cota que lhe coube, totalizando 122..300
ha, buscando maior engajamento e co-oparticipação dos Governos Estaduais, álém de oferecer
aos órgãos responsáveis pela irrigação pública
-a CODEVASF e o DNOS, e a quantos no setor
público ou no particular se envolverem no grandioso Programa, a colaboração que a nossa experiência de 78 anos de atividade em controle e
uso dos recursos hídricos nas regiões semi-áridas,
nos permite transferir.
Convencidos estamos de que o Presidente José
Samey, não s6 pela sua condição de nordestino,

com
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Todavia, a partir da seca de 1978-1983, foi
instituído um novo esquema, mediante o qual
a população afetada passou a ser atendida nas
frentes de trabalho, à nível de propriedades rurais,
sob a administração de órgãos estaduais e coor-denação da Sudene.
A participação do DNOCS, nesse período,limi..
tou~se a empregar 30% do contingente de trabalhadores rurais afetados pelas secas em toda a
sua área de atuação, desenvolvendo obras de açudagem pública, de caráter comunitário e de grande abrangência sociaL

PROVlDi!NCIAS EM CURSO
O atendimento às populações afetadas pela
"seca verde" de 1987 está sendo feito de acordo
com a orientação do Plano de Defesa Civil de
1987, aprovado pelo ConselhO Deliberativo da Su~
dene e sob a chancela do Ministério do Interior.
Esse plano, cuja aprovação teve lugar antes de
se configurar o atual quadro de seca, prevê a
execução de ações de _caráter tempôrárto mas
de efeitos permanentes.
O DNOCS cumpriu cori:t a sua tarefa de encaminhar antecipadamente, a sua colaboração em
termos de participação na elaboração do referido
plano, assinalando um elenco de obras e serviços,
de caráter permanente e emergencial, que, em
StJma, resultariam na antecipação de áreas irrigadas, a montante e a jusante de açudes públicos
existentes, mediante a realização de obras de baixo -casto, facilitando o assentamento do próprio
homem rural vitimado pela seca.
O Plano de Emergência elaborado pelo
DNOCS, ficou em consonância com as diretrlzes
e o prdgtama do Ministério de Irrigação, objetivando executar ações específicas vinculadas às
segUintes obras:
i) aproveitamentO fiiC:.koagiicola de margens de rios e reservatórios;
ií/ construção de pequenos sistemas de
irrigação e abastecimento de água, a partir
de poços e cacimbões;
iii) recuperação e__expansão_de petímetros
irrtgados;
iv) antecipação de obras em novos perímetros de irrigação;
v) recuperação de barragens;
Vi)" Construção de açudes de médio porte
em cooperação com os 'municípios (PROPAN).

Em maio, já com o reconhecimento pOJo Minter!Sudene da necessidade de deflagar as ações
de emergência, o DNOCS concebeu a versão executiva do plano anteriormente encaminhado, destacando que se incumbiria dos seguintes segmentos:
a) execuç~o das obras refertdas a cada um
dos itens enumerados, exceção feita ao item "vi",
cujas obras serão executadas pelos municípios;
b) perfuração de põçós, competindo aos Estados a escavação de cacimbões;
c) realizar o manejo das águas dos açudes
públicos proporcionando o -seu aproveitamento
a margem dos rios, pelas propriedades particulares;
d) realizar obras de recuperação em perímetros inigados, para total aproveitamento e operação de áreas implantadas.
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Aos Estados incumbiria a responsabilidade pela
implantação de áreas irrigadas,. em _função das
obras que _o DNOCS viesse:a~executar conforme
as circunstâncias e o impacto social provocado
pela seca, em cada caso.
A execução das obras previstas ensejará possibilidade de implantar 10.474 ha de áreas irrigáveis, considerando a ação dos Estados nordestinos que estão trabalhando em articulação como DNOCS- e coffi ó apoio do Ministério da liTigação.
Estão assim sendo potenciadas todas as oportunidades de ampliar a irrigação num ano de crise
climática.

a

GostaríamOs 3gora de complementar esta retrospectiva sobre o DNOCS, apresentando, em
quadros sintéticos, com ilustrações .em mapas,
algumas inforrriaç-õe~ sobre o programa do
DNOCS atual, em execução.

Patu
Serrote

Acaraú~Mirim

Poço do Barro
Realejo

Umari
R-G-Norte
ltans
Trairi
Japill
Sabugi
Mendubim
Eng? Ávidos

Lagoa do Arroz

Eng'1 Arcoverde
Sumé

54 mDhõesm3
24 milhões m 3
52 mühões rrr'
25mDhões m 3
181 milhões m 3
21 milhõesm3
71 milhõesm3
~o milhõeS m:r
52 mühóes rrr'
- 54 milhões m 3
31 milh6esm3
28milhóesm3

81 milhões m 3
33milhõesm3
20 milhões m 3
65milhõesm3
76milhõesm3

Piripíri
Pio IX
Fronteiras
Paulistana
São Rdo Nonato
Uruburetama
Sehador Pompeu
Santá QUitéria -

Massapê
Morada Nova
Crateús
Crato

Caieé
Sta. Cruz
São José do CãíTfpestre
São João do SabUgi
Açu

255 mühões rrr'
26 milhões rri'
80milhõesm3
.35 milhões m 3
36'milhões m 3

Cajazeiras
Conceição
-cajazeirãs

Condado
Sumé

Pernambuco
Serrinha
Cachoeira II
S.coll
Barra doJuá
Entrementes
Rosário

311 milhõesm3
21 milhõesm3
123 milhões m 3
71 milhõesm3
346 milhões m 3
--349 milhões m 3

Seria Talhada
Serra Talhada
St" Maria da V'lSta
Floresta
Pamamirim
lguaraci

Alagoas
Gravatá
Jaramataia

8 milhões rrr'
19milhõesm3

Sergipe
Três Barras
Itabaiana

2. 7 milhões m 3

Grancho Dlrdoso __
ltabaiana

20milhõesm3
146 milhões m 3
65 mühões rrr'
23 milhões rrr'
15 milhões m 3
243 milhões m 3
14 milhões m 3
13 milhões m'

Macaúbas
Itiuba
Araci
Tremedal
Juazeiro
Euclides. da Cunha
Senhor do Bonfun
Paripiranga

Bahla
Macaúbas
Jacurici
Araci

Tremedal
Pinhões
Cocorobó
Sohen
Adustina

No Estado do Piauí, nós temos em operação,
no perímetro de Lagoas do Piau~ atualmente, as
obras civis para a implantação de D}ais 525 hecta~
res. T erhos o perínietro irrigado do Caldeirão já

em operação. Estamos concluindo o projeto de
ampliação do açude que vai permitir a ampliação
des_se_ perímetro. Estamos triplicando a capad~
dade de acumulação da barragem do Caldeirão,_

Estamos concluind<? o projeto da barragem de
VarrioS-àbordar cada Estado:

Paraíba
St' Inês

817

Temos o semi:.áriCh nordestino, O que está
destacado em cores são as obras @e o DNOCSestá execUtando em todo o semi~árido nordestino, para permitir também a ampliação por mais de
emtodososEstadosdosemi-árido,desd~oPiauí __ 3 mil hectares irrigados no Caldeirão, iio Muniaté o nOrte de Minas.
cípio de Piripiri, no estado do Piauí.

AÇUDES PÚBLICOS

Plaul
Caldeirão
Cajazeiras U
Barreiras
lngazeiras
Petrônio Portela
Ceará
Mundaú
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8 mühões rrr'

Mata Grande
Jaramataia

Tmguis, que Vai permitir irrigar 8.200 hectares,
também numa região muito seca e carente. Esse
projeto de irrigação já está concluído, falta~nos
apenas construir o açude, a barragem, que vai
nos dar o respaldo hídrico. O projeto para a barra·
gem já está em fase condusiva.
EXiste ainda o proieto irrigado em operação
(Fidalgo), que é um pequeno projeto, e a nossa
grande obra de irrigação naquele Estado é justamente o Vale do Gurguéia, que tem um grande
potencial hídrico subterrâneo, potencial para a implantação de 30.000 hec:tãres. Nós já estavamos
com este projeto concluído, buscando, através
de negociação com_ o apoio do Ministro Vicente
f"!ª-lho, negociações com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para conseguir os
recursos, não obstante já termos recursos nacionasi.
Implantamos, há 15 dias, -275 hectares. Vamos
implantar agora, dia 15 de novembro, mais 300
hectares irrigados, e, ateo fim do ano, completaremos aqui no Gurguéia os mil hectares. Portanto
é um grande potencial que tem o vale do Gurguéia
porqUe aí já são 30 mil hectares dentro da meta
estabelecida para o Departamento.de Secas.
0- Estado do Ceará, mais os Estados do Rio
Grande do Norte e_ Paraiba. são os três Estados
mais carentes em recursos hídricos. Por isto, há
necessjdade de maior acumulação de águas superficiais. lj_o Estado do Ceará temos_um grande
programa em execução. Já contratamos e está
em plena elaboração o Projeto do Baixo-_Acaraú,
que são 30 mil he~res irrigados. O contrato corn
a empresa que elabora o Projeto prevê· a sua entrega em módulos de cinco mil hectares,_ a cada
seis meses. Então, já estamos em irúcio, no próximo ano, da implantação de um projeto piloto,
dentro desses 30 mil hectares,lá no Baixo Acaraú,
projeto piloto de 2.400 hectares. Ainda, no Ceará,
em termos de irrigaçao, estamos com um projeto
já contratado, em elaboraçao o transição norte
- TabuJeiro de Russas - e o transição sul Morada Nova. No norte do Ceará, temos o Projeto
Araras norte, em fase de obras. Estamos trabalhando, deveremos implantar até março do próximo ano_1.100hectare.s. dos 3.200 hectãres qlte
compQrta irrigar nessa área,_ em conseqüência
dos reéursos hidricos existentes, que são através
da Barragem do Araras.
Em Morada Nova o projeto já está em fase
adiantada de elaboraÇão, com 1O mil hectares,
enquanto o transição norte - Tabuleiro de Russas -tem 25 mil hectares.
É importante ressaltar aqui, nesta oportunidade, que o Programa de Irrigação do Nordeste está
em plena execução. Há um ano e oito meses
que estamos trabalhando em cima desse Programa, que corre-sponde à existência do Ministério
da Irrigação, .iá contratamos e estamos elaboran-
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do todos os projetas necessários para que a meta
de 122 mil hectares, estabelecida para o DNOCS,

se concretize. Então, não podeiiamOs,-con10PaS~
se de mágica, de uma hora para outra, termos
esses projetas elaborados; issO demanda tempo!
O que-fizemos até agora foi, em termos de obras,
a ampliação dos perfmetros em operação e a
contratação dos estudos e projetas previstos em

todo o semiRárido. Tuâo está dentro de um crono·
grama, e não poderia ser diferente.

Aqui em Colina CampoS está cOÍnpletando, es·

te ano, todo o seu potencial, em termos de irriga·

ção. EstareinoS terminando ãqui essa área de 117

hectares. E, Com -fsSi::>,-terminamos com a implan·
tação o Projeto de Colíriii CainPOs. Ainda no Estado do Ceará, V. EX"' estão vendo
pontos que representam obras que estamos executando: são barragens que estaremos começan~
do, no início do próximo ano, já com recursos
garantidos ...
O SR. PRJ;SIDENTE (Teotônio Vilela Filho)Permite um esdaredmento? São obras em anda~
menta. Não são obras já reali1;adas.
O SR. OIRANDÉ AUOOSTO BORGES -Te-

mos algumas já reallzadas, dependendo aqui da
legenda. É ação do órgão através dos seus 78
anos e também obras que estão em· andamento.
Eu aqui ressaltaria, inicialmente, em termos de
barragens, porque irrigação já falamos.
Estamos- iniciando, com ·recursos -previstos no
Orçamento, que está para ser aprovado pelo Con~
gresso NacionaJ, a Barragem no Município de Frecheirinha, barragem de 11 O milhões de metros
cúbicos, Barragem Vertedoura do Marco, no Munldpio de Marco ...;.;.._ entre em detalhes, porque
estou vendo aqui Deputados e Senadores cearen~
ses - no sul do Ceará há uma barragem rTiuito
pleiteada, há muitos anos, que é a Barfagem de
Atalho, no Município de Brejo Sanb; estará concluída a Barragem de Mundaú este ano: já em
vias de inauguração a Barrageam Edsçn Queiróz,
barragem de grande porte, com 250 milhões de
metros cúbibos; a Barragem de Patu; também
· a de Senador Ponpeu é de uma importância muito
grande, ínclusive para o abastecimento d'água
na cidade e para irrigação. E ainda, em termos
de irrigação, estamos ampliando o 'Guriú Paraipaba, de 2 mil e 400 hectares, com recursos do
KFW, do franco alemão; deveremos assentar colonos já em março do próximo ano.
No Estado de Pernambuco, V. Ex"" também
podem· ver uma ação muito forte do DNOCS.
No momento, estamos ampliando o projeto irrigado do Moxotó em mais 3.100 hectares; ele já
tem 3.200 hectares aproximadamente e vamos
implantar mais 3.100 hectares, niiffiã região 'de
grande potencial económico, porque na área do
Moxot6 já exíStem várias agrOiridústrias que vão
absorver o produzido pelos colonos dessa região.
Este_ ano ainda esperamos implantar 800 hectares
dos 3.1UO hectares que estamos trabalhando nas
obras físicas, nas obras civis, elas estão em plena
execução.
Aqui, aproveitando justamente a Qarragem, estamos instalando, ainda em dezembro deste ano,
uma turbina que vai gerar 860 kWA, suficiente
para a irrigação. Então, Varriós ter, nesta área,
urna energia mais barata; há a disponibilidade
de mais uma turbina, já em vias de aquisição,
para se completar o potenciaJ existente.

Enl- PemanibUco, aindà estamos construindo

<i J?arfãgerr.t- de 8ert1i1ha, no Município de SeiTa
Talhada, também uma grande reivindicação muito antiga naquela região, que é carente de recursos hídricos.
_
No Rio Grande do Norte, estamos com um
projeto de 12 mil hectares, utilizando as águas
da maior barragem constnúda pelo DNOCS,- com
a capacidade de acumulação de 2 bilhões e 400
milhões de rneiros cúbicos. Portanto, a barragem
construída pelo DNOCS está sendO Utilizada, hoje,
para a irrigação ao longo do rio, o rio foi pereni~
zado pela construção desta barragem, e há previsão deste perimetro irrigado, em cooperação estreita com o Estado do Rio Grailde do Norte,
já dentro da nova mosofia de ação do DNOCS
prevista no Proine e dentro da orientação do Ministro da Irrigação.
Vamos Implantar no próximo ano mil hectares,
projeto piloto, e mais quatro mil hectares em cooperação com Governo do !:Stado.
Na Paraíba, temos este perimetro liTigado, estamos trabalhando na ampliação deste perímetro
no_ sentido de ampliá-lo em mais de 725 h~res;
as obras estão na sua fase conclusiva e pretendemos assentar colonos_ nesses 725 hectares, já
no infdo de janeiro, ou, mais tardar, em fevereiro
do próximo ano.
Ainda na Parmba, construímos a Barragem Lagoa do Arroz, com 80 milhões de metros cúbicos,
que foi inaUgurada no mês de outubro pelo Presidente José Samey.
Na Bahia estamos realizando um grande trabalho. No campo da irrigação temos um grande
projeto que é o Projeto Brurhado. Acreditamos
que seja a melhor concepção de projeto do
DNOCS. Com esse -projeto, vamos utilizar as
águas do_ açude já construído (o do Brum.ado)
pelo DNOCS, e as obras civis já estão em adiantada fase, praticamente concluindo as obras civis,
e vamos irriplantar, em dezembro deste ano,
1.100 hectares_ e no irúdo do próximo ano completaremos 2.400 hecfi:1i·e"s~
Aqui, estamos coni as obras civis em fase final,
para se implantar no próximo ano o restante. Então, teremos um potencial para 5 mil hectares
Irrigados. Este <;~no implantaremos -como disse
- m1 hectares, e no próximo ano completaremos
os 2.400 hecta_res, portanto, mais 1.400 hectares,
ainda em janeiro ou fevereiro.
-Ainda na Bahia, temos no-campo da irrigação,
um grande projeto que é o Vale do Itapicuru. Para
qüé- ele se torne realidade há necessidade da
construção da Barragem do Cruzeiro, unia barragem que acumulará 750 milhões de metros cúbicos e vai promover a irrigação deste vale. Esse
projeto está em elaboração, deveremos receber
o primeiro módulo no fmaJ deste ano, aquele módulo de 5 mil hectares que falei inicialmente e,
aí, há também um potencia] hídrico subterrâneo,
com capacidade para irrigar 30 mil hectares. Dentro desse projeto de utilização de água subterrânea já temos a participação espanhola, inicialmente com 1500 hectares.
Estamos construindo ·na Bahia, atualmente,
uma grande barragem, a Barragem de Anajé, que
teve começo no início deste ano, e que será concluída em maio do próximo ano, com capacidade _
para 385 mil_hões_de m3 • Esta Barragem é necessária para O áDastecimento d'água de cidades pró-ximas como Vitória da Conquista, numa projeção

Março de 1988
maior, e teJP cçndiçÕes de irrigar uma área bastante significativa, uma vez que os solos à jusante
desta barragem são de excelente qualidade.
Sr. Presidente, senador TeOtónio Vilela Filho,
era:-_iSS()_"que_~u tinha a di?~r. colocando-me à
dfspoSiç3o, =-Como também os nossos diretores,
o Diretor Adjunto de Operações, Dr. Vicente Vieira,
e o nosso Diretor de Irrigação, para respondennos
a algumas perguntas dos Srs. Deputados e Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)-

Antes de passar a palavra aos Srs. Deputados
e Senadores, que irão interpelar o Deretor-Geral
do DNOCS, eu queria fazer valer a minha circu'nstância de Parlamentar alagoano e perguntar ao
Dr, Vrrandé: E a pequenina AJagoas? V. 5' não
falou nela, o que está reservado para Alagoas?
O que foi realizado em Alagoas, através do
DNOCS?
O SR. VIRANDÉ AUGUSTO BORGES -

Sr.

PreSidente, eu já esperava esta pergunta. Acontece que Alagoas, hoje, ou 90%. do terrltódo alagoano está na jurisdição da CÇidevasf, Companhia
do Desenvolvimento do Vale do São -Fraricisco.
Antes que passasse para a Codefasv, o-DNOCS
realizou muitas obras lá em Alagoas, com a construção de barragens. Mas estamos agorá com
um programa que v. Ex~" vão recebei,-Se já não
receberam, anexo à exposição, é uma relação de
assuntos públicos por Estados. É um novo programa que estamos lançando, porque um questionamento que se fazia ao DNOCS era de que
ele construía os açudes, as barragens e não utilizava essa água acumulada para irrigação, _e outros
fms. É verdade que quem faz essa critica, esse
queStionamento esquece- que o DNOCS, toda vez
que constrói um açude, uma barragem, ele faz
o_ ''peixamento"_ dessa barragem -já está tendo,
no caSo, uma finalidade para melhoria da dieta
alimentar do homem ruraJ. Mas o DNOCS, também, em toda barragem que ele constrói, hoje
em dia pereniza o rio, e perenizando o rio, dá
condições para que aqueles proprietários de terra,
ao longo do rio perenizado, possam utilizar as
suas águas para irrigar - já é uma utilização.
O DNOCS utiliza hoje as águas das suas barra~
gens para a produção de energia, conforme faJei
aqui anteriormente- e isso nós já estamos fazendo em Pentecoste, no Ceará, Nuares de Souza
também é wrta barragem construida no norte
do Ceará, em Sobral; estamos ultimando as providências para a .implantação em Moxotó, Pernambuco. Mas o aproveitamento hidroagrlcola das
áreas à montante das barragens realmente não
era feito. Estamos agora iniciando, já temos recursoS previstos no orçamento do DNOCS para o
próximo ano. Para o ano de 1988.
Aqui, a pequenina Alagoas vai receber a açio
do DNOCS, nas barragens construídas pelo órgão, no passado, Barragens de Gravatá eJaramataic!; nós- vamos implantar lá os projetOS Pilotosde frrigação.
Por outro lado, o DNOCS não saiu de Alagoas,
permaneceu lá, mas na engenharia rural, na perfuração de poços, uma vez que as outras ações
estão a cargo da Codevasf.
Mesmo assim, construímos, este ano, i.iiii.a barragem de médio porte, em cooperação com a
prefeitura, eu não estou me lembrando do nome
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do município, mas foi construido em -cooperação
dentro daquele programa de pequena açudagem
do semi~árido nordestino. E vamos ter uma açáo
muito forte, V. Ex" pode esperar isso, nesse próxi-

mo ano, em tennos de pequena e média açudagem, que é o que comporta fazer no Estado de
Alagoas.

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)Obrigado pela resposta Dr. Uirandé Borges. Eu
queria aqui só fazer um registro. Passei três dias,

na semana passada, no interior de Alagoas, principalmente no sertão, e justamente o que faz falta
naquela região é o pequeno trabalho, a dstema,
os barrejros, as barragens, os açudes, pequenas

obras que o DNOCS pode muito bem ajudar a
realizar naquela região, e que terão um efeito saciai tremendo.
Assisti crianças e mulheres. já doentes bebendo
uma água simplesmente proibitiva, além da fome
e da questão social todas que advém daquela
circunstância. Mas alguma colsa poderia ter sido
feita, até para que as pessoas pudessem beber
um pouco de água mais saudável. Esp-ero, sinceramente, que a programação do órgão que v..
Ext dirige traga para Al.agoas, neste próximo ano,
uma rea1ização mais efetiva em termos dessas
pequenas realizações, que são importantísslmas.
Precisamos valorizar o pequeno, pois ele tem um
valor inigualável.
E voltando a este Plenário, lembrando que é
importante que os Srs. Deputados e Senadores
fonnulem as suas indagações. de uma forma concisa, para que todos possam participar, passo a
palzrvra ao Deputado Ubitatan Aguiar, pela ordem
de inscrição.

O SR. UB!RATAN AG(JIAR -Meu caro Presidente, Senador Teotónio VJ!ela Filho, caro Relator
César Cais Neto companheiros Deputados e Senadores, Dr. Uirandé Augus_tq Borges, Diretor do
DNOCS, sob a égíde já da premência do tempo,
que é dado a cada um, eu pouco perguntaria
porque ãcho que nordestino tem mais é que dizer,
do que perguntar, porque conhece bem o proble-

ma. E eu começaria, conheCendo também de
perto o Dr. Uirandé Augusto Borges. que dfrige
o DNOCS, o seu dinamismo e sua vontade de
fazer, razão pela qual acredito na sua ação à frente
do DNOCS, no seu trabalho, começaria por dizer
que essa ação da nossa Comissão Parlamentar
de Inquérito é muito mais uma ação de denúncia,
de denúncia para um Pais que compromete o
sistema da Federação, quando não equilibra a
distribuição da sua renda; quando verQonhosa~
mente pratica internamente um colonia1lsmo de
maneira selvagem, desumana, fratricJda, fazendo
com que a área económica discrimine, de forma
violenta, todas as ações destinadas à região Nordeste.
Tenho a impressão de que, hoje, parece ser
cargo privativo de quem nasce em outras regiões
que não Norte, Nordeste e, talvez, Centro-Oeste,
a direçâo dos órgaõs da área económica.
Há poucos dias, eu ouvia depoimentos - · e
vou recolhendo dados -l- de que a construção
de Jtaipu, que custou 25 bilhões de dólares, mais
1 bilhão/ano para a sua manutenção, compromete tudo quanto foi dito de grandioso, feito_ para
ao Nordeste, através do DNOCS, que ao longo
dos seus 78 anos de existência recebeu pouco
mais de 3,5 bilh®s de dólares.

É uma: vergonha quando se assiste o Nordeste
sofrendo racionamento de_energia; el_lquaptQ ltaipu permanece com uma capacidade ociosa;
quando _os projetas como o de perenizaçáo dos
rios do Nordeste, através das interligações_da bacia Amazónica com a do São Francisco, e a do
SãO FéifilCis_co_ c_om a dos nossos rios, desapa_receu, e engavetado, ficou s:ó no sonho e na esperança.
Eu pcx,le~a dizer, tj_rando um trecho _do pronunCiamento do Dr. Uirandé Augusto Borges, quando
ele diz:
"Hoje, temos a certeza" de que a seca é
também um fenômeno económico. Seca
tern muito a ver com miséria_ absoluta. Há,
por isSo, Uma ação oficial integrada, não para
acabar com as secas, que são irremovíveis,
mas para dar ao homem nordestino a estrutura social e económica, enfim, meios para
privar com ela, seus atropelos até aqui existentes."
- Permita-me dizer, Dr. Uirandér, que discordo,
e- sei que o V. St coloca isso como homem de
Governo, Porque está a contrariar isto, uma ação
do Ministro da Fazenda, de um Conselho Monetário, quando retira o subsídio dos juros para a
agricultura e para a pecuária do Nordeste, porque
iss o é a decretação da falência da agricultura
e da pecuária; quando os bancos, que celebraram
contratos para investimento e custeio, a juros de
6% a 8%, para o pequeno, médio e grande agri~
cultor pecuarista, hoje, estão chamando-os para
assinarem aditivos de 7% e mais correção monetária, o que não é preVisto no contrato inicial,
embora façaf!:l alusão, de forma capciosa, com
má fé, reportãndo-se à Resolução n 9 1.331, do
Banco Central, ou então a juros que vão até 213%
no primeiro semestre, e a 4:50% no segundo semestre de 1988.
CQntra_ria-se essa_ ação conjugada dos órg'ãos
do Governo quando são retirados os incentivos
para o FISET, o reflorestamento do Nordeste, e
para a nascente agroindústria de produtos como
o caju, que era o principal produto na pauta das
exportações_do Ceará, transformando isto em debêntures não conversíveiS, puro_s e simples em~
préstimos.
Então, entendo que não cabe a nós investigar
os prejuízos causados pela seca, mas investigar
os prejuízos causados por toda uma ação de Governo na sua área econômica, punindo os responsáveis porque isso é crime contra uma gente,
contra uma região.
Não se admn:e, de maneira nenhuma, que, com
ironia, de "boca escancarada", quando procuramos uma alavanca para desenvolver a regiflo, pedindo que se promova o desenvolvimento, quer
na agricultura, no seu setor primário, quer nos
setores secundário e terciário, quando se buscam
proje_tos c.omo esse apresentado pelo Ministério
da Indústria e do Comérdo, das zonas de processamento de exportação, que acusam de desnadonalização da economia nacional, pois que se conigem os defeitos e vem o Ministro da Fazenda
.insurgir-se de forma categórica contra a implantação das zonas de processamento de exportação.
Tudo qUanto se destina ao Nordeste_é inviabilizado, Dr. Uirandéj e anotei aqui, ao longo da
sua exposição, V. EX" várias vezes falando sobre
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a falta de ~ursos, de foona muito elegante, porque como homem de governo, ligado à estrutura
de Governo, talvez não pudesse falar outra linguagem.
Não me prendem as peias, nem essas limitaçóes, o que me prende, neste momento, é um
comprom!sso que tenho coin o meu povo e a
minha região.
Espero que esta Comissão - e darei a minha
participação, espero - possa realmente denunciar isso que acabo de afinnar de forma a1igeirada,
com dados concretos, mostrar do que vamos ter
e ela vai dar uma contribtúção muito válida, agora,
quando vamos entrar na fase de discussão e votaçãõ em -PtenáOO, do que é fundamental para a
nossa regiáo, uma justa distribuição de renda nacional.

Esses projetas de irri_gaçOO são fundamentais
para o desenvoMmento de uma economia que
não conseguiu sair do binômio boi/algodão, embora seja uma economia de auto-sustentação
apenas._ Mas posso dizer, neste instante, é que
quando isso chegar em Plenário agora, nessa fase
de discussão, desta matéria, o Parlamentar do
Nordeste monta a sua cadeira e dispõe da tribuna
para fazer essas denúncias e para fazer valer dispositivos que ass.egurem o desenvolvimento de
nossa região, ou então estaremos com tantas outras CPI e com tantos outros choros, noutros recantos, mostrando o mesmo quadro de miséria;
porque o que interessa às regiões mais desen·
volvidas do País é ter um mercado consumidor
sempre aberto para a sua exploração.
Acredito na ação, no esforço, do Ministro da
Irrigação a do Diretor do DNOCS, acredito no
propósito até do Presidente José Samey em promover a irrigação de um milhão de hectares do
Nordeste, sei que Isso é essencia1, mas muito
mais do que isto é que possamos aproveitar este
ensejo e este forum para denunciar aqueles que
têm, em nome de uma Federação e de um mesmo País, explorado da forma mais vergonhosa
irmãos totalmente desassistidos. E mais um outro
exemplo, para conduir, para ser fiel ao pedido
do Presidente. É que o êxodo rural, que tem toma~
9-o inadministráveis cidades como São Pau1o, até
hoje não se encontrou wna forma de conter esse
êxodo, porque também no ,sistema político vigente, sistema político-eleitora] vigente, o número de
cadeiras que compõe a Câmara Federal é em
razão do número de eleitores; e ter presença majoritária na Câmara Federal significa dispor de maior
parcela de poder, principalmente se se implantar
o sistema parlamentarista, qúando São PauJo já
cresce os .olhos para aumentar substandalmente
o número de suas cadeiras com ·assentos na
- mara Federal; e, mais_ uma vez. vai deixar tão-somente o direito da voz, o direito de reclamar, o
"'jus espemiandi"', como se faJa, mas sem ter
nenhumã parcela de poder alterar esse quadro
de miséria a que nossa região está submetida.
Nós, Constituintes, ternos a grande oportuni~
dade, agora, no Plenário, de modificar e de reverter esse quadro.

ca-

Não tenho nenhwna pergunta a fazer. As perguntas, sincemmente, acho que já sei as respostas, queria aproveitar para fazer este depoimento,.
adma de tudo:_ um desabafo e uma denúncia.

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vuela Filho)Deputl!ldo Ubiratan Aguiar, a Presidência desta
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Cómíssão está inteiramente de acordo "cé:lm o que
V. ~-acaba de dizer, principalmente no aspecto
em que o significado, a função maior desta CP!
é justamente transformá-la em um espaço, em
um forum de debates para a questão nordestina,
e, com isto, procurar sensibilizar, mobilizar não
só o CongreSso NactonaJ, a Assembléia Nacional

O SR: CID SABÓIA DE CARVALHO -Eu gos-

taria de fazer outra pergunta e, evidentemente,
por n-ao ser-êngenhelro agrônomo, as perguntas
têm de ser wn tanto ou quanto destituídas desse
fundamento técnico -do DNOCS.
Eu gostaria de saber se a irrigação, que é hoje
no Brasil tão defendida, até aqui, se ela oferece
os resultados esperados, se compensa a politica
de irrigação no combate aos efeitos da seca.

vez uma especulação de parte da imprensa cearense tenha provocado esse tipo de insinuação.
Mas jamais o Ministro Vicente Filho, a quem o
DNOCS está vinculadO, abOr-dou esSes -aSSuntos.
Portanto, é uma mera especulação.
O SR. CiD SABÓIA DE CARVAl.RO -

Para

encerrar esta minha participação, eu gostaria de
fazer uma última pergunta.
leira e a sociedade nordestina, para que juntos
O DNOCS, desde- os seus tempoS iniciais,
possamos criar instrumentos que nos garantam,
O SR. VICENTE VIEIRA- Na realidade, o imquando ~inda era uma lnspetoria, etc., ele se notano futuro, um equihbrio social que traga para os
pacto econôrriico forte na economia da região bilizou pelos estudos que foram realizados a resnordestinos uma vida mais digna. Muito impor- ou do Pais, em termos de irrigação, dependeria,
peito das causas da seca. EstamoS aqui numa
tante o depoimento de V. Ex' ·
em primeiro lugar, de urna área irrigada em larga· Comissão que trata a respeito dos efeitos danosos
Passo a palavra ao Senador Sabóia de Carvalho. escala também. Infelizmente, em termos nacio- da seca O DNOCS se notabilizou, através de seus
nãís ou regionais, a área irrigada ainda é quase estudos realizados, através de grandes intelectuaiS
O SR. CID SABÓIADE CARVALHO-Sr. PresiqUe uma área piloto ein termoS das necessidades
que passaram por ali, passando a ter uma atividente, companheiros de Comissão, acompanhei
e em termos desses resultados econômicos. Mas
dade identificatória do fenômeno da seca. Ocorre
quase toda a exposição do Dr. Uirandé Augusto
nestes projetes ainda considerados pilotos, o reque ao se ler muitos trabalhos sobre a seca, ao
Borges e gostaria de fazer umas perguntas, de
alguns aspectos que não foram perfeitamente en- -sultado econômico é bastante satisfatório. Embo- se conversar com astrónomos, -com os mais diverra estejamos ainda em uma fase praticamente
sos técnicos, inclusive agora, nesta era mais avanfocados. Por exemplo, a evaporação das águas
ainda de consolidação tecnológica, sobretudo na
çada das informações de satélites, etc., nunca se
acumuladas no Nordeste é muito grande, e muiregião Nordeste, com poucos anos relativamente
chega a um acordo exato sobre o que causa a
tos estudos já foram feitos, todos eles resultaram
de experiência em projetes de irrigação de largo seca, o que é que a agrava, etc. Ao mesmo tempo
em vão, pelo que se sabe, para retardar essa evavíVemos um tempo de desequilíbrio natural. Hoje,
poração ou para evitá-la ao máximo, a fim de pOrte, constatamos que, apesar das deficiências
ou das ineficiências mesmo de caráter adminisas emissoras de rádio de Brasília estão advertindo
que as reservas tenham uma duração mais longa.
trativo,
os
perímetros
de
irrigação,
tanto
do
para que as pessoas fujam dos raios solares no
Pergunto: em que ponto o DNOCS se situa nesta
DNOCS qUanto da CODEVASF, têm apresentado período de meio-dia às 14 horas, porque a camaquestão da luta de investigação para obtermos
da de ozónio teria sido atingida barbaramente por
a defesa dos nossos recursos hídricos, evitando resultados bastante satisfatórios em termos de
fixação ihigante, em termos de des_envolvimento
gases produzidos pelo homem, etc.. e tal. Isto
essa evaporação?
socio-econôrnico daquelas famílias.
parece muito fantasioso, de qualquer maneira,
O SR. GIRANDÉ DE AGGUSTO BORGES -'-é algo que aí está.
O
SR.
CID
SABÓIA
DE
CARVALHOEu
perEu pediria ao diretor da- áre8~ -Dr. Vicente Viveira,
Pergunto ao_Dr. CJirandé Augusto Borges_ se
guntaria sobre o destino do DNOCS. Houve wna
que respondesse a pergunta do Senador Cd Sao DNOCS teln VerDaS-pãra- dar continuidade a
grande
apreensão
no
Nordeste
a
respeito
do
bóia de Carvalho.
esses estudos, principalmente -em relação à esta
DNOÇS; primeiro que se dizia que ele sofreria
literatura do DNOCS tã-o irrij>ortante sobre as seO SR. VICENTE VIEIRA- O problema de evafunções; depois falaram que a seQ.e do DNOCS,
cas. ela __continua no mesmo nível da década de
poração é realmente muito importante em regiões
o seu comando poderia vir para Brasllia. Outros
30, da década de 40?- O DNOCS tem esses estucomo o semi-árido nordestino. EJa se situa na falavam na sua pura e simples extinção.
dos preparados? E- se os tem, _eu gostaria _que
ordem de 2.000 mm-por ano. Isso significa um
Sr. Presidente, isso preocupou sobremaneira,
o DNOCS os enviasse aqui para nós, para o nOsso
alto preço que se paga à natureza ou ao clima
haja vista principalmente essa queixa que todos
pelo uso da água superficial.
nós nordestinos temos. essas queixas do Depu- conhecimento, os principais trabalhos a esse respeito, que são da maior importância. E uma das
tado Ubiratan Aguiar, queixas que foram aqui proO problema da tentativa de diminuição da evaimportâncias básicas do DNOCS, para mim, é
feridas por ele, mas que são queixas de todos
poração tem sido objeto de longos estudos e pesexatamente o valor do seu funcionário, do seu
h6s,-os reCursos para o Nordeste são sempre
quisas no mundo todo, pelo que se sabe. Entreparcos, escassos. O Governo sempre negaceia técnico, porque ali sempre estiveram pessoas da
tanto - e temos acompanhado isso com multo
mais alta expressão, como agora. Apenas não
com relação ao Nordeste, iSso ao longo de toda
interesse - não há ainda, em termos quantitaestou informado se aqueles estudos têm continuiHistória. E o DNOCS é talvez wn 6rgão da maior
tivos, em termos de aplicação de larga escala,
dade agora. Gostaria de saber.
importância.
nenhuma metodologia capaz de ser aplicada em
Eu
gostaria
que
o
Dr.
Oirandé
Augusto
Borges
grandes reservatórios. Existem pesquisas de peO SR. VICENTE VIEIRA- (Fora do microfone)
explicasse, na verdade, quais os planos que ele
queno porte, onde certos recobrimentos da super- Na realidade, não havia estudos para deterconhece e que podem resultar numa ameaça à
fície por películas monomolecularesou por algum
minar as causas da seca, era uma constatação
subsistência do DNOCS. ·
tipo de vegetação ou proteção fTsica dos raios
da situação da seca, dos seus efeitos, toda a sua
· OSR. UIRANDÉAUGUSTOBORGES-Inicial- história de reCursos naturaiS da região, o que não
solares venham propiciar a diminuição da evapomente, completando a resposta à pergunta anteração. Em termos de laboratórios, consegue-se
era conhecido na época. Havia muitos pesquisarior que V. Ex' fez, a irrigação, dentro dos perímereduções de algum porte, mas em pequenas
dores de flora, de fauna, etc., que contribuíram
tros irrigados do DNOCS, tem resultados muito para o deseilVõlvimefito da- região.
áreas. A aplicação em grandes reservatórios, sosatisfatórios. Basta que se diga que temos consebretUdo pela ação do vento, tem transformado
Sobre o problema da causa da seca, realmente,
@ido triplicar a produtividade dos nossos perímeé necessário uma pesquisa rnajs meteorológica.
esse tipo de aplicação em aplicação absolutatros,
levando
inclusive
a
vantagem
de
que
o
clima
mente antieconômfca. Entretanto, há uma outra
Não tivemos realmente uma participação de grana1i nos favorece, porque temos 12 mil horas de de parte em relação à pesquisa meteorológica.
forma de se tentar minorar o problema, que é
sol por ano. Isto facilita a que possamos, em al- Posso acrescentar que, há cerca de dois ou três
o de utilizar áreas subterrâneas, acumulações em
guns tipos de cultura, ter até 2 ou 3 safras por anos, tivemos a oportunidade de sediar em FOrtaleitos de rio, que sofre muito menos o problema
ano. Esses perfrnetros irrigados, ora existentes, leza em Congresso Internacional de Meteorologia
da evaporação. E, nesSe sentido, o DNOCS tem
estão servindo mais como pólos difusores da tec- _em Zonas Tropicais, quando cientistas de todo
procurado realizar algumas experiências em ter~
nologia da irrigação.
mos de construção, de barragem subterrânea, e,
o mundo estavam interessados em correlacionar
Quanto à pergunta que V. Ex' fez agora, tenho fenômenos meteorológicos de causa e efeito, tencomo disse, acompanhado, através de convênios
a dizer que essas informações a respeito da trans- tando identificar algumas causas do ponto de vista
com as universidades brasileiras e com organisferência da direção do órgão para Brasllia, como da circulação global atmosférica em toda a Terra,
mos internacionais, essa possibilidade de diminuir
a evaporação. Mas, em termos práticos. objetivos, · a da fusâo do DNOCS com outros órgãos,- de para detectar, em certas regiões, onde se dariam
sua extinção, elas nasceram na imprensa do Cea- aquelas secas. Há duas vertentes de pesquisa;
de grande escala, infelizmente não existe ainda
rá, elas nunca tiveram nenhum fundamento. Tal- uma procura, sobre o ponto de vista meteorouma metodologia.
Constituinte, mas sobretudo a sociedade brasi-
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lógico, tentar distinguir a causa. Uma delas. por
exemplo, seria o fenômeno eolino _onde o INPE
e outras instituições internacionais têm procurádo
correlacionar certos fatores de corrente marítima,

de temperatura de supertkie maritima, correlacionar isso com seca em determinadas regiões
do mundo. Isto está ainda em evolução, há alguns
ind!cadores, algumas informações em termos
científicos. mas pelo que se sabe não _existe _ainda
l.Ulla definição precisa das causas da seca no Nor-

deste. O nosso trabalho no DNOCS, como disse,

tem sido mais no sentido de entender o efeito
da seca e conviver com ela cenhecer a região,
do que propriamente pesquisar as causas científicas da seca. Um outro aspecto que tem se apre-

sentado é o problema do estudo estatístico, sobre
chuvas na região que tem sido feito por outra
vertente das pesquisas em termos de seca, Que
é exa.tamente essa constatação de secas perió-

dicas e procura-se, num embasamento estatístico, verificar essa periodicidade que ocorre. Alguns tentaram correlacionar com manchas solares e não chegaram e uma definição completa.
Hoje em dia continuam as pesquisas, tanto no
sentido_estatístlco quanto no sentido de causa
e efeito do fenômeno científico. Da parte do
DNOCS, não somos um órgão de pesquisa, somos um órgão executador de obras, para conhecimento das regiões, etc., mas não para definição
das _causas.
O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi. dente, s6 um detalhe que me havia esqueddo.
O aproveitamento da água que não é muito apropriada, não a água salgada do mar, mas a salobra,
gostaria de saber se há aJgum estudo do DNOCS
a esse respeito. Porque no Ceará há lençóis d'água
totalmente perdidos, sem nenhuma utilidade, por
causa do teor de sal. A infonnações que tenho
é essa, quando foram feitos vários estudos à época em que assessor_ei o Gov.emÇ> do Estado do
Cearã; Gostaria de saber se esses estudos pararam ou se continuam; se é inviáveJ o aproveitamento dessa água imprópria para o consumo
humano, principalmente, ou mesmo para consumo animal e que poderia ter aproveitamento, após
processo de purificação.
O SR. VICENTE VIEIRA -

O tratamento de

águas salinas ou salinizadas, quer superficiais ou
subterrâneas, ainda não tem uma fonna económica de cristalinizá-los. Já existem inúmeros métodos de salinJzar, estes que são conhecidos, que
inclusive, saliniza a própria água do mar em várias
regiões do mundo. Mas, ainda, é um método muito caro. Acredito _que o País possa avançar, neste
tipo de pesquisa brasileira, no sentido de tentar
achar a forma mais econômica, sobretudo, associando, talvez, a energia solar simultaneamente
com o problema da dessalinização. Parece-me
que essa via de energia solar vinculada ao problema da dessalinização de poços venha se tomar
econômica em pouco tempo. A nossa esperança
é que a coisa se viabilize através da energia solar.

o SR. ao SABÓIA DE CARVALHO obrigado. Satisfeito.

Muito

O SR. PRESIDENI'E (Teolônlo Vilela Filbo)Esta Presidência pede ao Dr. Oirandé A Borges
que anote as questões formuladas pelos Srs.
Membros_ da ComiSSão. Peço, mais uma vez, que
os Deputados e Senadores reduzam o tamanho

da exposição ao formularem as perguntas, para
que todOs possam participar dado o adiantado
da hora.
Dr. Uirandé, o Senhor anota e acumula as questões respondendo ao final já concluindo a sua
exposição.
Passo a palavra ao ilustre Deputado Gonzaga
Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA- Sr. Presidente
e demais membros desta Comissão, Dr. Uirandé
Borges:
Ouvimos atentamente a exploração de V. s•
bem como, anterionnente, a do Ministro Vicente
cavalcante Fialho, do Ministro João Alves, do Interior. Esta Comissão, depois de tantas que se instalaram aqui no Congfesso Nacional, para procurar
uma maneira de resolver problemas da seca, não
fazendo _com que caia chuva no Nordeste, mas
.acostumando o homem no Nordeste ao clima
seco, como se acostumOu o homem de outros
países, a exemplo da Europa, ao geJo, esta Comissão foi in~ada para apurar a responsabilidade
pelos prejuízos causados ao Pais, e principalmente a Região Nordeste, pelos órgãos responsáveis
pela falta de cuidado das administrações. Mas
como o nordestino é uma pessoa de muita fé
e de multa esperança temos obsen>ado, durante
os trabalhos desta Comissão, que ela não está
preocupada em procurar as bruxas em ver quem
pecou, quem errou; quem aplicou 550 bilhões
de _cruzados em 1983 naqueles Programas de
Emergência do Nordeste onde se _alistou quas_e
4 milhões de nordestinos. Ela está preocupada,
mas u.m~ vez. em colher do Ministério de Irrigação,
do Diretor-Gera_l do_ DNOCS e seus assistentes,
do MinistériO do Interior, da Sudene e dos órgãos
mais ligados aos problemas do Nordeste, um
projeto para levar ao Presidente da. República a
ver_se acostuma o homem nordestino aos problemas climáticos. Temos observado que esta Comissão não está preocupada, repito, em apurar
os prejuízos, está preocupada em resolve[ os problemas da $eCa no Nordes_te. E o Presidente Sarney ao anunciar que iria irrigar um milhão de
hectares no Nordeste, já sabemos que não vai.
O DNOCS ficou para irrigar cento e vinte e poucos
mil hectares. Pergunta-se: O DNOCS já fez o projeto para Irrigar esses cento e vinte e dois mil
hectares? Onde? Como? Porque até o ano passado -- não sei este ano - o DNOCS com seus
técnicos com a boa vontade de trabalhar, não
tinha o principal, que era o dinheiro. Não sei ainda
neste ano de 1987. Então, uma das perguntas
é esta.
Acompanhei de perto, nas margens do São
Francisco, a implantação de projetas audaciosos
para o Nordeste e para o Brasil, construidos pela
Codevasf, a infra-estrutura de 50 mil hectares de
terras irrigadas, feitas em Petrolina e Juazeiro. É
absurdo o que se gasta para infra.-estruturar um
hectare de terra ou 50 mil 'hectares de terra e
ali assentar mil e poucos colonos.
-Tenho acompanhado os projetas humildes,
simples, do DNOCS, e até trabalhei em Custódia.
Acompanhei Poça: da Cruz -não está aqui Poço
- da Cruz - SaJgu_eiro, Boa Vista, trabalhei nesse
Projeto._ Vemos que é um projeto simples onde
se assenta o. homem e ele prodw.
Outra pergunta se temos 15 bilhões de W de
água nos açudes públicos do Nordeste, pergunto
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se os projetes de irrigação desses cento e poucos
mil hectares estão não apenas para serem projetes públicos, J'll;<':S também para aproveitar nas
bordas dos açudes, nas vazantes, nas juzantes,
aquelas pessoas que possuem uma gleba de terra.
Quer dizer, ao invés de indenizar aquele minifúndio, e ali passar com o projeto, dar-se_-ão condições para que aqueJas pessoas possam produzir
naquelas terras.
Também se não puder agora, mas depois, que
V. Sa. infonnasse aqui à Comissão o preço, em
dólar - porque em cruzados não adianta pois
todo dia muda-, que utiliza oDNOCS para irrigar
um hectare de terra, para infra-estrutura essa irrigação. Queremos fazer aqui um paralelo entre
o projeto infra-estruturado para irrigação pelo
DNOCS e pela CODEVASF. Depois, vamos pedir
ao Deputado César Cals Neto que, em seu :relatório, juntamente com toda esta Comissão, sugira
aos órgãos que não venham com tanta sofisticação para esses projetes, porque assim, exatamente, vêm trazer mais um prejuízo ao País e
não um desenvolvimento.
Quero, inclusive, agradecer a atenção que : V.
s~ tem tido a correspondências que tenho enviado, às solicitações para esses problemas, porque
sou pernambucano exatamente da região mais
seca e participo do sofrimento daquele povo. Onde tem um pouco d'água o povo quer um põLiCo
de condição para produzir.
Muito obrigado a V. Sa. e a sua assessoria.

O SR. PRESIDENTE (Teolônio Vuela Filho)_:_
Passo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Relator desta Comissão, Deputado_ César Cais Neto.
.O SR. RElATOR (César Cais Neto)- Effi primeiro lugar, queria agradecer a atenção do Dr.
Uirandé Augusto Borges em participar dos depoimentos desta Comissão. É uma satisfação ver
aqui companheiros do DNOCS, como o Dr. Ary
Gadelha, o nosso ilustre Professor da_ l;sçala_ de
Engenharia, Dr. Vicente Vieira, e outros companheiros do nosso velho e querido DNOCS.
Antes__de fazer algumas perguntas, gostaria de
tecer um pequeno comentário. Primeiro, confirmando as palavras do Deputado Goru:aga Patriota, uma das conclusões que já começa a se
delinear no nível desta CP! é a de que a meta
de _um milhão de hectares está inviabilizada, pela
falta de decisão polft:ica, pela falta de recursos.
Parece até que não conseguimos aprender as lições que existem no mundo _afora Ainda ontem
o Ministro do Interior falava que na fndia já existem
40 milhões de_ hectares irrígados e se produz,
se_ agrega a cada ano_ 2,2 milhões de hectares.
Nós fazemos uma meta de um milhão de hectares
durante dnco anos, e observamos a boa vontade
do Presidente- está aqui, no dia 15 de julho
de 1985, o seu pronunciamento lá na cídade de
Petrolina falando da meta de inigar I milhão de
hectares em 5 anos. Mas os números são comple~
tamente desconcertantes da realidade. Nós temos, segundo informações do Ministro Vicente
Fialho, 120 mil hectares irrigados. Sendo 30 mil
de irrigação pública e 90 mil de irrigação privada
em núineros redondos ao nível do PROINE.
Ainda de acordo com as informações do Min[s..
tro Vicente Fialho, nós temos para o próXimo ano,
no âmbito do Ministério da Irrigação como um
todo, uma previsão de 350 milhões de dólares.
Ora. para completar 1 milhão de he_ctares esta-
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mos precisando fazer próximo de 900 mil hectares. Fiz uma pequena estimativa utilizando 70%

de irrigação privada e 30% de irrigação pública
e, utilizando o dado de 2 mil dólares por hectare
de irrigação privada, que significa uma irrigação

razoavelmente eficiente, nós predsariamos de
cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para
ínvestir na irrigação privada e cerca de I bilhão

e 900 milhões de dólares na irrigação pública,
o que dá um total de 3,2 bilhões de dólares para
se cumprir os 900 mil hectares que restam para
atingir a meta de 1 milhão. Ora, se nós temos
no orçamento do Ministério da Irrigação para o
próximo ano 350 milhões de dólares, o que signi-

fica pouco mais de 10%, ou seja, nesta velocidade
levaremos perto de 1O anos para atingir a meta
de 1 milhão de hectares, .o que a fndia fez em
õ meses. Se aquele paíS faz 2,2 milhões dehectares por ano, então, faz em 6 meses 1 milhão
de hectares.
Realmente ê preciso que nós consigamos com
essas contribuições que têm trazido os responsáveis e autoridades nessa área de irrigação, que
a nossa CPI consiga levantar uma decisão política
de talvez uma das conclusóes mais importante
que nós temos de ter e cada companheiro nosso
é uma pessoa preocupada com· isso é de como
nós vamos produzir nesta CPI alguma coisa que
funcione. Temos que gerar um projeto de lei até
alavancar um pedido de urgência determinando
um percentual do orçamento da nação para a
irrigação, independente do entusiasmo do Ministro Vicente Fialho, da boa vontade do Presidente
do DNOCS oü de outras aUtoridades, do próprio
Presidente da República que nós sabemos que
tem boa vontade porque é nordestino. Mas a verdade é que a boa vontade não consegue se concretizar, se cristalizar, se materializar e se executar.
É preciso - e aí chamo a atenção dos nossos
colegas e do Oonzaga Patriota um dos entusiasmados, Senador Raimundo l-ira, Celso Dourado,
nosso Presidente Teotonio VJiefa Filho que é um
dos que está mais presente nesta campanha, pois
nós temos que nos preocupar com o produto
final desta Comissão em termos práticos, para
surgir alguma coisa, para que não seja mais uma
CPI a entrar nos Anais, nos arquivos, sobretudo,
neste momento, quando temos um vice-Presldente da Constituinte nordestino para se contiapor com os nossos companheiros das outras re-giões. Nosso Senador Mauro Benevides, um homem que foi Presidente do Banco do Nordeste
e que conhece, portanto, a problemática nordese nos preocupar já com o produto final dessa
comissão. O que vamos apresentar, parque não
adianta apresentarmos mais uma carta de boas
intenções, pois carta de boas intenções existem
várias.
Mas, passando para a parte prática, perguntaria
ao Dr. Uirander o seguinte: tive conhecimento
de uma experiênda muito interessante exercida
pela Prefeitura de Uberaba em Minas Gerais, não
era bem na área de irrigação, mas na área fundiária. Nós sabemos que existe todo um problema
de reforma agrária em curso e objeto de uma
série de polêmicas. A experiência da Prefeitura
- e aqui imagino a forma de transplantá-la para
a área de irrigação - diz respeito à utilização
de uma certa infra-estrutura que existe nas próprias propriedades privadas e uma assistência jurídica para que os agricultores sem*terra, os peque-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
nos agricultores, os pequenos empresários possam casar com aqueles proprietários num sistema de arrendamento. Mas, num sistema de arrendamento que não é espoliativo, não é explorador;
é um sistema de dignidade, onde a própria remuneração do arrendamento resulta em percentuais
compatíveis com o processo produtivo e onde
o pequeno agricultor sem terra, ou a pequena
empresa, possa, com dignidade, receber os rendimentos da sua terra.
Nesse sentido, vi que o Presidente do DNOCS
mendona isto, na pág. 17, quando fala do aproveitamento dos açudes e poços particulares. Perguntaria: será que não seria o caso de o próprio
DNOCS, com o auxílio das prefeituras, pensar
numa bolsa de terras no seguinte espírito? Um
determinado proprietário tem um açude construido, ou tem um. poço já executado e que é
Ocioso. Até qUe ponto o DNOCS não poderia dar
uma assistência jurídica ou até induzir a que esse •
proprietáiio.arrendasse as margens daquele açude, para que, com a remuneração devida, pudesse
propiciar mais empregos, mais produção, mais
utilização da infra-estrutura, e ter uma remuneração do seu trabalho? Para o proprietário seria
interessante, porque ele deixaria de ter um capitaJ
empatado, ocioso, e receberia também, dentro
de um critério de racionalidade, uma remuneração por haver colocado à disposição a infra-estrutura que, muitas vezes, investiu ou conseguiu
mobilizar que fosse reaJizada.
Eu perguntaria ao noSso Diretor-Geral do
DNOCS se existiria alguma programação daquele
órgão que procurasse mobilizar proprietários e
sem-terras, com objetivo de produção nas áreas
irrigáveis?
A outra pergunta é para que o_ nosso Diretor
explicasse, um pouco mais, o PROPAM. Como
é que um município tem acesso a esse PROPAM?
O Que é que ele tem -que fazer, ou se é muito
difícil, ou se é inviável, ou se não tem dinheiro
de jeito algum?
Quanto a um outro item, eu perguntaria ao
Diretor-Geral do DNOCS - e até o Dr. Vicente
Vieira falou sobre o nosso Ell"fiito, que, traduzindo, é a criança mais perigosa para o Nordeste,
porque, quando esse tal de El Nlíío berra no
pacífico, parece.;me que as coisas esquentam lá
pela nossa região.
Mas o CfA anuncia o diabo do El Nlíío novamente. E esse CTAtem uma certa competência
de profeta, porque em 1979 ele anunciou os cinco
anos de seca, e o nosso Delfim, a nossa Sudene,
e outros lá, que, à época, esconderam o relatório,
a verdade é que os cinco anos aconteceram e
foi um desastre.
O CTA antinCiã-que-o El Nlíio está voltando,
ou até aumentando ·a sua operação e ·que, neste
momento, as perspectivas são pessimistas em
reJação ao Nordeste e a outras regiões que vão
ter ·excesso de precipitação.
Fmalmente, eu -perguntaria ao nosso DiretorGeral, porque ele conhece - quem é do Nordeste, em boa parte, conhece o nosso Nenen
Pimentel, Já de Fortaleza, amigo de todos nós
aqui, que é um estudioso desse problema de previsão das secas e de combate às mesmas, o Nenen Pimentel, numa conversa comigo, disse-me
que a Fundação, ou a Universidade, ou aJguém
lá no Ceará, havia desenvolvido uma aparelho
que captava a umidade do ar e a transformava
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em água utilizável para Irrigação, para o consomo
humano, ou para qualquer tipo de utilização.
Assim, perguntei o preço, porque, como foi colocado aqui antes, se for inviável, seria melhor
colocar água num Boelng e levar para fazer a
irriga_ção. Mas ele informou-me que esse mecanismo, essa máquina de transformação era razoavelmente barata e a ele parecia viável.
Assim, eu perguntaria se o DNOCS tem conhe-cimento dessa experiência e se pretende ver alguma coisa nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Teotônlo Vilela Filho)Concedo a palavra ao Deputado Celso Dourado.
O SR. CELSO DOURADO -

Sr. Presidente,

Srs. Membros desta Comissão, companheiros de
luta do Nordeste.
Coronel UIJ'andé, sou um Deputado novato na
Casa, mas conheço o DNOCS desde a minha
infância, e foi no DNOCS qUe nos inspiramos para, depois do devido preparo, organizarmos
urna empresa de perfuração na região de Irecê,
na Bahia, e temos dado alguma contribuição nessa área.
lnicia1mente, quero dizer que tenho ficado bem
impressionado com a sua atuação à frente do
DNOCS, nesses dois últimos anos dinamizando
o DNOCS, que parecia assim um pouco recantuado, meio esquecido. Mas, pelas informações
que temos tido dos funcionários, por sinal o
DNOCS terri _um bom número de funcionários,
quãse nove mil e quinhentos, e, naturalmente,
a grande força de atuação do pr6prlo DNOCS,
também o prestígio e a va1orização do técnico·
do DNOCS, que V. Ex' tem estimulado, tem Sido
de muito va1or e significado pãra a Própria dinamização desse órg!o. Minha palavra de entusiasmo,
de estímulo e de parabéns pela sua atuação nesses dois últimos anos à frente do DNOCS.
Mas, Coronel Uirandé, o Sr. falou de Brumado.
Sou baiano. Vou-me restringir aos problemas da
Bahia: Brumado, Anagé, Itapicwu. Minha região
está muito dependente da perfuração de poços
e também da perenização de dois importantes
rios da região, afluentes dos São Francisco; o
rio Verde,. e o rio Jacaré. O !lo Verde, a essã altura,
já deveria estar com, pelo menos, dois a três mil
hectares irrigados, porque a represa Miroró está
pronta, uma represa de 359 milhões _de metros
cúbicos. Ela já está pronta há algum tempo, temos
um pouco mais de 200 ou 300 hectares irrigados
por iniCiativa privada, aprov_eitando a água que
a barragem normalmente solta para o rio, mas
ainda não houve um estudo cuidadoso, lUll aproveitamento dessa represa, e o rio Jacaré, que já
está nos planos da CODEVASF j:>ãrã o próximo
ano,_ foi yma vitória que conseguimos em entendimento com o Governo, e já há a perenização
do rio. A construção de algumas barragens do
rio Jacaré estão no roçamento do próXimo ano.
Com relação a Brumado, fiquei entusiasmado
com o que o Sr. cclocou a respeito, mas minha
preocupação é com os as-sentamentos. O
DNOCS tem dado muito boa contribuição nessa
área mas sei que no Nordeste muitas barragens,
muitos açudes são realizados, mas os assentamentos ficam num ritmo muito lento. Gostaria
de saber, sobre Brumado, o plano de assentamento. A questão do peixamento acho que é exce-lente, todo reseNatório de água no Nordeste imediatamente deve ser peixada, porque o nosso pro-
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blema é ter alimento para o nosso povo; para
o homem nordestino, a fim de que ele se desen-

volva norrna1, tenha uma vida saudável e possa.
se_ tomar um agente de atuação no seu meio
ambiente, tmsformando-o_ e preparando-o_ para
produzir riquezas.
Gostaria de saber como tem sido a exploração
dess_es_ açudes, desses reservatórios, dessas represas em relação ao peixe, se têm sido organizadas cooperativas; se há atuação do homem que
está próximo a esses açudes, de que maneira
ele tem sido beneficiado, ou se a coisa tem ficado
muito na base do romantismo ou limitado a deter-

minadas pessoas_ ou grupos? Naturalmente, que
aí envOlVe a atuação de outros órgãos, como a
Sudepe, por exemplo. Estou preocupado _em saber se os mais humildes, das margens desses
reservatórios, têm sido r~almente, beneficiados?
Ou isso tem produzido um _mercado, um comércio, que às vezes, beneficia até áreas do Sul do
País. S_ei que em Sobradinho, por exemplo. em
determinados momentos, grupos pesqueiros estavam exportando para o Sul. Então, o homem
do Nordeste, o homem das margens, o- horn-em
humilde, pobre, faminto, de que maneira ele tem
sido beneficiado?
Também me preocupa um pouco a questão
dos funcionários do Nordeste, com quem eu tenho assim uni maior relacionamento. Na construção dessas barragens, aqueles que são eventualnte convocados, depois recebem aJgum trato? Qual
a participação que eles têm posteriormente? Na
irrigação, eles são diretamente alcançados, são
beneficiados inclusive na questão das cooperativas.
O SR. UIRANDÉ AUGUSTO BORGES -Sr.
Deputado, a sua pergunta é se os trabalhadores,
os operários que trabalham na obra são aproveitados?
O SR CELSO DOURADO- Exaiamente, após
a construção. Essa é uma questão para mim.
A questão de poços. O Sr. fez referênciâS ai
à colaboração espanhola. Como eu estou diretamente ligado a esta área e tenho, inclusive, mani~
festaçáo de té_cnicos brasüeiros sobre essa cooperação estrangeira, porque nesta área nós temos
escolas de geologia, temos bons técnicos, inclusve eu posso lhe dizer que temos exelentes técnicos, mais ou menos emcostados. Então, vem
urna colaboração estrangeira...
O·SR. UIRANDÉ AUGUSTO BORGES -Mas
ai é mais fmanciamento.
O SR. CELSO DOURADo -_:._--Mais fina-ncia·
mento? Porque houve um congresso em Montes
Claros, Minas Gerais, e houve ur:na preocupação
muito grande. Eu creio que o senhor. tem .tcmhecímento disso. Os geólogos brasileiros, do Nordeste, do Norte e do Sul, ficaram multo preocupados com essa colaboração porque transpirou
na imprensa que viriam técnicos, e nós temos
técrrlcos de excelente nível.
O SR. UIRANDÉ AUGUSTO BORGES temos tecnologia de perfuração de poços.
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O SR. CELSO DOURADO- E, às ~es. nÓs
temos tido a experiência' de _convênios com grupos estrangeiros que depois subcontratam os
nossos para realizar os trabalhos. Então aí eu gostaria de ouvir a sua palavra nesse sentido.

Corri relação a ltapicuru, quais são os municípios da Bahfa ·que vão ser beneficiados com
a barragem_ de Itapicuru? Eu conheço a área e
gostaria de saber.
A última que$táo, é a questão fundiária próxima
a essas barraQens e a esses reservatórios. Se há
uma preoCupãção, já que nós temos o plano de
reforma agrária, com a questão fundiária, próxima
a esses reservatórios e qual é a política do Dnocs
neste sentido; se ele tem alguma coisa a ver com
isso. Sã,o_essas as questões.
O SR PRESIDENTE (Teotónio VIlela Filho)Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
Senador T eotõnio "vi1ela, Sr. Relator César Cals
Neto, Sr. Diretor-Geral do Dnocs, Dr. Uirandé Augusto Borges, Srs. Diretores do órgão aqui presentes, companheiros da Comissão.
Gostaria de ter participado, mesmo sem inte-.
grar formalmente esta CPI.
OSR PRESIDEI'ITE (Teotónio Vilela Filho)É uma honra para nós Senador.
O SR. MAuRO BENEVIDES _:_Muno obrigado,
Presidente, é generosidade de V. fr.
Aqui estou para trazer não apenas ao Presidente
deste 6rgão e aos seus integrantes a manifestação
do meu apoio e, sobretudo, do estímulo para que
esta CPI não seja mais uma CP! que ao invés
de fortalecer esse Instituto de fiScalização e controle, esta comissão possa frustrar a expectativa
da opinião pública nordestina.
O~· PRESIDEI'ITE (Teotónio VIlela Filho)-

-A última coisa que n6s queremos, Senador Mauro

Benevides, ê que ao final dos nossos trabalhos
um jornal qualquer dê como manchete "A CPI
'da Seca deu em água". Nós não poderemos permitir:
O SR. MAURO BENEVIDES - A exposição
feita pelo Diretor~Geral do Dnocs, Dr. Uirandé Augusto Borges, vai levar-me a fazer a S. s~ duas
interpelaç~.

Ouvi a_qui todos as inquirições proferidas pelos
companheiros Gonzaga Patriota, Celso Dourado,
o César ca.Js Neto, que, como Relator, também
já se manifestou a respeito. Não sei se S. Ex~'
vai ainda no final tecer outras consideraçõ_es, mas
eu gostaria de indagar do Dr. Uirandé Augusto
Borges o seguinte: se o potencial hídrico decorrente do armazenamento desse grande reservatórios que tem o Dnocs, se esse grande potencial
hidrico já começou a ser uti1izado para uma contei·
buição que eu reputaria inestimável nesta hora
para dimírluir _o draconiano racionamento de
energia elétrica na nossa região.
E para essa pergunta eu apresento uma justificativa. Porque sabem os Srs. Senadores e Deputados aqui presentes que em julho desse ano,
premido por todas essas dificuldades, sobretudo
o atraso das obras de ltaparica, a extensão do
linhão do Tucuri a Presidente Outra e, sobretudo,
a baixa hfdraulicidade da região do São Francisco;
n6$_fomos compelidos a conviver com o racionamento de _energia elétrica.
E o Presidente, através de um decreto que foi
_salf~do com a maior euforia por todos nós, na
solenidade que contou com a presença não sei
se dos 151 deputados e 27 senadores, mas, foi
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uma solenidade que marcou a gran_de int.~nção
do Presidente Samey em atender à região Nor~
deste, naquela ocasião, através _desse decreto em
que está prevista a conclusão de ltaparica, o início
efetivo do Xingó, a extensão desses linhóes de
transmissão, enfim, estava previsto que imediata~
mente o Nordeste seria suprido por 300 megawatts, através de usinas termo-elétricas que coadjuvariam tudo aquilo que tem sido feito em termos
de distribuição de energia elétrica na região.
Eu diria- hoje a esta éomissão e ao Dr. Uirandé
Augusto Borges para que ele entenda a razão
e a justeza da pergunta que lhe transmito nesse
momento sObre a participação do Dnocs através
do seu potencial hídrico para suprir a região âe
energia elébica que, ontem, coJocando o seu de
acordo na exposição de motivOs dO Mínistró Aurellano Ch.:i.ves, o Presidente da República praticamente inva1idou o decreto, porgue ao invés de
aUtorizar os 300 megawatts previstos Como fnclis·
pensáveis, DNAEE,_ CCON, Chesf, enfim todos
os órgãos_ que atuam no setor enteilc:teram como
mínilno ªqt)ilO que estava estabelecido no deereto
dos_300 megawatts_
Então, o Presidente _ontem_ a_!Jtorizou apenas
120 me9awatts, O que em razão dessa baixa hiw
draulicidade da região do São Frandso_ vai nos
levar para uma situação ainda mais dramática
em 19l38, nós da representação política da região, dessa região, que foi reputada prioridade
da Nova República, e não quero questionar nesse
momento, a intenção do Presidente, mas o fato
é que n6s estamos diante de uma realidade ínsuw
perável nesse momento. Quer dizer, vai-se agravar
o problema da energia elébica na região!
E a pergunta que fica, então, ao Diretor-Geral
é se o nosso DNOCS, nos seus 68~CÚlos de funcionamento, estaria disposto a se engajar nesse projeto utilizando tudo que fosse represa, tudo que
fosse açude, disso resultando, naturalmente, com
viabilídade econômica, o aproveitamento do seu
potencial; até mesmo sem viabilidade económica,
se nós poderiarnos reduzir esse ·racionamento,
pois, pelo que se pressente, e eu conversei ontem
com -técnicos do DNAEE que fiz_eram uma expos_jção _extremamente_ preocUpante; se o DNOCS
tem condições de contribuir nessa área?
~ segunda pergunta é transmitindo uma
apreensão que se gerou entre técnicos do Depar-.
tamento'Nacional de Obras Contra as SecaS, esse
DNOCS que ao longo--do temPo -pr€stou- inestimáveis serviços à região, desde a antiga IFOCS
até hoje. Se o ONOCS se acha na iminência de
fusão com outros órgãos governamentais dentro
de um programa que se anuncia, mas que ninguém vê cumprir, e seria muito bom que não
se cumprisse com relação ao DNOCS, ao contrário o que deveria haver era .o revigoramento
do Departamento Nacional de Obras contra as
Secas, para que ele aludado com recursos de
todas as formas, melhor pudesse cumprir os seus
objetivos institudonais.

e

CJSR PRES!DENlE (Teotónio VIlela Filho)Passo a palavra ao Dr. Uirandé Augusto Borges
para responder às perguntas fonnuladas pelos
Srs. Deputados e Srs. Senadores e ao -mesmo
tempo concluir o seu depoimento de hoje nesta
comissão.
O SR. UIRANDÉ AUGUSTO 130RGES ~
Presjdente, Srs. SenâdofeS~· Srs.. Dei>Utados, a pri-

Sr.
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meira pergunta do Deputado Gorizaga Patriota metiõs cúbiCos, _esses serviço~ de_l;lpOiÕ.- Entito,
diz respeito a se o DNOCS já dispõe de projetas são aquelas obras Institucionais, como escolas,
para alcançar a meta de 122 mil hectares.
postos de saúde, residências para os agricultores.
EntãO, quero informar que, logo qúail.do fOi
Cada agricultor, cada colono, recebe um lote habitacional com toda infra-estrutura, uma casa comdada a missão ao DNOCS para irrigar 122 mi1
hectares, a nossa primeira providência foi verificar
pi~. A energia, água, e ainda essas outras consse dentro dos perímetros em operação poderiatruções institucionais COmo eScolas. Isso encamos atuar de uma maneira que pudesse ampliárece demais o projeto. Por iss.o é que os perímelos. Isso foi feito e está sendo realizado, no motros irrigados saem com um custo muito elevado,
mento. As obras cMs foram iniciadas imediatacerca de 6,7 mil dólélres por hectares. Se fosse
mente. Quanto ao restante - essa participação
s6 estrutura de irrigação, talvez chegasse a uns
dos atuais perímetros irrigados, no que diz resdois mil, três mil dólares. É essa causa do custo
peito à sua ampliação seria diminuta em relação
dos perímetros públicos irrigados.
à meta estabelecida,- mas, o DNOCS já lançou
Por aí se justifica que o Deputado César cais
a licitação e já contratou todos os projetas no
Neto falou que quando diz respeito à irrigação
sentido de alcançar a meta dos 122 mil hectares.
privada estes recursos baixam para 2, 3 mil hectaE' tanto isso é verdade que fazendo um retrosres. Então, está explicado o motivo, a causa
pecto, temos no Piauí, no Gurguéia, 30 mil hectaQuanto ao Deputado César Cais Neto, ele fa1ou
res, no baixo Acaraú, mais 30, -no Tabuleiro de
sobre ·a aproveitamento das barragens, inclusive
Russas 25, em, Morada Nova, 1O mil hectares,
privadas, particulares, para agricuhores sem terra.
em Moxotó mais 3 mil hectares, o Curupaiopaba,
2 mil e 400, no Bromado, 5 mil hectares, no
O DNOCS construiu 283 bairngens até hoje,
ltapicuru, 30 mil, utilizando águ"as subterrâneas,
e nós, no ano passado, elaboramos o projeto
e 12 mil da águas superficiajs; Uiaçu, 15 mil hectapara aproveitamento hidroagrícola com assentares. Assim de um relance temos urna noção de
mento de agricuhorés sem-terra em 20 barragens.
que essa meta será alcançada. Todos os projetas
Esses projetas já estão concluídos e nós esta~
já estão em elaboração e deveremos receber, já
mos aguardando os recursos em 1988 para inino fim deste ano, em dezembro, e começo do
ciarmos esse_ aproveitamento hidroagrfcola. Enpróximo ano, os primeiros módulos de todos estão, ao longo da bacia hidráulica nós vamos asses projetas, uma vez que o contrato com a emsentar agricultores sem-terra, dentro do que solipresa que elabora os projetas reza que a sua entrecita e propõe o Deputado César Ca1s Neto.
ga será feita em módulos de 5 mil hectares, a
Quanto à utilizaçao- dos açudes particulares,
cada 6 meses de elaboração.
nós não podemos interferir. Legalmente não teA outra pergunta do Deputado Gonzaga Patriomos como fazer esse assentamento de _colonos
ta foi sobre o aproveitamento das barragens já
em terras particulare_~_,_ a não ser que desaproexistentes. V. Ex"' devem ter recebido uma relação
priemos. Agora, poderemos examinar uma mapor Estado de todas as barragens que serão utilineira de condliar essa Situação. O DNOCS, atrazadas nesses Estados para a irrigação.
vés das suas residências de engenharia rural, que
Essa utilização dos açudes já construidos para
se espalham por todo o semi-árido nordestino,
a inigação não estava prevista no plano de metas,
ce;rcade27 ou 28 residências~e engenharia rural,
mas nós estamos iniciando no próximo ano. Pornos estamos prontos, temos mfra-estrutura para
tanto, é um acréscimo que estamos fazendo nas
orientar o homem do Campo, o pequeno proprienossas metas. Quero informar ainda que estamos
tário na elaboração de seus projetas. Em cada
concluindo a eletrificação rural das margens do
residência de engenharia rural nós temos um núaçude Lima Campos, no Ceará; são 22kril de
cleo de técnicos treinados para dar assistência,
rede elétrica e 12km de estradas vicinafs, já para
elaborar os projetas _de irrigação a particulares
dar condições a que aqueles vazanteiros utilizem
como, também, de prestar assistência.
a energia para a inigação e utilizem as estradas
Quanto'às condições do programa de pequena
vicinais ·para o escoamento dos seus-proaútos.
açudagem no semi-árido nordestino, o Deputado
Estamos também enei'glzando ·toda a bacia do
César Cais Neto pediu para esclarecer.
Orós que foi concluída há 27 anos. mas somente
agora estamos dispondo de recursos para esten- _ Esse é um programa de cooperação com as
der energia elétrica em tomo do lago formado
prefeituras.
.
por aquela barragem.
Durante a exposição eu mostrei os dados sobre
Em Pernambuco, que é a terra do nosso Depu- o que foi prt?grarna de cooperação existente do
tado Gonzaga Patriota, nós já iniciamos este ano DNOCS até 1960. Esse programa de cooperação,
o aproveitamento hidroagrícola, a montante e a
que era com particulares e com prefeituras, acujusante das barragens de Entrementes, Saco 11,
mulou 1 bijhão e 712 mühõesde metros cúbicos.
Rosário e Saco I, já nUma forma de atender a
Foi uma grande contribuição que o programa
essa necessidade de aproveitamento da água acuw deu ao semi-árido nordestino em termos de acumulada nesses açudes.
mulação de águas _superficiais, mas, em 1970
Isso necessita de um esclarecimento. Os perí- _ele foi extinto. Em 1985, quando assumimos a
metros públicos de irrigação têm mais função
direção do DNOCS, cOnseguimos com o Ministro
social do que econômica. Eles servem, também, do Interior na época, a quem o DNOCS na época
epmo pólos difusores da nova tecnologia de irri- estava vinculado, introduzir novamente na progragação. Como eles têm um objetivo mais social, mação da açudagem do Nordeste de DNOCS
nós temos que construir uma infra-estrutura c_ole- ef!Sft programa em cooperação com as prefeitiva e urbana. Então, no custo desses perímetros turas. Em que consiste? Desde que haja o interesse
irrigados entram os lucros habitacionais. Além da d_o prefeito, ele procura o órgão e faz o seu pedido
infra-estrutura necessária à irrigação, compõe de construir urna barragem, duas ou três, em
também o custo desses perimetros irrigados, perí- cooperação com o DNOCS. O DNOCS manda

uma equipe de técnicos examinar os locais por
ele indicados, para ver a sua viabi1idade técnica.
Se lá houver, elabora o projeto e participa dos
custos da obra em 3b%; a Prefeitura entra com
os 70% restantes. Rea1mente houve uma limita·
ção, este ano, que foi o primeiro ano da implantação, uma vez que em 1985 o nosso orçamento,
quando eu o assumi não previa esse programa
de pequenas cidades; não constav?a do orçamento
reçursos para esse fim. ConsêQuiiTtOs, em 1986,
apenas 1O milhões de cruzados, uma importância
ín6ma. e_ este ano 28-milhões de cruzados. Com
essa pequena importância conseguimos construir
duas barragens no Piauí, uma em AJÍlgoas, duas
no Rio Grande do Norte e dnco no Ceãi'á. Vejam
V. Ex" como os recursos foram multiplicados.
O que líiníta- O-deseiwOIVfnteritoCeSse progrãma
são justamente os recursos, mas para o próximo
ano, graças ao apoio incondicional do Ministro
Vicente Fialho ao DNOts, inCIWin6s ilO-orçamento a importância t;te ma!s c!e 300 milhões
de cruzados para esse programa de pequenas
cidades. Com esses recursos poderemos melhorar muito mais o desempenho desse programa.
Quanto à previsão das secas e a transformação
da umidade do ar em água, temos convênio para
pesquisa, através do Ministério da Irrigação com
a Fundação João Ramos, mas não nos chegou
às mãÕs ainda o resultado des~ oesquisa da Fundação, a respeito da transform io da umidade
relativa do ar em água potável 1 ortanto, vamos
entrar em cantata com a Fundação João Ramos
para justamente ana1isar em conjunto e 4VIIiiM'
os resultados dessa descoberta.
Quanto à dessalinizaç:ão', abordada aqui peJo
Senador Cid Carva1ho, e que o Dr. Vicente Vieira
explicou muito bem, há três meses solfdtarnos
a presença de uma empresa de São Paulo para
fazer uma exposição e uma demonstração sobre
o assunto.
Os empre! mos de.' "' área _estiveram fazendo
uma demonsl.l'ação p .. nós e realmente o resultado é ótimo, mas é antieconômico. Parece que
eles conseguem, em um poço, dessalinizar 30
mil litros por mês. É um preço altíssimo: sai por
5 milhões de cruzados, só o investime"ilto fnida1.
Realmente, é antieconôrnico
Sobre a influência do "E1 N1 ;J" na situação
climática do Nordeste, que o Dr. Vicente Vieira,
que é técnico no assunto, PhD em recursos hidricos nos Estados Unidos, por Jsso que pedimos
a colaboração dele para dar aquelas explicações.
Mas esse episódio do "EJ Nifio" realmente ainda
não está cientificamente comprovado. Talvez tenha havido coincidências. No ;ano passado, em
agpsto, tivemos a informaçã.o do Instituto Nadona] de Pesquisas Espadãis de que poderia ocorrer
uma seca no Nordeste este ano ou, entã9, úm
inVerno irregular. Rea1hlente, foi o que octJrreu,
mas o DNOCS torriou as Suas providências.
Em novembro do ano passado; encaminhamps
ã suaene:um J)lãhOdeemerQênda para combater
os efeitos de uma provável seca ou de um inverno
irregular, antes até de se iniciar o período de chuvas do Nordeste. Depois, já em março, encaminhamos outro programa de emergência, um prode combate aos efeitos da seca verde, um
plano para execução em 60 dias, tudo com o
apoio do Ministério da Irrigação e, posteriormente,
encaminhamos outro programa para aplicação
nos oito meses restantes da seca.
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Sobre esse "E1 Niõo", tenho aqui, até por coinci~
dência, um relatório do Instituto NacionaJ de Pesquisas ESpaCiais, féito -atravêS -cla revisf.a CUma
Anállse, que diz o seguinte:
"O episódio E Nhío, a oscilação suJ, o
enos ../_'_- porque eles chamam de enos à
conjugação dos dois fenômenos; a oscilação
climática com temperatura na superfície do
mar do Paétfico Tropical,
..As análises das anomalias da circulação

abnosférfca e das temperaturas da superfide
do mar, no Pacífico tropical, durante o mês

de setembro, e as últimas informações do
centro de Análise Climática dos Estados Unidos mostram, que o episódio enos, ora em
curso, continua a persistir no Pacífico."

E tnãi.S adiante diz o seguinte:

"O quadro atual deste episódio enos não
indica que ocorrerão flutuações climáticas

de grande magnitude no País nos próximos
meses, associadas a esse fenômeno. Entretanto, como o presente episódio encontra-se
ainda em sua fase madura, manteremos um
monitoramento contínuo de sua evolução."
Então, tudo é feito em &aSes-iiirida praticãfnente empíricas. Não há nada científico que- possa

compmvar crue há uma correlação entre a anomalia da circulação atmosférica e a temperatura
da superfície do mar, no Pacifico tropical, com
as secas ou as enchentes do sul do País.
Acredito que tenha respondido às indagações
do Deputado César Cais Neto.
O Deputado Celso Dourado, primeiro, indagounos a respeito do rio Verde, que, se não me engano, é represado pela barragem de Miror6s. Sobre
Mirorós. a Codevasfjá tem um projeto de irrigação
pronto, aliás, um grande projeto de irrigação, para
mais de dez mil hectares.
Sobre o outro projeto, a que V. Ex' se referiu,
sobre o rio Jacaré, também a Codevasf está tratando de utilízar os seus recUrsos hfdrlcos.
A outra pergunta do Deputado Celso Dourado
é de como será feito o assentamento dos colonos.
Segundo a orientação do Ministro Vicente Fialho, que é a orientação do Ministério da Irrigação,
o DNOCS agora busca uma cooperação mais
estreita com a comunidade, no que diz respeito
ao assentamento. Se errarmos, queremos errar
com a comunidade; queremos todos os segmentos da sociedade participando desse assentamento, tanto isso é. verdade que foi instituída uma
comissão para processar a seleção dos futuros
colonos. Dessa comissão fazem partE. a prefeitura,
a Igreja - temos o bispo Dom Hélio e o Padre
Dias, que eu conheço, porque ele é um defensor
ardoso dos que não têm terra, e todos nós o
somos - o Sindicato dos TraOOihadores Rurais
eoDNOCS.
-

O SR. CELSO DOORADó.....: J'õf<iU-eOs-Senhores não colocam também a Câmara de Verea~
dores para fazer parte desta comi~~? _Digo isso
porque visito freqüentemente a região,-SOu Deputado pela Bahia e há uma queixa da comunici,ade
em relação a isso; não é uma qUeiXa, inas Um
registro que eles fazem; não_ é proble~a político,
não é problema do PFL, PMDB, PT, não é nada
disso. Terlamos uma representação mais com-
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pleta, com o Executivo, o Sindicato, a Igreja, o
próprio DNOCS e_ o quinto representante, o voto
de_ decisão., seria da Câmara de Vereadores, não
somente:-para o caso de Brumado, mas para o
País .comO ·um todo. VISitei a região há pouco
tempo e estive até com o Ministro Fialhq. Sü que:
ria refjístrar, embora não esteja inscrito para falar,
já terminou o prazo, mas registrar a nossa ~tisfa
ção com- O trabalho que o DNOCS fez. tanto em
Brumado como em Gavião. Essa sugestão do
quinto membrO eu fiz ao Ministro Vicente Fialho.
Eu gostaria que ficasse registrado nesta CP! que
--a Câmara de Vereadores representa tão bem a
comunidade quanto a Prefe.ítura. O Executivo e
o Legislativo poderiam realmente participar com
paridade nessa comissão, para facilitar os trabalhos. A Câmara poderia ser representada pelo presidente, pelo secretário ou por um membro escolhido na hora, por votação. Fica esta sugestão
para V. Ex~
O SR. UJRANDÉ AUGUsTO BORGES- V. Ex'

já expôs essa sua idéia ao Ministro?
o- SR. CELSO DOORADO --..:...:. Eu já. conversei
com o Ministro sobre isso e vou voltar a falar
com ele, porque num dia de visita nunca _se pode
concretizar nada; mas na conversa que tivemos
eu fiz essa sugestão. Seria bom, para toda a região
que essa comissão tivesse representantes da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, porque tem
município
à-inalaria
Câmara é de um
patido e o prefeito é de outro. Então, seria uma
maii:E:ira de administrar com menos atritos. Parabenizo o DNOCS pelo excelente trabalho que faz
na região, no Estado da Bahia coino um todo,
notadamente, Brumado e Gavião. Mas registro
também_que, infelizmente, as obras andam muito
devagar, o que não é culpa do DNOCS, é culpa
do Ministéro da Fazenda.

-q-ue

na

O SR. U!RANDÉ AUGUSTO BORGES- Muito

obrigado. Vou levar essa idéia ao Ministro e acredito que ela será plenamente exeqüível.
O SR. CELSO DOURADO - Eu vou indusívé
telegrafar para S. Ext' hOje, para dizer que estive
nesta CPI.
O SR. UIRANDÉ AUOOSTO BORGES~ Ai rida

atendendo ao Deputado Celso Dourado, ele nos
perguntou como- tem sido a exploração da pisei~
cultura nos açudes e se há cooperativas de pescadores.
Realmente essa é uma_ 9rande dificuldade do
DNOCS; Poique nós temOS 283 açudes hoje, e
adminfsfrãr 283 açudes só com muitos recursos.
O SR. tELSO DOURAD"O não podem ajudar?

As cooperativas

O SR. U!RANDÉ A BORGES -

Não pcidem.

Em quase todos os nossos açude~ nós temos
colônias çle pescadores registradas,_ com estatutoS _próprioS, são p-essoas jurídicas.A nossa dificul~
dade é na flSCalização de pesca 1 para evitar a pesca
predatória. Só para os Senhores terem uma idéia,
a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é
a maior barragem do _DNOCS, que acumula dois
bilhões __ e ~atroceT)tos milhões de metros cúbicos;-fem (:fe perimetro 150km. Então, nós precisaríamos de barcos a motor, no mínimo, I Obarcos
a m0tof,__1_0 funcionários para poder fazer a fiscalização adequada, positiva.
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O SR. CELSO DOURADO- Daí a necessidade
das cooperativas de pequenos pescadores, pescadores quase artesanais, que poderiam ajudar nessa fiscalização.
O SR. UJRANDÉ A BORGES -InclusivE.: com
a fixação da malha da rede.
O SR. CELSO DOURAQQ - ~Ei<ato. Porque
eleS começariam a se conscientizar de que é interesse deles e náo permitiriam uma pesca predatória de elementos que querem tirar vantagens
imediatas.
O SR. UIRANDÉ A BORGES - Relmente, elas
também têm essa finalidade, foram criadas com
essa finalidade.

O SR. CELSO DOURADO - Isso é muito importante, Sr. Presid~nte, porque no Nordeste hâ

um dos maiores graus .de desemprego do País
e Unl_a Carêt1cTa de alimentação rrrUito grande.
Só para registrar, na Barragem de Sobradinho,
lá na Bahia, nós temos cerca de 1Omil pescadores
cadastrados pescando no lago, e 1O mil, empre~
gos nã região semi-árida,__ na região seca. Além
do emprego e da renda, o senhor pode avaliar
quanto há de alimentação em termos de proteína
para a população.
O SR. UIRANDÉ A. BORGES - Nós estamos
destinando, no próximo ano, uma verba substan-cial para o setor pesqueiro, 30 vezes maior do
que o orçamento deste ano. Assinamos convênio
com a Sudepe que também vai nos ajudar nisso.
A Sudepe tem grande quantidade de barcos
apreendidos em seus depósitos e vai nos ceder
esses barcos, para que possamos fazer uma fiscaUzação mais adequada e também participar de
um programa de apoio ao pescador de nossos
açudes em termos de infra~estrutura, frigoríficos,
entrepostos de pesca, para que eles mesmos explorem e comercializem. Assinamos há dois ou
três meses com o Superintendente da Sudepe
um convênio nesse sentido, que não vai ficar somente no papel; é para ser executado realmente.
Receberemos, nos próximos dias, equjpamentos
solicitados pelo DNOCS, cjUe fazem parte do bojo
do convênlo; é uma prova de que ele realmente
já está surtindo efeito.
O SR. CELSO Dot!RADO

-A ·sudepe tem

uma· grande experiência, embora esteja muito
atrasada, com relação às co]ànias de pescadores.
E a Marinha também ajuda muito a nível do mar
e_ a nível iz:ttemo do Pa"is. Existe hoje realmente"
urp grande potencial parei. ajudar na atividade pes~
queira._

o

SR. UJRANDÉ A BORGES- Qual~ a destinação dos operários que trabalham nas obras? Com

relação a essa pergunta, hoje o DNOCS contrata
empresas para construção. No passado, o
DNOCS mesmo consfniía pãra admínlstraçãO direta e absorvia aquela mão-de-obra não especializada, os chamados cassacos, para a construção
das barragens, das suas obras. Mas sempre vinha
uma Jei que facultava ao DNOCS _admitir aqueles
que desejassem continuar no DNOCS. Hoje, issO
não é possível e nós contratamos empresas para
construir, com a nossa fiscalização, assistência
técntca, e aí nos foge essa iniciativa. Normalmen.:
te, aqueles operários que trabalham nas obras
são pessoas habitantes daquela região e fatal-
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mente são aproveitados como-vazantelros. comó
redeiros no lado formado _pela l;>arragem.
O Senador Mauro Benevides pergunta se o po;- tencia1 hídrico armazenado pelo DNOCS nos seus-açudes está sendo utilizado para diminuir o díficit
energético do Nordeste.
Na nossa exposição e_ depois do~ com_entârios
que foram feitos, infOrmei que nós estamos lmplantando turbinas, a partir deste ano, em todas
as nossas barragens em construção ou em barragens construídas no passado. Já ímplantamos
duas turbinas no Ceará; uma em PentecoSte, outra
em Oires de Souza, nõ-muilicipiO "de Sóbral, no
norte do Ceará, estamos implantando a dê Moxot6
em Pernambuco, estamos realizando as obras civis para implantação de uma_ turbina, para geraçâo de 750kW na barragem Edson Queiroz, que
já está concluida e vai ser inaugurada dia 12 ou
13 pelo Presidente José Samey. E: breve receheremos uma turbina que será implantada n~ Bãrragem Boqueirão,_na Parafba.

o segiilnté:- exisii8. -uma portaria do ministro que
até 31 de dezembro do ano passado dava um
ab:;3timento para a classe rural irrigante; além do
abatimento pare1 a rural, tinha um segundo abatimento que era rural e irrigante. E essa portaria
venceu em 31 de dezembro e não foi prorrogada,
certo?
Um mês atrás ou no máximo dois meses, o
Ministro Aureliano Chaves_- eu tenho o número
da portaria - autorizou que fossem prorrogados
até 31 de dezembro deste ano os beneficias daque laS reduções ta~ifárias que vigoraram .;~tê
1986:
-0 SR. UIRAND.E:. AUGOSíO BORGE:s . . :. . . Qual
é 0 número da portaria?

Eu posso lhe transmitir depois. Até que os estudoS que estã<? sendo feitos a-nível de Denai concluíssem qual seria a tarifa real, qual seria a redução de tarifa. Então, provisoriamente, até 0 dia
31 dedezembro,foramprorrogadososbenefícios
para a classe ru.rallirtigante, que dava abatimento
de 50% na demanda e 3.0% no consumo. Provisoriamente, _está prorrogada a portaria, mas indu.sive com data de terminar, que é 31 de dezembro
deste ano; quer dizer, se não houver urna mobilizac;ão, vai acabar no dia 31 de d~mbro.
---- - Senador teotõnio Vrlela, aqui se en.cerrain as
perguntas dos Srs._ deputados e_ senadores.
V. ~ me permitiria dar uma informação?
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assunto que andei até fazendo uns projetozinhos,
financiados por certas instituições internacionais
para o poço comunitário; e Conseguimos abrir
em 15 ou 16 pequenas comunidades esse poço,
que não só se!Ve para água, mas em alguns casos,
quando o poço tem uma boa vazão, foi organizada
a horta comunitária. Enfim, mesmo quandO nada
disso é feito, só o fato de oferecer. água evita
o desaparedmento dã pequena propriedade. Eu
gostaria de saber se o DNOCS tem algum reladonamentocomoFundecesetemestimuJadoess_e
tipo de ação?
O SR: UlRANDÉ AUGUSTO BORGES.- Não
temos nenhum relacionamento com o Fundec,
mas pOderemos buscar essas fontes de recursos.
O SR.
-AExpeíiênciadobNOCSnoNor-

deste é admirável. As vezes, existe um fundo de
desenvolvimento, coisa e tal, fica lá esquecido
e de vez em quando, verba sobrando e o DNOCS
precisando. Em função da sua experiência, acredito que esse relacionamento pode ajudar tamO SR. CEL$-0 DOURADO -"Dr. Uirandé, um
bém o Nordeste.
fato que está nos preocupando demais, especialO SR UIRANDJ:: AUGUSTO BORGES..:..-... Realmente a minha região que predsa da energia
mente, os recursos destinados a poços têm sido
para bombeamento de água do poço, é que a
relativamente pequenos _em função da demanda,
das solicitac;Ç>es. Ma;s no próximo ano- estou
energia está muito cara. Hoje, tive reclamação
de prefeitos da região de que estão cobrando
sempre falando am 1j no orçamento de I 988, m •e
·
·
1
.,- a aprovação- o Ministro
.,Iá o resu Ita do fima I, que fi1ca praticamente
1gua
depende dos senhores
ou até mais caro do que o_ motor a__ óleo diesel.
da lnigaçã.o destinou uma J)arcela maior para per- se1· se em f unçao
- do· ra·c·10namento, mas
Eu nao
furação de poços. E Já, se não me engano na
afinal de contas se_é. racionamento por questão
O~.SR--:-_PRÉSJDEN'í"e--(Teotônío Vt!ela Filho)
regíãodeV.~.emkecên6Stemosriomomento,
de água...
-Perfeitarnente,inclusivefranquear-lheapafavra
mandamos a· partir de maio, quando começõU
OSR._U1RANDÉABORGES-...:.:NãoD_eputcic:Íc.- para qualquer outra explanação.
a seca Já no Irecê,_tem uma máquina lá, uma
t: para custear o_ subsidio que nós estamos dando
perfuratri2 só _para atender aquela região.
O SR. UIRANDÉ AUGUSTO BORGES..:.._ Seria0 SR. PRESIDENTE (Teotónio. Vilela Filho) _
às eletro intensivas de alumínio, a ALUMAR e
a ALBRÁS, empresas formadas na sua maiOria
dor, eu queria agradecer aqui o seu convite, a Dr._Oirandé Borges, a Presidência agradece aprepor capital estrangeiro.
sLia Convocação, à qual atendi com muita satisfa- sença de v. Ext nesta comissão, na certeza de
O SR. CELSO DOURÀÔÔ-:.:_-_COitadinhos! Eles
ção. É uma honra para nós estarmos nesta Casa, que hoje, aqui nesta reunião, foi dado um grande
precisam de ajuda não é?
para dar esses_ esclarecimentos aos Srs. Sena- avanço, uma grande contribuição para os trabaPorque há pouco temJ)o realmente a energia, dores e DepUtados, membros da Corrüssão Seca lhos desta CP!, que, como disse o nosso Relator,
especialmente a energia rural, dava condições ex- do Nordeste, e esclarecer um fato que interessa Deputado César Cais Neto, não pode ser transfor-celentes ao pequeno irriganté. A questão da ener- particularmente a V. Ex!. 0 DNOCS, nos últimos mada, a exemplo de tantas outras, numa mera
gia para o Nordeste é de uma importância extraor- anos, realmente não realizou muito pelo seu Esta- satisfação à opinião pública, por mais importante
dinária, especialmente para 0 Nordeste. Quãil.dó-- doepeloEstadodeSergipe,justamenteporaque- que seja a satisfação à opinião pública. Prete!"l·
o ·s-enador estava falando sobre o aSsunto, ele les motivos que etl extemei aqui, uma vez que demos ir bem mais além. Pretendemos avançar
·
falou do racionamento e eu disse que era pior 90% desses dois Estados estão na área de atua- com propostas cone-retas para novas d'IretriZes,
doqueváriassecas;erealmenteéJPorqueaseca, ção da CODEVASF. Mas é uma dívida que 0 __ onde a questão regional esteja inserida no_cond
A
DNOCS tem p;:~ra com esses dois Estados. ein texto nacional. Nós pretendemos bradar para a
com ·a energ:.a, nos po emos superar. expe- termos cie ação .e que nós vamos resgatá-la a
partir de 1988_Com Õs recursos de ro •e dispomos _ sociedade brasileira, para o Congresso Nacional
riência que se tem tido na região é que a en_ergia
na roça ~eu nãõ gosto nem de falar de energia
"'1~
e para a Assembléia Nacional Contituinte os proem (azenda, porque fazenda dá idéia de grandes
para A pequena e mêdia açudagens, nós já temos blemas e a questão nordestina, e avançarmos
- •

r

ptrro~~edades, del'dgedntedm~idto

dbem situadadan~ormaaquaJ a e eVJ a aspessoas, esenvolve a pequena indústria doméstica, que ajuda no _orçamento da família, enfim, melhora bas-

~~J~~~~r":~~:~es"; ~~a~sb~;=~~~:~~:: ~~~t~= ~:~~=!:rap:r~oqn~~gçã:d~0=~

sesEstados.Éiógic_oqueprecisamcsdeumestu-

do técnico dessas barragens a serem indicadas

DNOCS, que têm uma experiência voltada para
o pequeno, o pequeno que tem uma importância

~~aaá~:!i~::·-é~~~ ~~~~~ue;~:~to~u~ã~ i:~~, ~r~~~~~~~r:!s~~~en~= ~~fu!:.d~~~ :~~~~e~e~~:~rq~e:~~~t~=~ ;:~~
DNOCS deve ter no diálogo com o próprio minlstério e com sefores dfretãiTú~irte relacionados.. porque isso já começa a: preocupar demais as re-

do solo, as águas se salinizam. Então, precisamos
programar e prOjetar bem para que isso não ocorra. .Mas fique certo, senador, que nós teremos
giões.
uma atuaçãó muito positiva no seu Estado e em
SR. U!RANDÉ AUGUSTO BORGES -Indu- Sergipe.
0
O$R- Dr. Uirandé, desculpa' a minha
• h
·sive inviabiliza a agricultura! Mas Isso já foi pior; . t ..& ~ • •
há dois meses, a tarifa era a mesma. Mas há 1n e,,erencJa, mas na mm a regJao e em quase
uns dois meses foi assinada uma Portaria do Mi- todo o Nordeste a questão do poço comuni~rio
nistroAureliano Chaves reduzindo em SO% a tarifa
é de uma importância extraordinária. Muitas pequenas propriedades desapareceram no Nordes0
para melo rural.
.- -~---:- _, :.~ -~te em funç:ã6 da questão da água. Sei que o FunO SR. CELSO DOURADO ~:b re_cl~.?J_Çâo dectementresuasfinalidadesexatarnenteopoço
que ouvi foi esta Semana. O que aconteceu foi
comunitário. Eu me preocupei tanto com este

sidade dos pseudo-resultados, na verdade, vem
onerando, de uma maneira criminosa, os cofres
e o bolso do brasileiro. Que o pequeno projeto,
que é tão importante, que fica perto do homem,
que beneficia, que ~uda, que faz o pequeno participar, tenha um espaço na ação dos governos
para 0 Nordeste.
Dr. Oirandé mais uma vez, muito obrigado e
conte com esta comissão para que, todos juntos,
possamos trazer melhores dias para o povo Timdestino. Muito obrigado.
(Levanta-se a teunijo às 13 horas e 55
.minutos.)
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7• REUNIÃO, REAUZADA EM
li DE NOVEMBRO DE 1981

Aos onze dias do mês do novembro do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às onze horas,

na Sala da Comissão de Finanças. no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Lira, Mansueto de Lavor, Teotónio Vilela
Filho, Ruy Bacelar, Fernando Henrique Cardoso,

Lavoisier Maia e Deputados Celso Dourado, Gonzaga Patriota, Ismael Wanderley, Antônio Ferreira,
CéSar Cals Neto e Moema São Thiago, reúne-se
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a '"'avaliar os prejuízos da seca no Nordeste".
Comparecem, ainda, os Senhores Senadores Luiz
Vtana,Jutahy Magalhães e Deputados Antônio Câmara, Lídice da Mata, Fernando Santana, Nestor
Duarte Neto, Mário Uma, Francisco Pinto, Virgildásio de Senna, Beriito Gama, Manoel Castro,
Domingos Leonelli, Genebâ.ldo_ Corrê.ri, Abigail
Feitosa, Uldurico Pinto, Jorge Hage, Octávio EJísio, França Teixeiraa, Marcelo Cordeiro, L.\rlz Viana
Neto e.Costa Ferreira.
Deixam de comparecer, por mOtivo justificado,
os Senhores -Senadores Chagas Rodrigues, Od
Sabóia de Ca!Valho, Hugo Napoleão, Guilherme
Palmeira, Vi.rgflio Távora e Deputados Paulo Silva,
Ubiratan Aguiar, Cássio Cunha Uma, Orlando Bezerra e Edme Tavares.
Havendo número regimental, são abertos os
trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Teotônio Vilela Filho, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Seflhor Presidente comunica
o recebimento do Oficio n9 291 de 1987, da Uderança do Partido da Frente Liberal, na Câmara
dos Deputados indicando o Senhor Deputado Antônio Ferreira para integlar a comissão, em substituição ao Senhor Deputado Albérico Cordeiro, anteriormente designado. comunica, também, que
a presente sessão destina-se ao depoimento do
Doutor Waldir Pires, Governador do Estado- da
Bahia, convidando-o para tomar assento à Mesa.
O Doutor Waldir Pires, em sua explanação, sugere medidas a serem adotadas no combate à
seca, como a perenizaç:ão dos -rios, aproveitamento. integral dos recursos hídricos e a preselVação
de nascentes. Analisa o Programa de Convivência
com a Seca e, finalmente, cita os prejuízos causados à economia baiana pela seca.
Na fase interpelat6ria, usam da palavra os Senhores SenadoresMansueto de Lavor,Jutahy MagaJhães, Ruy Bacelar e Deputados ManoeJ Castro,
Fernando Santana, CelsO DoUrado, Mário Uma,
Antônio Câmara, Domingos Leonelli, Césâr Cais
Neto e Ismael Wanderley.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, Helena fsnard Accauhy
Sarres dos Santos, Assistente "ad hoc" da comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. - Senador Teotónio WeJa
Fllho, Presidente.

ANE;XO À ATA DA 7' REUNIÃO DA COMISSrlO PARLAMENTAR MISTA DE INOOÉRITO, DESTINADA A '?\ VALW? OS PI?EJ(J/.
ZOS DA SEO! NO NORDESTE'; REALIZADA EM 11 DE NOVEM13RO DE 1987, ÀS
- 11 HORAS, iNTEGRA DO APANHAMENTO

TAQ(JJGRÁFJCO. COM PaBL/0\ÇÃO DEVI-DAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRéSIDENTE DA COMISs-iO, SENADOR
TEOTÓNIO WLELA FILHO,
O SR PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)Srs. Deputados Srs. Senadores, dando continuidade aos trabalhos desta CPI, temos, hoje, a satisfação e a honra de ouvir o depoimento do Governador da Bahia, Dr. Waldir Pires.
A figura política _do Governador Waldir Pires
dispens-a comentários, porque _coincide com a
própria História Política dos últimos tempos, no
Brasil.
GOvernadOr Waldir Pires, regimentalmente, esta
cQmissão foi convocada e_ constitulda para avaliar
os prejuízos da seca no Nordeste, mas, poUticamente, pretendemos ir bem mais além, mergulhando fundo na questão da mis_éria e do subdesenvOlvimento nordestino. E, ao_ dar esse mergulho, ao longo das reuniões que aqui houve, verificamos que__a causa da miséria e do subdesenvolvimento no Nordeste não advém, pura e simplesmente da seç:a, como-alguns imaginam, senão,
não encontraríamos, na Zona da Mata, fértil e úmida, bolsões de miséria bem mais chocantes do
que alguns encontrados nos sertóes e nos agrestes. Não teríamos o Maranhão, úmido e chuvoso,
mais miserável que _o Ceará, semi-árido.
Isto para não falar em outros países, que têm
a região semi-árida bem mais desenvolvida do
que outras regiões mais úmidas.
Os trabalhos aqui decorridos_ nesta CPI, Governador Waldir Pires, têm-nos apontado um caminho no sentido de que o problema da miséria
no Nordeste decorre de políticas equivocadas para a região, secularmente, não só a questão da
política setorial, onde encontramos o boi tangendo o homem, com recursos de_ ínc_entivo fiscal,
onde encontramos o capim tangendo a roça de
milho, de feijão, o alimento do homem do campo,
onde vemos recursos alardeados, na imprensa
do Sul, como investimentos sociais para o Nordeste, quando, na verdade, o que lá chega, normalmente, não é o que se diz. Muitas vezes aliás, na sua grande maioria- não têm a menor
destinação social, não visam a menor contrapartida social
Assistimos recursos do Finor financiando indúsbias _que encerram, principalmente, capital intensivo, numa região que é pobre de dinheiro
e rica em mão_-de-obra.
Mas os problemas do Nordeste não se encerram nessas questões setoriais. Temos obselVado,
também, ao longo dos depoimentos que ouvimos
aqui, que a questão nordestina é, fundamentalmente, a questão nacional. Questionar o Nordeste
é questionar o modelo econômico centralizador
de renda e de poder que se acelerou depois de
1964 e que continua, hoje. Questionar o Nordeste
é questionar a política que privilegia os grandes
empreendimentos,_ os. grandes projetes voltados
para a exportação, em detrimento da pequena
iniciativa, que ê, aliás, a base da economia nordes~
tina. Questionar o Nordeste é questionar a estrutura fundiária nacioQal. que _continua p_erversa
<t@nte de uma indecisão crônlca da Governo em
levar adiante um Projeto conseqüente nesse sen~
tldo. .·.~-~··--aoverriildo-r Wcild-ir Pires, inicialmente· pensá,
vam_~ _em avaliar os prejuízos financeiros, econô-mícos causados p_ela se_ca no Nordeste, mas nos
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foi jogado no rosto UllJ prejuízo bem amlor, bem
mais grave e bem mais desumano que o prejuízo
social; três milhQes e meio de nordestinos morre-.
ram na seca de 1979183; os números nos -dizem
que, nesta década, cinco milhões de nordestinos
morreram de fome. Governador, esse é o número
de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial.
Até hoje vai gente presa por causa disso. O Estado
de Israel foi criado por causa daqueles acontecimentos e a maiorié! dos brasileiros não tomou
conhecimento disso ainda. É um verdadeiro genoddio.
Sabemos que não adiante tratar como urt•ia
política a questão nordestina através desses projetas de emergência. Temos que Criar condições,
soluções estruturais para problemas estruturais,
mas, ao mesmo tempo, Governador, não podemos deixar o povo morrer de fome. Esta comissão
viajou pelo sertão da Bahia e sertão de Pernambuco nesse último final de semana, e _assistimos
pessoas morrendo de fome, temos gravado os
depoimentos dos camponeses, onde sáo relatados coisas teniveis. As pessoas estão morrendo
de fome e não podemos também esquecer isto.
Urge que o Governo tome uma providência, seja
para a questão dos emergentes, seja para, de uma
.vez por todas, começarmos um trabalho sério,
conseqüente, estrutura] para a questão nordestina.
Esta CP! tem uma oportunidade:úni_ca de Jev,·.r
adiante um projeto desse tipo porque, estamos
convivendo com uma Assembléia Nacional Constituinte onde, encerrados seus trabalhos, toda a
legislação ordinária seja refeita, seja adaptada ao
novo texto constitucional, e a nossa missão é m~
bilizar a sociedade brasileira e esta Constituinte
para colocarmos os instrumentos capazes_ Qe evitar u~a sib.lação com9 a que ora estamos vendo.
I:. dentro dessa visão, GovertJãdor, que queremoS
ouvir de V. Ex!' sugestões, pala\oTas e gestos,. para
que, somados ao esforço desta CP!, tenhamos,
ao final dos trabalhos, alguma coisa de _concreto..
Alguém já disse aqui uma vez que esta CPJ, embora cuide da_ seca, não pode dar em água, ela
tem que dar numa coisa concreta que mude estruturalmente a reaJidade nordestina.
Passo_ a palavra ao ilustre Governador da Bahia.
Waldir Pires.
O SR GOVERNADOR WALDIR PIRES -Meu
caro Presidente, meus caros Senadores e Depu·
tados Constituintes de nosso País, concordo inteiramente com as palavras introdutórias de nosso
Presidente e creio que~ de uma vez por todas,
devamos encerrar uma etapa e não aprofw1dar
a essência do problema da seca do Nordeste.
Todos sabemos que o Nordeste é esta cara
mais §Ofrida do subdesenvolvimento brasileiro. É
a marca que encontramos nessa sociedade tão
desigual e tão perversa: a busca de vencermos
os problemas da dependência e do subdesenvolvimento, por vezes, ela se enfatiza mais fortemente
quando examinamos o Nordeste, a conquistar
uma etapa superior de organização da sociedade
na relação de capital e trabalho que viabilize uma
sociedade democrática em nosso País.
Então, o Nordeste é, evidentemente, este traço
da desigualdade, mais contundente ainda quando
a desiguaJdade hoje se_ espalha, se generaliza no
País por toda a parte, em todos os centros urba~
nos, em todas as cidades, de forma quase absolu~
tamente impeditiva do exercício da cidadania e
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mocrática, de nos organizarmos como náção de-

mocrátrfca. Crelo que é isso, meu éaro Presidente,
não podemos ficar mais na análise superficial dos
efeitos. Hoje, somos contemporâneos no mundo
de transformações tão extraordinárias; somos
contemporâneos de avanços tão notáveis na tecnologia. Todes sabemos que essa coisa de seca
e, portanto, de sofrimentos de falta de_ água para

sobreviver está vinculada -a fenômenos tisicas, a
fenômenos climáticos, tão sabidamente do -conhecimento generalizado, que não se alteram, que
não se podem alterar. Mas o que se pode alterar,
o que se pode modificar são os efeitos, as conseqüências sociais e humanas nesses_ dados ffsicos
e climáticos. Acreditei que deveria redigir uma
síntese das reflexões que tenho feito, que tenho
dito por -aí afora, ao longo do tempo da nossa
luta pela transformação do nosso País, sabendo
que este_ desafio, nesta hora que os Srs. Constivem, que a Assembléia Nacional Constituinte vive,
este desafio maior está vinculado à idéia de que
tenhamos clareza no diagn6stico da vida nacional
e, a partir do diagn6stico da vida nadonal, possamos expressar a nossa vontade política de mudar
este País profundamente.
A seca no Nordeste, fenômeno que vem regis-.
trando freqüência seculaf, só p()de ser analisada
e entendida a partir da compreensão sobre a forma como a região e suas desventuras vêm sendo
tratadas no contexto da correlação de forças existentes na sociedade brasileira desde a sua formação.
Coube ao Nordeste, na divisão nacional de trabalho atê hoje vigente no Brasil, o papel de manter
as oligarquias tradicionais, a perversa estrutura
de classes, o exército de reserva de mão-de-obra
para o Centro-Sul, a subcapita1ização e a estrutura
agrária concentrada, representada Eelos seguintes indicadores: em 1980, 92,1%- dOs estabelecimentos rurais detinham 28,9% da área; enquanto
as propriedades ·com 1.000 ha ou mais, que representam apenas 0,5 do tota1 de estabelecimentos,
concentravam 33,1% da área. Tódas as informações que temos nos conduzem a que este quadro,
ao invés de amenizar, acentua-se, agrava-se, na
região semi-árida e na região úmida do Nordeste~
As cruéis injustiças sociais e económicas vigentes no Nordeste não ocorrem p-oróbra do acaso
ou das condições adversas do seu clima, do seu
solo, mas, muito pelo contrário, são decorrentes
da aliança das classes dirigentes naciOnais que
deram ao Nordeste o papel de sustentar as estruk
turas arcaicas e perversas que caracterizam, até
aqui o capitalismo brasileiro.
Existe, portanto, wn encontro de vontade, con~
quanto não explícito e declarado, mas recorrentemente praticado, que dá ao Nordeste e à sua
gente a condição de sustentação da política urbano-industrial concentradora e excludente, marca
do modelo económico brasileiro.
Esse encontro de vontades, que foi sendo ges~
tado ao longo dos séculos, consolidou as bases
para o modelo de intervenção governamental
com relação às secas baseadas no tripé: SOlução
hidráu1ica, frentes de trabalho e distribuição de
alimentos. Tudo isso com a-participação da sociedade civil em campanhas de assistência social
e cfistribulção de donativos.
A 16gica que presidiu, porém, todas as açôes,
foi a garantia da manutenção do status quo,

e
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conservando inalterada a esirutura social nordesle.ira. Resgatar este vaziO antropológico é tarefa
tina e a acumulação urbano-industrial.
de todos.
Em- -que pese -a existência de tecnologia, de
O descaso das classes dirigentes brasileiras/
conhecimento avançado, de experiências acumunordestinas/baianas engendrou políticas ext!:_emaladas por outras regiões do mundo contempomente perversas e predatórias, tanto do ponto
râneo e países,_ não temos sequer uma base de
de vista social como no que_ diz respeito à destruiinformação rrúnima que permita concretizar, agoção dos recursos naturais da região. A acelerada
ra, um processo de mudança dessa realidade.
degradação do rio São Francisco é um dos_ efeitOs
mais visiveis dessa política predatória.
São, pOrtanto; tOihó dizí8há PO-uco o nOsso
Presidente, condiçõ_es estruturais que se alimenA mudança desse quadro é uma tarefa que
tam dialeticamente, colocando, de um lado, o do- só pode ser enfrentada a partir da constituição
mínio da tecnologia, da informação, do capital,
de uma sólida base político comunitária, que agludo poder decisório nos setores que não o querem
tine em tomo de um projeto ambicioso, novo
ver disseminados, no Nordeste e, de outro,- a olie principalmente democratico, a população serta~
garquia regional, que se aproveita do subdesenneja, o governo, os setõres organizados da Comuvolvimento e da Pobreza para garantir seus ganidade para soluções mais duradouras, efetivas
Mos pessoais e a preservação do seu poder.
e permanentes. ao tempo em que proponham
Enquanto isso ocoire, a organização socia1 do
novas formas de conduzir as ações emergenciais
Brasil, autoritária e exdudente, agudiza, nos monecessárias ao enfrentamento dos problemas
mentos de seca, seu efeito destruidor sobre as
mais cruciais provocados pela seca.
_
condições de vida da força de trabalho-do semi-áNesse sentido, o Governo Derriocrátlco da Barido. Esta é, sem dúvida, a pior conseqüência
hia adotou como medida preliminar no seu Prodos ciclos de estiagem por que passa a região:
grama de Convivência com a Seca a implantação
de Comissões Municipais de Defesa Civil de caráa desestnrturação das formas de sobrevivência
dos grupos que estão na base da pirâmide social
ter permanente, com ações nas instâncias consulM
na área rural, os pequenos produtores e os trabativa, deliberativa e executiva, constituídas por relhadores rurais sem-terra. Antes da economia representantes de órgãos governamentais na esfera
gional, são eles as grandes vitimas da história
dos municípios, representantes dos poderes exe-cutivo legislativo mllnicipais, representantes dos
que se fez com base no seu trabalho e na sua
exclusão dos benefícios.
partidos políticos, da Igreja, dos sindicatos, das
São eles o centro do que dizia também o nosso
ass.ociações e demais setores organizados da coPresidente deste genocídio que se observa e que , munidade.
se constata, por vezes, com enorme frieza periodiA medida mais ousada, portanto, é colocar no
camente na realidade brasileira.
centro da questão regional a força de_ trabalho
A população nordestina, sendo excedente na
para participar enquanto parte da sociedade, cosua região, circula em todo o território nacional,
mo o direito à cidadania conquistada pelas suas
lutas.
viabilizando os grandes projetas económicos on~
de quer que eles se encontrem. São os desterO tratamento tecnológico, importante para tirar
rados da história, os excluidos, os migrantes diso Nordeste da situação de atraso e_miséria, só
poníveis no mercado de trabalho para realizar o
terá êxito quando forem redefinidas as condições
estruturais da sociedade, que resolvam o probleinvestimento produtivo pelo Brasil afora. São os
flagelados, os retirantes, os expulsos de sua terra
ma de fundo da região, que é o problema social
Não se pode falar da seca e do seu impacto
e do, seu lugar, fazendo da sua saída a forma
de resistir, a única forma de ficar. Ficam, porque
sobre á realidade social do semi-árido, sem consifica sempre-alguém guardando seu lugar na tentaderar a questão do Nordeste como um todo. Antes
tiva de que a migração seja apenas uma saída
de_ mais nada, é necessário ficar claro que não
haverá solução para o problema da seca se forem
transitória capaz de viabilizar as condições fmanmantidas as mesmas relações estruturais da receiras que assegurem sua volta para manter sua
gião, o que exige uma nova forma de pensar o
pequena propriedade.
Essa população, que vem sendo tratada historiNordeste do Brasil, ou seja: o desenvolvimento
económico e social do Nordeste é:_ uma questão
camente do modo mais cruel, sem direitos e sem
garantias sociais, quadro que fica a nu, nos monacional. A tranformação do Nordeste, cuja face ·
mais perversa é revelada pela seca, s6 será viável
mentos da seca. precisa resgatar sua cidadania.
com a transformação democrática do conjunto
Um pais democrático é constituído de cidadãos
e nãci pode conviver com a discriminação e a
da sociedade brasileira.
Isto inclui a efetivação da reforma agrária para
segregação político-histórica que se dispensa como tratamento ao pobre do sertão nordestino/braa redefinição da estrutura fundiária, tomando-a
mais justa, mais produtiva e capaz de gerar as
sileiro/baiano. J:: preciso que sua história se reescreva em cima de suas lutas de resistência, suas
condiçóes materiais de acesso à tecnologia. que
elevará o patamar histórico da parcela da popuestratégias de sobrevivência. suas conquistas pelo
lação que vive sob formas de relações anteriores
trab'alho, sua coragem de existir, apesar de tudo.
Que em lugar da derrota que significa sua reinserao século XX.
Outras medidas de caráter estrutural devem ser
ção enquanto migrante nas atividades menor remuneradas da economia, nas mais precárias con~
adotadas. O GOVerno Democrático da Bahia está
comprometido com a elaboração de um Plano
dições de vida urbana nas periferias das grandes
Oiretor de Recursos Hídricos do Semi-árido, que
ddades, se abra um espaço na estrutura social
para sua absorção no lugar que lhe cabe por ,abranja todas as possibilidades de captação e utilização da água na região, a partir do qual se defimérito e por direito: o_ de construtor da sociedade
nirá uma política que contemple o aproveitamene não apenas de indivíduo carente ou flagelado.
to integral dos recursos hídricos a peretlização
Grande parte dessa população ainda permanece à margem da economia e sociedade brasiw. dos rios e a preservação de nascentes.
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e acumulação

inclusive individuais, para os pequenos proprietários _e poss_êiros, sobretudo, da água abundante
do tempo das chuvas, nos tanque_s q_ue poderão
disseminar com 20, 30,-5Õm..,_.de água, que possam assegurar à família modesta, humilde, dos
pequenos proprietários e posseiros _o consumo
da sua famflia por g, 10, t2;irieses.
Não se tem desenvoMdo no Nordeste um trabalho voltado para o aproveitamento integral dos
recursos hídricos e sua valorização no sentido
de transmitir à população ensinamentos básicos

que, valorizem os recursos hídricos disponíveis
e técnicas de preservação do meio ambiente.
. A perenização dos rios é um aspecto imprescmdível em uma política de convivência com a

seca e devem ser definidas linhas explícitas de
financiamento que resultem na perenização de

grande parte dos rios nordestinos.
Estamos íiUcii:mdõ- os estUdos de tOdos os cursos dos nossos rios. É inacreditável, maS a Bahia
não dispõe de estudos de seus mananciais hidrológicos.
Ê quase inimaginável, mas a Bahia não tem
hoje estudos dos cursos dos seus rios, para barrar
a perda e o desaparecimento da água. para impedir esse desperdício que é um crime, das abun~tes chuvas, dos índices pluviométticos, que
nao são avaroS na região semi-árida do Nordeste.
que ficam em tomo de 500, 600, 700,
r'nilfmetros por ano; então isso fica perdido, porque não
temos estudos para barrar, para realizar represas,
para ~eter, como dizia aqui, na semana passada,
que vivíamos um quadro dantesco de perda de
reservas naturais extraordinárias na Chapada Diamantina, na Bahia, em incêndios que se generalizava, começando a ameaçar as cidades da Chapada. Somente a chuva poderia apagar o incêndio: E as chuvas vieram, e as chuvas chegaram,
e chegaram abundantes, e tivemos num só dia
40 milímetros de precipitação, coisa que no semiárido da Califórnia. do Arizona, da Espanha, são
índices para um ano, em Jsrae], menos até, para
um ano de predpitação pluviométrica. Apagou-se
o incêndio mas a água toda foi perdida, a água
toda escoou-se1 porque ao longo dessas dezenas,
dezenas e dezenas de anos de inépcia, de corrupção, nada se fez, nem no nível dos estudos, para
que possamos reter as águas que caerri no Nordeste do Brasil.
Quanto à preservação das nascentes, estas sofrem ações predatórias por desmatamento, provocando, inclusive, erosões e alterações no sistema natural. A política deverá ser a definição de
áreas de preservação ecológica consideradas estratégicas, e o exercício do poder de polícia para
inibir o desmatamento, que á assume proporções
exageradas, e de outro lado o reflorestamento
organizado, incessante, não somente das nossas
lagoas, das nossas barragens, dos nossos açudes,
como das cabeceiras dos rios e ao longo das
suas margens. Os poços e o sistema simplificado
de abastecimento de água, organizados e mantidos com a comunidade.

aoo

~Outro -~ra~de ?bjetivo a ser al~ançado, tarobem, c~o parte do compromisSõ do governo
democrático da Bahia, é a mor.ç:ão das ações
de combate aos efeitos da seca.
É fundamental que se destrua a "indústria da
seca", o beneficiamento ilicito de pessoas e gru-
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pipas necessários e, conseqüentemente, os cuspos que se locupletam, explorando as mais duras
condições de sobrevívência das comunidades em
tos de sua operação.
estado de emergência, através da manipulação
O programa proposto tem como objetivo imdos re_cursos públicos. O enfrentamento determiplementar a execução de dispositivos de annaze-.
nado, duro, ao clientelismo, à corrupção e à impunamento dos recursos superficiais em bacias hinidade é urr1;a das tarefas em que o governo está
drográficas. Essas estruturas deverão cumprir
empenhado com a maior firmeza.
destacado papel na região semi-árida, tanto na
No entanto, todas essas transformações não
.distribuição de água para o consumo humano,
podem acontecer no curto prazo, e s6 se realizaquanto na utilização desta na produção de alimenrão se constnúdas pela sociedade como um todo.
tos básicos para as comunidades.
Mais do que tudo, elas dependem de vontade
O desencadeamento imediato de um programa
política, da decisáo politica. Elas sáo objetivos
de açudagem, apoiado em tecnologias simplifique estão sendo perseguidos na Bahia, na sua
cadas de implantação, visa a oferecer, a curto
perspectiva de combate aos efeitos da seca, deterprazo e a baixo custo, quantidade significativa de
minadamente, obstinadamente.
estruturas, seledOriãdas por critérios estratégicos
Sãbemos que essa conquista virá por etapas,
de distribuição espacial, e apoiadas em estudos
com avanços e recuos. De qualquer modo, é nosbásicos já elaborados a nível de microbacias hisopropósito fincar raízes, construir uma nova polídrográficas, contemplando a exploração da água
tica, levá-la à discussão da sociedade e, com tenacom vista ao desenvolvimento regional integrado,
cidade, concretizá-la.
e de controle público e comunitário.
Isso explica porque estamos prevendo medidas
de curto prazo e ex_ecutando com base nas ações
Distribuição de Alimentos
tradicionais, através do Programa de Convivência
O programa prevê a distribuição de cestas básicom a Seca, medidas essas que serão gradativacas. com periodicidade mensal, atendendo às nemente substituídas pelas novas propostas assucessidades de _] 00.000 farnilias. A distribuição
midas, cuja concretização é um compromisso
-desses alimentos obedecerá a dois critérios básifundamental do governo democrático do Estado
cos: o primeiro relativo à distribuição gratuita da
com o povo sertanejo.
cesta básica em áreas (municlpios) não atendidos
!:':lesse sentido, estão propQ$S ações imediatas
com o Programa de Oferta de Trabalho; e o seàs j:>opu1ações carentes de municípios considegundo mediante a comercialização da cesta básirados críticos, qUê consistem em:
ca, a preços de custo, nestes incluídos os preços
-distribuição de água;
de aquisição (a serem adquiridos preferencial- distribuição de alimentos;
mente _da Cabal, dos _estoques reguladores do
-oferta de trabalho; e .
Governo Federal, e se possível a preços subsidia- assistência médico-sanitária.
dos), acrescidos dos custos de transporte, embaLogicamente, essas ações são paliativas e, de
lagem e estocagem. Participação, fiscalização e
certo modo_. contribuem para manter o quadro
controle da comunidade organizada.
de pobreza, portanto, devem ter caráter provisório.
O Programa de Convivência com a Seca, em- ·
Oferta de Trabalho
bera ainda em níveis bem modestos, já dispõe
O
aproveitamento de mão-de-obra das comu~
de recursos alocados para que se possa desencanidades, efetiva ou potencialmente atingida peJa
dear, imediatamente, trabalhos de infra-estrutura
seca será em obras de utilidade comunitária ou
hídrica, numa ação conjunta do Estado/Prefeitusocial, como: implantação de infra-estrutura de
ras/Comunidade e a união nas seguintes linhas
captação/distribuição de água, conservação e re-de ação: a prioridade da irrigação, os projetas
cuperação ele estradas, recuperação de edifica-de economia de'mercado e os projetas sociais.
ções públicas e outras demandadas pela popu~
As potencialidades da Bahia e a corrida contra
lação local. Ressalta-se que a oferta de trabalho
o tempo, nos aspectos da produção agrícola; nós
aqui proposta não se confunde com a tradicional
hoje ternos consciência da velocidade cem que
estratégia de "frentes de trabalho", uma vez que
se moderniza a produção agrícola no Centro-sul
a me~ma: será d!~~cionada para o programa de
do País, dos altos fndices de produtividade, e da
obras selecionadas com a participação da comunossa necessidade de modernização agrícola na
nidade, previstas no Programa de Convivência
Bahia, no Nordeste, para que nós sejamos capacom a Seca, onde os trabalhadores cadastrados
zes de continuarmos sendo produtores de alimenreceberão o equivalente a 1 (um) salário mínimo
tos, produtores~ bens agrícolas, sem sofrer; a
médio prazo, as conseqüências de urna oferta · mensal. Esta remuneração é considerada como
tão esmagadora, maciça, e a preços tão extraordi- . o mínimo indispensável à sua subsistência e de
sua família, bem como o mínimo que possa connariamente competitivos, que inviabilizem a agriferir r~speito e dignidade ao seu trabalho.
cultura no Nordeste do Brasü.
Oisbibuição de água
.-: fim de assegurar o abastecimento d'água,
vanando desde a exigência mínima - consumo
humano__:.. até a possibilidade máxima- consumo _animal e irrigação - além do emprego já
tradicional :de carros-pipas, estão previstas ações
d_; aproveitamento de recursos hídricos dispcr
ruvels, conforme as possibili4ades reais de cada
municípiO, não s6 de cunho emergencial como
mesmo de execução, a prazo ffialor. Cada obra
d~ ~p~ove~men~ de recursos hídricos disporuveJs llllplicará em reduzir o número de carros-

Nessa perspe-ctiva, ao lado da participação das
comunidades na definição das obras, que serão
realizadas no_ Prqgrama de Convivênda com a
Seca, as frentes de trabalho deverão receber um
tratamento para transformá-las efetivamente em
um programa de emprego que melhor aptoveite
a força de trabalho dos frentistas, e que desenvolvam atMdades que repercutam na melhor qualidade de vida da população regional. E o cadastramento dos trabalhadores, realizado pelas enti<lodes comunitárias, pelo grupo organizado. com
• partk:ipoçiio das entidodes ~
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Assistência médico-sanitária
As condiç:óes de saúde da população baiana
mantêm-se, no decorrer dos úJtimos anos, sobretudo em situação precária. Temos dezenas e d~ze
n~s de municípios onde não há sequer um posto
de saúde com um médico, ou com um enfermeiro.

Nas áreas de seca esta situação _se agrava por
suas características especificas, somando-se os
acidentes por animais peçonhentas, a contaminação da água e alimentos por agrot6xicos e adu-

bos químicos, e as pragas e venninoses em alguns municípios.
Por outro lado, a situação dos serviços de saúde

do Estado apresenta um quadro de degradação

e "sucateamento" da rede pública, tanto em relação às instalações fisicas quanto aos equipamentos, além da carência absoluta e relativa de estabelecimentos em determinadas regiões, municípios
e localidades, e da organização precária dos servi-

ços, com baixa racionalidade na utilização dos
recursos disponiveis.
Deste modo, toma-se ne.cessário, de um lado,
a garantia da efetividade da ação de saúde e,
de outro, a recuperação e reequipamento da rede
de .seiViços. Diante da gravidade da situação da
seca no Estado, as questões referentes à saúde
se agravam ainda mais. Este programa conferirá
prioridade à recuperação e ao reequipamento das
unidades de saúde, e a sua expansão até atingir
todos os municípios.
Estamos adotando Como política um regime
que estamos introduzindo, do médico, que é difícil
consegui-lo para os mwtlcfpios mais remotos e
mais distantes do sertão, mas de um médico com
tempo integral, exclusivo, que tenha, além do seu
.salário, que foi razoavelmente elevado como decorrência da política das ações integradas de saúde, que ele tenha nos municípios maJs distantes
um adicional de tempo exclusivo e de presença
sertaneja de 40% a 50% do seu salário, como
fonna de conseguirmos médicos que permaneçam nos municípios maiS-distantes e mais recônditos do sertão do semi-árldo; ele terá vantagem
financeira maior, terá um salário maior do que
o médico me1hor remunerado na capital do Estado,

O estado democrático, ao assumir o compromisso de ti'ansformar os excluídos em cidadãos,
não está fazendo uma concessão, ao contrário,
está apenas reconhecendo as lutas encetadas pelo povo sertanejo em sua trajet6ria. Movimentos
messiânicos, como o de Canudos ou o do cangaço, demonstram a capacidade de resistência e
rebeldia desse povo.
Gostaria de relatar parti os Srs. um incidente
que ocorreu comigo ao longo da campanha eleitoral. Deslocava-me no sertão da Bahia, de uma
pequena cidade para outra, de Catolândia parà
São Desidério. Havia uma distância, em estradas,
de 14km, e levei duas horas, de Catolândia a São
Desidério. Num pequeno vilarejo, um povoado
de40 a 50 casas, nós paramos e fomos envolvidos
pelas famílias e pela criançada, dezenas, centenas
de crianças, não havia água, mas o nome da localidade é Riacho Grande. Observava-se o leito do
rio seco, absolutamente seco, nos tempos de estiagem, e a população estava com sede, e crianças
morrendo desidratadas e com sede. De repente,

no mefo das pessoas que me envolveram, wn
sertanejo líder, homem de 62 ou 63 anos, que
me disse esta frase, mascate,_na alma da gente:
"Doutor, temos ouvido falar aí do Senhor, da sua
campanha, vamos cavar um poço. HÕje não'almocei e nem comi", vou comer amanhã. Meu companheiro aqui comeu hoje e não vai comer anlanhã.
Nós estamos juntado o nosso dinheiro, porque
vamos cavar um poço, para ter água, porque nós
sabemos que aqui tem água. Nós somos como
animal, com uma cangalha sem suadouro, que
vai ferindo o lombo da gente, mas a gente vai
até J@~ ~ vai vencer."
Contei esse episódio aos baianos, dei-lhes uma
palavra de estímulo, de conf~ança e de fé, e continuamos a nossa jornada.
Hoje, na Sabia, esse poço do Riacho Grande
Jorra 20 mil litros de água por hora. Em todas
as casas existe água, em todos os quintais. A
horta comunitária se organiza, e eu pude dizer,
ali do Riacho Grande," que nestes sete meses de
Governõ, em que assumimos a desordem, assumim-oS a adm-inistração degradada em todos os
setores, sem nenhum setor sequer que se possa
apo.ntar com uma situação razoável, pude dizer
aos baianos que aquele havia sido o primeiro,
mas que nesses sete meses nós já tínhamos recuperado e construído mil poços para mil comunidades iguais àqueles no sertão da Sabia, e que
nós precisávamos chegar a muitos e muitos outros milhares, sem propaganda, sem televisão,
mas lutando.
O estado democrático, ao assumir o compromisso de transformar, como eu dizia, os excluídos
em cidadãos, não está fazeildo uma concessão.
A seca não pode continuar a ser um pesadelo
e um flagelo na História do Brasil moderno, depende de nossa vontande política, da nossa decisão política, numa das horas mais ricas, numa
das horas de esquina da História deste País, que
é o instante em que os Srs. Senadores e Deputados têm a responsabilidade e, sobretudo, o
gtande privilégio de elaborar a nova Constituição
da República.
Notas sobre a seca na Bahia
Estimativa dos Prejuízos Acarretados à Economia do Estado
A economia agropecuária participa com 17%
do PIB baiâno e emprega, em contrapartida, 50%
da população economicamente ativa Esse fato,
por si só, demonstra como as crises no setor
primário do Estado repercutem tanto n.o social
como no econômfco.
Do total de 26 produtos de maior expressão
da agricultüra baiana, mais de 50% apresentam
rendimento negativo. Na verdade, não só vem-se
registrando anualmente uma diminuição da área
plantada, como uma queda substantiva na produtividade, decorrente de dificuldades originadas
das longas estiagens, além de problemas de natureza tecnológica e creditícia enfrentados pelos
agrfcultores.
Atê agosto de 1987, apenas as lavouras de feijão, milho, arroz, soja, algodão herbáceo, mamona e sorgo deixarão .de produzir 1,2 milhão de
toneladas/ano, o que implica uma perda de renda
agrícola em tomo de 13,7 bilhões de cruzados,
significando que o Estado deixará de arrecadar
impostos num montante. de 1,8 bilhão de cruzados.
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A este _c;t;!náriO, mais recentemente, e inusitadamente, talvez pela primeira vez incorpora-se o ca~
cau, principal produto agricola do Estado, cujas
perdas de entressafra foram estimadas em cerca
de 60%, 70% pelos seus produtores.
Salienta-se ainda que são 319 municípios do
Estado afetados peJa seca, cuja situação económica faz-se refletir nas su.as populações residentes, responsabilizando-se pela desagregação da
vida rural, via desemprego e incapacidade de
plantar para sua própria subsistência, frustrando
assim todas as expectativas de manter o homem
trabalhando com dignidade em seu local de origem.
'
O número de desempregados na economia cacaueira está estimado p~la CEPL\C em cerca
de 60.000 pessoas,_ enquanto na economia cafeeira os números chegam de 80 a 90.000 desempregados diretamente, se9undo o lBC. .
Gostaria de dar notícias do decreto que nós
baixamos para organizar as comissões que dirigem todo o processo emergencíal da seca, hoje,
ria Bahia:
"DECRETON• 228
DE 25 DE AGOSTO-DE 1987

Cria ComiSSão Participativa e Consultiva
nos Municípios, para execução de Convênio
celebrado entre o Estado da Bahia e o Ministério do Interior, visando à realização de obras
e. seiViços destinados a combater os deltas
da seca."
Entre as considerações ou consideranda que
relevam à. calamidade que reclama urgência na
execução de obras e serviços -destinados a com·
bater os efeitos da seca, considerando a importância de elimiitar todas as formas de atendimento
clientelista com desatenção aos direitos qo ddadào, e considerando a necessidade de ampla partidpação das comunidades, estabelecemos uma
Comissão Participativa e Consultiva do Estado da
Bahia para funcionar nos munldpios que forem
reconhecidOs em situação de calamidade e emergência, com a seguinte composição: represen·
tantes da Coordenação de Defesa Gvil dq ~do,
SeiVidor Público EStaâual, que-será o Secretário
Exe-cirti:Vo, representantes da Secretaria de Saúde,
da Secretaria de Agricultura, da Secretaria da Educação, o Prefeito Municipal ou um seu Representante. Gostaria de salientar que nós, na Bahia,
temos trezentos e sessenta e sete Municípios e
uma situação política, ainda hoje, como a que
enfrentamos em I 986; em que mais de trezentos
prefeitOS Sáõ ·nossos adversáriOs. Porém, os pre~
feitos integram e constam da Comissão Participativa e Consultiva. Representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais; Representa~s das
Entidades Patronais, ou de Cooperativas; Repres.entantes da Entidades Comunitárias, ·das Igrejas,
dos Oubes e de outros serviços e dois Rep~n
tantes da Câmarã de Vereador.es: um da Maioria
e. Outro da Minoria.
A Comissão Participativa e Cansuitivã é presidic;la peJo Prefeito Municipal que, na maioria esmagadora das áreas do sertão, é o nosso adversário
político. Essa Comissão reunir-se-á com quorwn
e lhe compete promover a seleção dos beneficiários dos programas de ocupação temporária
da mão-de-obra rural, ou seja, uma seleção realizada pela Comissão Participativa e Consultivainte-
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gralmente para impedir a manipulação feita pelos
chefes e "chefetes" políticos do sertão, como ha-

bitualmente se praticava na Bahia; coordenar a
escolha, execução e acompanhamento das obras
e serviços a serem realizados no município; fisca-

lizar a aplicação dos recursos fmanceiros e materiais alocados em razão do convênio.

E assim, uma série de outras medidas que dizem bem da profunda transformação metodológica através_ da qual estamos realizando essas

medidas emergencials, tendo entretanto a Vista

e a consciência voltadas para os problemas de
fundo, para as questões substantivas que signifi-

cam a reformulação da estrutura econômica e
social do Nordeste e do Brasil. Obrigado. (Palmas.)

- Srs. Parlamentares, passaremos, agora, à fase
de perguntas ao Governador Waldir Pires. Pediria

a V. EX"" que resumissem, o máximo possível,
o tempo da formulação da questão, para que todos possam participar e tenhamos uma produção
maior nesta sessão.
Embora o critério para a ordem das perguntaS
seja o mesmo para o da_s assinaturas, peço per~
missao a V. EX" para abrir exceção e dar a palavra, "em primeiro lugar, como homenagem especial,
ao Deputado Fernando SantaJ:tat lembran.~o a_S._ .
Ó" que o temPo deverá Ser o inais reduzido possível.
O SR. MANOEL CASTRO -

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (fêótô-nío Vilela Füho) Pois não, V. Ex1' tem a palavra.

O SR. MANOEL CASTRO - Antes de ouvir
o nosso amigo Deputado Fernando Santana, gos- ,
taria de tratar, mais especificamente, das questões
relacionadas a esta CPI, do problema da seca
do Nordeste. Gostaria mesmo até de contestar,
Sr. Presidente, quando defende ou acusa, dependendo da questão dos incentivos da chamada
área intensiva de capital, porque há exemplos concretos no Nordeste, vemos o pólo petroquímica
na Bahia, que demonstra que esta medida quando
bem aplicada é positiva.
Coin relação ao que eu havia conversado com .
o Deputado Virgildásio de_ Senna - eu disse a
S. EJc!' há pouco, na saída, que iria tratar desse
assunto, conversando como companheiro de
bancada baiana - devo dizer que pedir a S. Ex'
que levasse ao Governador Waldir Pires a informação e a queixa de alguns municípios, onde estava
havendo algum abuso e discriminação por parte
das comissões formadas pelo Governo. E que
iria tratar esse assunto dentro da seJiedade q~e
o caso requer, e não tratando políticamente ou
partidariamente no sentido que muitos interpre-

tam.
Mas o que me força a colocação é o fato de
me haver sentido ofendido com as declarações
do Goveinador, e quero refutá-las, porque S. EX'
afirmou peremptoriamente que assumiu o Governo e encontrou degradada todas as áreas do Governo. Comandei durante\um determinado perlodo...
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Sr. Presi-

dente, para uma questão de ordem.
O SR. MANOEL CASTRO estou com a palavra.

O SR. MANOEL CASTRO- Não fonnulei, ain-

da. Não é. uma questão de ordem, Sr. Presjdente,
se vamos discutir politicamente eu acho -ótimo.
Vamos discutir o que é degradação.

0 SR.~PRESIDEN!E (feotonio V~ela Füho)Para urna questão de ordem, tem a palavra o
Senador Mansueto de Lavor.
O SR~ MANOEL CASTRO - Sr. Presidente,
ainda estou com a palavra.~ Lamento a forma
discricionária que está sendo tratada aqui. Eu gostaria de dis_cutir o que é_degradação, politicamente.

O SR. PRESIDEI'fi'E (Teotónio Vilela Filho)

peço a palavra.

OSR. PRESIDENTE (Teotónio Vi.lela Filho)V. ~ pediu para uma questão de ordem, e já
a formulou.

Sr' Presidente,

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fllho) -

Com.a palavra o Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Sr. Presi-

dente, _gostaria de dizer que é importante para
o debate, que espero seja o mais produtivo e
proveitoso possível, obede~r-se o Regimento e
a praXe que se estabeleceu em todas as comissões. E a praxe regimental é os oradores se inscreverem e, pela ordem de inscrição, usarem da palavra, excetuando, é claro, a questão de ordem.
O que me parece é que o I) obre Deputado Manoel
Castro não levanta aqui uma questão de ordem.
-~J?ortanto, solicito a V. Ex', Sr. Presidente, que
al~m de estab~lec:er_o1empo para cada intervençãOojá pedida pelo-Deputado Fernando Santana,
que eu apó!o, que se atenha à ordem de inscrição
põrque isto é muito importante para todos nós.
O SR..PREsiDENTE (feotonio Vilela Füho)-

Com a palavra o Deputado Fernando Santana,
que dispõe de 2 minutos para formular a sua
questão.
_
O SR. FERNANDO ~SANTANA -Sr. Presiden-

te, Sr. Governador, Srs. Dep_utados e Senadores,
a política defendida e estrubJrada pelo Sr. Governador, para os efeitos da seca, nos parece a mais
conveniente até hoje formulada. E chego até a
dizer que o espírito de Euclides da Cunha baixou
em S. Eir Já que _o Espírito Santo está longe
de todos, eu diria que o espírito de Euclides da
Cunha baixou porque, justamente, em 1927, lendo ''Os Sertões", que me foi emprestado por um
cidadão chamado Alfredo Franco, em Irará, Euclides diz exatamente isto: ''O problema do Nordeste
não é a falta d'água, e sim a falta de retenção
das águas." Considerando as medidas pluviomébicas, de 1902, Euclides da Cunha poderia formular esse pensamento, pois ele sendo devidamente
refletido dá- como conseqüência a forrrtLilação
política do aproveitamento à_ e tQdas as águas atra- _
vés da retenção por barragens, e o aproveitamento dos ªclives.
PergUnto ao Governado~ se nos lençóis subterrâneos ou aquíferos eStá séndo feito um esbJdo
de lá] modo que eles não sejam eJq>lorados predatoriamente? .Porque é sabido que cada lençol tem
uma_ cerUl_!'lle· a de água que se pode sangrar
anualmente, além da qual, eles desaparecem fatalmente: Esta, a única questão que eu queria
formular e, ao mesmo tempo, concordando inteiramente com a política, não só para a Bahia, mas
para todo o Nordeste, de aproveitamento total
das águas, onde elas possam ser barradas sem
irifiltia.Ção, como em algumas áreas sedimentares~
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O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)Para dar um andamento mais rápido aos trabalhos, uma vez que o-Govéniadoi'Waldir Pires vai
precisar se deslocar para o Estado do Ceará, esta
PreSidênda Vru ouvir em bloco" diiCo Deputados,
e o GoVernador resporlderá; depois, mais cinco,
e assim teremos um andamento mais rápido.
Antes de encerrarmos esta reunião, queremos
lembrar aos Srs. Senadores e Deputados que esta
CPJ estará reunida amanhã, às 1O horas, nesta
mesma sala, para ouvir o depoimento do Professor Carlos Girardi, do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, que nos trará importantes informações científicas sobre a previsibilidade da se_ca
no semi-árido.
Tem á.palavra, por ordem de inscrição, o Depu- tado Celso Dourado, que disporá de 2 minUtos
para falar.
o SR. CELSO oexiRAbo---Lamento muito,
Sr. Presidente, a e}dgüidade do tempo, já que nas
outras vezes tivemos mais tempo.
Sr. Goverriádõr, a região de lrecê tem uma longa experiência de sofrimento com a seca e, na
realidade, essa última seca se iniciou exatamente
na região de lrecê, _com uma perda quase total
e absoluta da safra, com o agravãnte de que determinados erros, cometidos pelo Governo, prejudicaram ainda mais a região_. Depois de ter perdido
a safra de feijão, de milho e outros cereais, poderíamos ter tido uma excelente safra de mamona,
porque houve uma chuva em março e abril, e
quando chove neste período a mamona produz
bastante. Mas foi permitido a poFrtica de importação de mamona -estou levantando a questão
porque novamente so_ubemos que a Cacex está
permitindo a importação de mamona, o que é
um crime contra a região, contra o Nordeste como um todo e, particularmente, contra a região
de Irecê que é a maior produtora.
A região não precisaria ter ~frido o que sofreu,
porque a mamona seria aquele produto que daria
condições de subsistência, sobretudo aos pequenos, aos mais pobres e mais humildes, porque
é um produto genuinamente-popular. Precisamos
falar muito sobre a mamona, porqUe se pehsa
que mamona é algo imprestável, mas, na realidade, é um proc!uto nobre que é manipulado por
multinacionais. Nós exportamos o óleo e depois
importamos os produtos indusbializados. Alguém
já usou a seguinte expressão: o com·portamento
do Brasil, em relação à mamona, é como se ele
exportasse banan-a pafa importar bananada. Está
chegando a hora dos governos tomarem uma
atitude correta pará defi_l'!ii uma-jjolítiái -da produçãO, comércialização e industrialização deste produto, que é um produto nobre e de muita importância, sobretudo para o Nordeste. É um produto
que responde à calamidade da seca, responde
de maneira_ positiva e na hora precisa.
Devido à situação, depoiS daquela seca, partiu-se na região para a experiência de uma peqúena irrigação: temos, hoje, mais de dois mil hectares irrigados por iniciativa particular. Nesses dois
mil. hectares, foram produzidos este ano I 6 mil
toneladas de cebola, 500 toneladas de alho, centenas de toneladas- de cenoura, melão, melancia,
enfun, a região paSsou a um aprendizado de wna
cultura diferente, que não é típica da região. Mas·
a decepção foi muito grande, porque os pteços
se aviltaram de tal maneira, que hoje mesmo Irrigando, à marg m do rio São Francis~o. no Muni-
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dpfo de Xique-Xique, os produtores estão venden·

do suas terras porque acham que não vale à pena.
O que vem provar a tese-de que o problema
do Nordeste não é exatã:inente ã seca, é toda
uma problemática da região e do próprio País.

Tenho a impressão de que uma política correta,
de orientação -dos próprios organismos estaduais'

e federais, que existem na região, poder-se-ia ter
feito, com um estudo de mercado que não preci-

saria levar o agricultor a essa frustração e a essa
decepção. Lá, temos a Emater, a Embasa, o Pro-

recursos, possa essa obra ser antecipada pois 600
m~ KW quando entrarem em operação, liberarão
energia para os grandes projetas de irrigação, que
sei o G~vemo de V. fX. Começa a planejar.
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)-

Com

a palavra o Senador Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, Sr. Governador Waldir Pires:
(Trecho inaudível)

Então, se deveria usar toda a potencialidade,
jeto Sertanejo, desativado, mas com os seuS fun- toda a riqueza, todo o recurso humano do nosso
donários sendo pagos; a Cerb; Acar etc ......
povo para, durante o peliodo da seca, ele próprio,
Desses funcionários, a Emater tem mais de
através da sua conscientização e da sua educação,
300 e alguns outros têm dezenas e centenas, passuperar os problemas atinentes à própria sociesaram todo esse periodo recebendo salário do
dade e ao próprio c6ma.
Estado ou do Governo Federal praticamente sem
Quero concordar inteiramente com aS colocaproduzir nada...
ções dê V. ~ sobre as Origens da pobreza, do
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- _subdesenvolvimento da Bahia e do Nordeste braDeputado Celso Dourado, o tempo.de V. Ex'- está-- sileiro, que não são outras senão as origens da
pobreza e do desenvolvimento da Amazônia, de
esgotado.
Sã_o Paulo e.daqui da periferia do Distrito Federal.
O SR. CELSO DOURADO - .:: quando podeGo~ria de perguntar a V. EX' quais e como
riam ter orientado o agricultor para determinado estão sendo carreados os recursos federais para
produto, porque se ele tivesse sido orientado para o atendimento às vitimas de mais esta seca no
irrigar o feijão não haveria problema- hoje, estaEstado da Bahia?
mos comprando feijão a 3 mil crlW!Idos a saca
Em segundo lugar, se o sistema de distribuiçãopara o plantio de sequeiro que inicia agora.
de_ cestas alimentares é o mais adequado peJa
Sio problemas que existem ainda na região filosofia traçada do seu Governo acerca do atendie que precisam ser corrigidos e, lamentavelmente, mento àquele povo? Não seria mais adequado
o tempo é curto porque temos muitas outras
o trabalho, o salário mínimo e até um pouco mais
questões como, por exemplo, a adutora de Mircr
do que o salário mínimo e aJimentos adquiridos
rós, que está pronta, com350 milhões de metros
a preços subsidiados, ou a preço de custo?
cúbicos, para servir água às cidades e aos povoaTerceiro ponto: se o Oovémo democrático da
dos da região e atê hoje não se fez nada!
Bahia não poderia, ao lado de obras, mesmo com
caracterlstlcas permanentes- que já é um avanO SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)Passo a palavra ao Deputado Mário Uma.
ço -se não poderia, ao invés dessas obras mate-riais, investir na educação do povo durante esse
O SR. MÁRIO .LIMA- Ouvi o seu relato, prova
período, nessa ociosidade forçada, mas investir
de que o Governo democrático da Bahla começa
na educação 'de homens, mulheres e crianças,
a cumprir na prática o que prometera rias praças
para terem a consciência do problema e da supepúblicas.
ração da seca relativa a esse tempo, quer dizer,
Queria fazer uma pergunta objetiva: sabe-se
se não seria melhor ao invés de um açude aqui,
que um dos problemas que dificulta hoje a irrigação no Nordeste é a carênda de energia elétrica outro acolá, investir nos homens para que eles
se ~)fganizar e mudar essa face social,
- é o grande drama do Nordeste brasileiro. Te- pudessem
isto é, ao invéS de pequenos açudes que podem
nho em mãos o relatório da Chesf sobre as atividaser multiplicados a~avés de máquinas, não podedes do ano passado e aqui está o plano decenal
ria essa mão-de~obra ser empregada em serviços
de obras de geração. Estão incluídas duas usinas
comunitários e na própria educação dessas cona Bahia: Pedra-do-Cavalo, que gerará 600 mil
munidades?
KW, e a Usina de Itapebi, no extremo-sul, que
gerará também 600 m~.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)Ontem, neste recinto, questionei ao Ministro
Para encerrar o primeiro bloco, passo a palavra
da Minas e Energia quanto à data prevista para
ao Deputado Antônio Câmara.
essas máquil)as entrarem em operação, e S. Ex'
O SR. ANTÓNIO CÂMARA - Prezado Goverme respondeu que a primeira é Pedra-do-Cavalo,
em abril de 1992; e Itapebi, erri-Oovembro- de
nador WaJdir Pires, a exposição de V. Ex' não
96~ QUestiOnei ao Ministro, e S. Ex' ficOu de me
s6 é criteriosa càm rei"ação às mudanças preconizadas pelo seu Governo com referência ao condar urna resposta posterior, se essas obras não
vívio do nordestino __com a seCa, mas, também,
poderiam ser apressadas. Porque se essas usinas
o depoimento de V. Ex" com relação ao que enentrassem em operação iriam liberar a energia
controu na Bahia, não é diferente do Rio Grande
de Paulo Afonso que poderia ser direclonada para
as grandes obras de irrigação.
do Norte, não é diferente da maneira degradante
como-recebenl.os o EStado. Mas, viemos para muA pergunta que faço a V. EX' é a seguinte: Em
dar! O solo e o clima não podem ser considerados _
que nós, Parlamentares da Bahia, solidários e
companheiros de V. Ex!'; Poderemos ajudar para
como verdadeira causa de nossa pobreza. Temos
que conviver com ela e competência e inteligênquestionar o Governo Federal e mostrar o débito
cia, meios e potenda1idade para minimizarmos
que tem com a Bahia, no sentido de que, pelo
menos, Pedra-do-CaVãlo, que é urna obra que
esses efeitos:
já está tecnicamente nw:n"
estágio, caso
b1to istO, corrobor3ndo com o_J)ensamento de
V. ~. tanto nos noVos critérios que vai adotar,
haja boa vontade do Governo Federal em liberar

certo
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como a fOrrilã: que ericoritrou o seu Estado, que
foi a meSma encontfãda- no nosso, gostaria de
dizer a V. ~ que é necessário - e aqui me
dirijo ao nosso organismo de desenvolvimento
econômico e social - também que possamos
fortalecer a Sudene; fazendo com que possa ser
readquirida toda a soma de _re,cursos para que
ela possa, numa política nova - não nesta, porque o Finar serve apenas a grupos poderosos
--, enquadrar-se numa nova realidade de recuperação do Nordeste voltada para o homem e para
o mais carente. Não é assim?
O SR. PRESIDENTE (TeotonlooVíielà Filho) -

Com a pa1avra, para responder as questões formuladas neste bloco, o Sr. Governador Waldir
Pires.

O SR. WALDIR PIRES- Si-. Presidente, Preciso
reaJmente responder com muita rapidez, porque
estou na dependência de uma carona do Min[stro
do Interior para viajar, às 13 horas e 30 minutos,
para Fortaleza. Todas as perguntas são muito importantes e todas mereceriam ser respondidas.
Mas, eu gostaria de emitir o juízo que -tenho a
respeito, com uma reflexão mais profunda.
Nobre-Deputado Fernando Santana, creio que
essa é uma: das preocupações que hoje temos.
Não há estUdos sobre os lençóis freáticos, estamos começando a realizá:los. Como dizia há pouco, não há estudos dos recursos hídricos na Bahia,
há regiões em que os poços estão sendo perfurados e já estamos sentindo a ameaça do esgota~
mento do lençol freático. É uma coisa perigo-sí.ssima, mas, infelizmente, há uma certa anarquia
na perfuração decorrente da inexistência de eatudos que indiquem o volume dos reserVatórios
subterrâneos. Estamos realizando estes estudos
e creio que, dentro de seis meses a um ano, poderemOs ter estes- estudos geológicos realizados na
Bahia e, com isso, estabelecennos uma disciplina
da periuração.
Meu companheiro Celso Dourado, estou inteiramente de acordo de que teremos que mudar,
como política deste País, os mecanismos da importação, ou-da autorização de importação de
produtos agrícolas. Quer dizer, a autorização da
CACEX é, tantas vezes, absoiUtaffiente afastada
da realidade agricola, da realidade econOmica,
da potencialidade de todos os nossos produtores
e da nossa capaddade de produzir.
O que-ocorreu, fiõ ano passado, com a mamo_na, se ocorrer este ano, então, é uma coisa gravis-sima.- A mamona é reaJmente uma produção de
extrema utilidade, porque ela é resistente e rica.
Não há por que estejamos a importar mamona
do mundo. Estamos importando mamona, inclusive, do outro lado do mundo, importando da
China. -- De modo que estou inteiramente de acordo
com que a política de autorizar a importação de
produtos agrí_cola_~rtão possa ficar a nível de decisões da CACEX ou dos órgãos puramente fazendários.
Como também em relação a MfroróS, creio que
devemos interromper essa desarticulação na vida
deste País. Os organismos federais têm atividades,
empreendimentos absolutamente, digamos as-slm, independentes da articulação com os Estados. Mirorós. é uma obra federal; a esta altura,
deveria estar plenamente articulada com a admi~
nistração estadual. Estamos insistindo. Entendo
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até mesmo que há órgãos federais que deveriam,
inclusive, desaparecer na realidade nordestina,
pMa integrar-se num programa comum. Devemos tentar realizar, com a seca, o qUe estamos
tentando reaJizar com a saúde. Quer dizer, a ação

integrada para impedir a dispersão, a superposição, o desperdício, a desarticulação que hoje

volvimento. Creio que a Bancada vai nos ajudar
enormemente, ajudar a Bahia, forçando, pedindo,
reivindicando qu_e ltapebi e Pedra~do-Cavalo se
façam em menos tempo. Pedra-do-Cavalo pode
ser, se for intensa a margem do investimento,
concluída em dois anos. Não há nada em energia
lá.

é tão existente.
ENERGIA

Mário Uma, este desafio para nós é fundamenta], porque a grande riqueza do São Francisco,

evidentemente, que não deve ser para produzir
energia; deve ser para fazer a grande revolução

da produção de alimentos de todo o São Francisco, de todo o Oeste. E, no entanto, ainda hoje,
estamos encontrando dificuldades nesta visão
conceituai. O São FranCisco existe para viabilizar

uma agricu1tura modema? OU o São- Francisco
existe para produzir energia? Deveríamos estar
cogitando de outras fonnas de energia. Existem
outras formas de energia. N6s,_ inclusive, estamos
investindo, neste Pafs, muito pouco na pesquisa
da energia solar, numa região, como a Região
Nordestina que é riqufssirna de disponibilidade
solar.
A curto prazo, quais são os grandes problemas
que estamos ru7 Houve uma certa negligência;
os investimentos não correram como deveriam
ter corrido; as obras de (taparica não se concluíM
ram, em 1986, como deveriam ter concluído; as
obras da linha de transmissão de Tucunú para
Presidente Outra não se conclufram, como deve-riam terMse concluído no começo deste ano; estaM
mos pagando um preço altíssimo, no Nordeste,
com o racionamento de energia; os Estados estão
pagando, do ponto de vista financeiro, o mercado ·
de trabalho, porque está desempregando gente.
TemoS eStas duas outras indagações que S.
S' colocou, muito apropriadamente, que é PedraM
do-Cavalo. Pedra~do-Cavalo é este caso de ca1arrlldade administrativa; Pedra-do-CavaJho é uma
coisa inimaginável, porque endMdou o Estado
praticamente em um bilh5o de_ dólares, para produzjr energia, não produz até hoje um kW de
energia; a barragem está conclufda desde 1983;
foi inaugurada muitas vezes; as televisões foram
convocadas a editarem essa propaganda das suas
conclusões; Pedra-do-Cavalo não tem o mínima
de estrutura para produção de energia. Não há,
sequer, uma turbina. Toda iniciativa é a partir do
nosso Governo de passar Pedra-do-Cava1o para
a produção de energia elétrica, para a CHESF,
que tem know how, que tem competência de
produção e de operação de wna barragem, como
é Pedra~do-Cava1o. E a COELBA, que é o organismo estadual, comprará essa energia e a distribuirá, pois esta é a sua competência. De outro
lado, também - creio que a Bancada pode nos
ajudar enormemente -, estamos forçando o Ministério das Minas e Energia a que os estUdos
e a conclusão das abras de ltapebi se façam num
prazo mais curto, para que a_s ter_1hamos rapidamente, lá no Extremo Sul, porque isto viabilizará
mais facilmente a interligação de todo o slstema
energético do Centro-Sul com as instalações de
ltapebi, com Pedra-do-Cavalo, com o sistema
CHESF e com a ELETRONORTE, intérligando
todo o_ Nordeste com o Sul e, com isto, fazendo
desaparecer o perigo da instabilidade de oferta
de _energia e, conseqüentemente, de nosso desen-

O SR..MÁRIO UMA- É um aspecto que acho
importante: redução do prazo.

t

O SR._ WALDIR PIRES importantíssimol
Hoje, estamos à beira de um colapso, porque,
ainda hoje, eu estava lendo que as nossas reservas, em Sobradinho, estão reduzidas a 16% úteis.
Se chegarmos a 10%, provavelmente, poderemos
ter um colapso do sistema do São Francisco,
em Sobradinho e em Três Marias.
-Senador -~nsueto de Lavor, nosso companheiro,_ creio que os recursos federais s!o pequenas, são reduzidos. Temos recursos federais, até
o momento, que são alocados pelo Ministério do
Interior. Não há um programa estabelecendo nitidamente as responsabilidades que possamos assumir. Orna reaJidade como a da Bahia, por exemplo, que foi financeiramente a do desastre, em
que tínhamos uma despesa de pessoal que correspondia ao total da arreçadação da ICM, a
130%~ a despesa de pessoal. Posso dizer, hoje,
aos meus conterrâneos que vencemos a batalha
financeira, que equilibramos já o Estado, que hoje
temos uma situação superavitária entre receita
e despesa, mas a verdade é que isso foi a partir
do mês passado e ainda é uma quota modesta,
muito modesta. Não chegamos a ter, ainda, 10%
da receita do Estada, podendo ser consagrada
a investimentos. Esses recursos do Governo FederaJ são recursoS ainda muito modestos e, hoje,
indusive, vamos ter agora uma reunião-em FartaM
Jeza. O Ministro do Interior irá a esta reunião e
o que desejamos é que se tenh_a cl~ e nitide!!:
na partiCipação desses recursos federais, para que
a margem de responsabilidade, em todas essas
medidas paliativas e emergencía!s, s.ejam uma
margem mais tranqüila.
Creio que, talvez, em virtude da forma como
diss_e, não tenha sido bem entendido, mas situamos, como duas fonnas de atendimento, tanto
o problema das cestas básicas em determinadas
regiões, onde não há oportunidade imediata da
frente de traba1ho, como também a da frente de
trabalho, s_endo sempre com salário, à base de
um salário mfrtimo e sempre para a realização
de um equipamento público, de uma obra pública. Jamais a frente de trabalho seja manipulada
pelo ~hefe clientelista, enfim, pelo clientelismo,
conduzindo o trabalho para Setores privados, para
o enriquecimento desse ou daquele proprietário,
mas a frente de trabalho administrada por essa
comunidade.
Na realidde, houve um colega da Bancada baiana, nosso adversário, que iria nos dizer que está
, havendo ou que houve alguma prática não corre~
ta. Não posso assegurar que a prática seja absolutamente correta. É a primeira vez que se faz isso
na _fl.,.hia, ao longp dos séculos e_ dos tempos,
em que a comunidade que diz onde o dinheiro
vãiser aplicado, que faz a relação da mão-de-obra
que vai ser contratada, que pode ter o poder fiscalizador. É _possível_que haja, mas de qualquer jeito,
o que é importante é o seguinte: é que não haverá
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impunidade. Se porventura ocorrer desvios, esses
desvlos·serão punidos e nós não_ os permitiremos.
Em á~laçao aos in\réstimentos em educação,
eu estou inteiramente de acordo. Creio que esse
é um processo pedagógico e deveremos,·na medida em que utilizarmos a mão-de-obra em frentes que estão realizando obras públicas, seja aguada, seja represa pública, seja estrada, seja equipamento público que fique definitivamente e que
não se interromperá, porque o que para1isar, na
fo;~se em!!fgencial, pela eventual paralisação de recursos federais, nós continuaremos com recursos
estaduais, nesta compreensão de que n6s preci~
sarnas mudar é a fiSionomia da utilização dos
recursos hídricos em nosso Estado.
Conij:)ailheiro Deputado_ Antônio Câmara, eu
estou inteiramente de acordo com a sua observação e creio que é predso fortalecer a Sudene.
A Sudene foi concebida para ser esse órgão de
representação da vontade politica do Nordeste.
~ claro que ela sofreu defonmrções extraordinárias ao longo do autoritarismo e que nos incumbe
prestigiar a Sudene, restaurá-la na sua dignidade
maior, na sua responsabilidade de indicar a política para o Nordeste, a política de seca e a política
do desenvolvimento para o Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)Dando início agora às questões do segundo bloco. passo a palavra à Deputada Moema São lliago.
A SRA. MOEMA SÃO THIAGO -

Governador

Wa1dir Pires, reconhecendo toda a trajet6ria de
vida de V. Ex!', democrática, popular e nadonalista,
para mim, é muito importante ouvir V. Ex' no
sentido de analisar o que-seriam as-ZP.ES agora,
para o Nordeste.
O SR. PRESIDENrE (Teotonio Vilela Fuho)Concedo a palavra ao nobre Deputado Domingos
Leonelli.
O SR. DOMINGOS LEONEW- Nobre Senador, há uns dois dias reunimo-nos aqUi, em Brasí~
lía, com um dos ecbtlõtnistas mais i~po~tes
do nossa Partido. S. Ex" nos registrava que, embora a questão do Nordeste fosse muito grave, fosse
muito séria, que estava tentando se resolver a
questão no plano, inclusive, da tributação, mas
que nós tínhamos um crescimento, no Nordeste,
dois pontos acima do crescimento da economia
nacional. Lembrei a S. Ex' que dais pontos acima
de um, acima de zero, importa muito o patamar
do qual se parte para esse cálculo. Eu creiO qUe
essa formulação, ao lado daquela que faz o Senador Teotonio Vllela, toga no início do seu artigo,
q CPI da Seca no Nordeste, quando S. Ex' disse
que a ~anomia é tão frá9il que um ano Inteiro
de seca, talvez, traga prejuízos económicos menores que _uma só grande geada em São Paulo e
no Paraná, essa desimportância económica do
Nordeste, no conjunto, principalmente da agricultura nordestina, juntando estes dois fatos, eu
gostaria de pedir a V. fr uma opinião ou Um
raciocínio a respeito das possibilidades de desenvoMrriento do Nordeste, como única forma 'de
enfrentar a questão da seca, já que, na sua própria
fa1a, fica mtrlto claro que não existe um enfrenta~
mente isolado. Como o Nordeste pode gerar ri~
queza para enfrentar - se -a si próprio, as suas
próprias dificu1dades_ internas e a bruta], talvez
uma das mais cruéis, afrontosas e desumanas
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explorações do homem pela taxa de exploração
que existe em tod~ o mundo? Dificilmente, encon~

trar-s_e-á uma disparidade interna tão grande, com
uma população tão rica ao lado de uma população tão pobre, como existe no Nordeste. Nesse
sentido, temos que enfrentar sua própria contradição interna, para enfrentar_ a questão c;la se_c:a.
Essa é: a minha formulação.
O SR. PRESIDEI'ffE (Teotonio Vilela Filho).Concedo a palavra ao Relator desta Comissão,
o nobre Deputado César ca.Js Neto.
O SR. CÉSAR CAl.S NETO -Serei bastante
sucinto, fazendo um -pequeno comentário sobre
uma das afirmações do Governador Waldir Pires,
no que diz respeito _à decisãq políti_ca. Ach_o _que

essa CP1 tem que ser, também, uril instrumento
de decisão

política~

Para se ter uma idéia. Governador, segundo
os dados oficiais, de 1979 a 1987, em menos

O SR. PRESIDENTE (Teotónio V11ela Filho)Com a pa1avra o Vice-Presidente desta CPI, Deputado Ismael Wanderley.
O SR. ISMAEL WANDERLEY - Governador
Waldir Pires, eu gostaria de comentar um fato
que presenciei ontem, aqui, nesta mesma sala.
lndagado pelo Senador Jutahy Magalhães, aqui
-presente, o-Ministro Aureliano Chaves confessava
que os recursos foram· -desviados do Nordeste
e b JiossO racionamento é exclusivamente fruto
dá irrésponsabilidade do desvio desses recursos.
·É lamentável que nós, que sabemos de todos
os -problemas d-a nossa região, cheguemos a
cOnstatar irreSponsabilidades dessa natureza.
Ora, Sr. Governador, diante de exposições como essas, no nosso entender, a vontade política
de priorizar o Nordeste não está ocorrendo. Ocorre também, agora, na irrigação, quando nós sabemos que o Sul--5udeste tem um maior número
de hectares irrigados do que o nosso Nordeste,
sem falar no escândalo da Alurnar, que consome
mais- energia do que o meu Estado, o Estado
do Rio Grande do Norte. Todo o Rio Grande do
Norte ConSOme menos do que a Alumar, que
tem energia subsidiada e, todos nós sabemos,
pagamos para exportar alumínio.
-V. Ex' não acha que se faz necessário uma
mobilização politica dos Governadores e dos Parlamentares do Nordeste, no sentido de coibir e
defmitivamente evitar esses abusos?
Nós não podemos mais suportar esse racionamento _e, se os prazos de entrega das novas termoelétricas não forem atendidos, teremos que
paralisar a Alumar, para que não penalize mais
o povo nordestino.
SR. PRESIDENTE (Teofôniô Vilela Filho)As inscrições estão encerradas e eu perguntaria
se J'!iafs algun:t parlamentar deseja usar da palavra,
para as respostas finais do Sr. Governador.
Com a palavra o Senaàor Jutahy Magalhães.

de uma década, os prejuízos com a seca, no Nordeste, foram da ordem ·de 21 bilhões de dólares.
As transferências governamentais, nos cinco anos
de seca, atingiram a ordem de dois b~hões de
dólares. Então, nós temos, em menos de dez
anos, entre a massa de prejuízos e a massa de
transferências governamentais, cerca de 23 bilhões de dólares, o que significa uma bagatela
de 20% da noSsa dívida externa, o que mostra
que os recursos estão se perdendo, por falta de
uma decisão política mais efetiva.
O Nordeste, Sr. Governador, hoje, tem cerca
de 500.000 hectares inigados. A Índia tem, segundo o Ministro do Interior, com quem V. Ex!' vai
viajar agora, 40 milhões
hectares irrigados.
O Governo Federal propõe a reZ~Iização de um
milhão de hectares em cinco anos. De acordo
com os recursos já previstos para o Ministério
da lnigação, que, no próximo ano, são da ordem
de_350 milhões de dólares, nós chegamos à condusão de que isso vai levar cerca de nove a dez
OSR. SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Sr.
anos para se realizar um milhão de hectares, enGovernador, SendO bem sucinto, em primeiro luquanto que a fndia, segundo as informações do
gar, eu perguntari~ se nós teremos possibilidade
Ministro do Interior, realiza, por ano, cerca de 2,3
de realizar uma programação para aproveitamenmilhões de hectares de irrigação. Em um ano,
to_ dos recursos transferidos para o Nordeste, em
a fndia realiza mais do dobro do que o Brasil
atendimento à seca, às dificuldades, como, em
pretende realizar no Nordeste, em termos de, praoutros países, nós não fazermos apenas obras
ticamente, dez anos, o que mostra que o Governador acerta muito, quando diz que o problema que nós chamamos, no Nordeste, de "alka-seltfundamental dessa questão da seca ainda _é um zer", que, com as primeiras chuvas, desaparecem,
sem termos, portanto, um planejamento de aproproblema de decisão política.
Eu queria Só aproveitar eSse peqUeno comen- 9eitamento dos recursos transferidos no período
da seca, para faz.er obras realmente defmitivas
tário do Sr. ·aovemador Waldir Pir~s. para que
e planejadas no ·conjunto.
nós tenhamos essa consciência de que uma das
responsabilidades básicas, maiores, desta eorrus:.
· Nao temos, como V. Ex!' já demonstrou, nesiio,_junto com os Governadores e todas as autori- nhum estudo a respeito de aproveitamento da
dades envoMdas na problemática do Nordeste água, que não_ é tão pouca assim na nossa região.
e da seca, é em geral decisão política, sobretudo, Apenas, existe uma má distribuição e um péssimo
neste momento constituinte e também da legisla- aprove_(tamênto das águas caídas do céu.
ção complementar. N6s estamos tentando fJXar
Agora, no problema de energia, por exemplo,
wn percentual de inve~entos pa_ra o Nordeste. foi citado aqu~ nós verificamos que o Governo
Então, aCho que Seria de bom alvitre que nós fed~al. nos dois últimos anos, sem falar no paspudéssemos, dentro desse percentual, fixar tam- sado, no atraso de Itaparica e taL., mas, nos dois
bém um parâmetro de investimento na área de últimos anos, nós tivemos um aumento de recur-combate à seca, de convivência com a seca, de sos· para o Sul, Sudeste, da ordem de 89,5% da
irrigação, em termos de Nordeste, cpm esses re- ELETROBRÁS. E. no Nordeste, nós tivemos u.ma
cursos da Constituinte.
-diminu_i!;ão de 9,5% ·na atual administração. Essa
É neste sentido que eu gostaria de ouvir, poste~ -é a prioridade em favor do Nordeste.
dormente, a opinião do Sr. Gov.emador Waldir
Não Sabemos, até agora, quem chegou primeiPires.
ro, se a galin~a ou o ovo e, no caso da ALUMAR,
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s_e_a Tucuruf foi consbuída para atender a ALO-

MAR, ou se _a ALUMAR chegou para atender as
necessidades de distribuição de energia de Tucurui. Mas o que nós sabemos é _que a ALUMAR,
com 450 mil megawatts de aproveitamento de
eiiergia, gera 2.200 empregos, enquanto que 450
mil megawatts, dirigidos para empresas voltadas
para o aspecto sodal, poderiam gerar 450 mil
empregos. O que poderemos fazer para criar no
Nordeste essa mentalidade que temos de lutar
para o desenvolvimento da região e não lutannos,
apenas, pélra apTaUdir os prÕjetos que chegam.
Porque nós vemoS inigação... V. Ex" falou no problema de irrigação. E ontem também, na CPI de
energia; verificamos que não existe nenhum projeto em estudo entre o Ministério da Irrigação e
o Ministério das Minas e Energia, para saber o
dispêndio de energia nesse projeto de ~gação,
na área do São FrandsOO. Até hoje, o Ministério
das Minas e Energia hão sabe qual o tipo, o modelo de irrigação que será feita pelo Ministério
da Irrigação. Então, não pode calcular quanto vai
dispender da água do São Francisco, em prejuíro
da geração de energia. Eu teria muitas outras
cOiSas a falar, mas meu tempo já está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela ·Filho)Encerrando as perguntas, passO a palavra para
o Senador Ruy Bacelar.
O SR. R(N BACElAR -Sr. Presidente, Sr. Governador, Srs. Parlamentares:
Eu não pude ouvir toda a exposição do eminente Governador da Bahia. Entretanto~ eu gostaria de ponderar o seguinte: todos nós sabemos
que a escassez de chuvas, a não retenção das
águas, a pluralidade de órgãos atuando no Nordeste têm sido alguns dos problemas quase que
permanente no Nordeste, que nos coloca sempre
num estado de penúria. Agora, considero e muitos
dos brasileiros consideram que o grande proble_m.,, o maior problema do Nordeste é que está
nos faltando uma dedsão política, uma vontade
política, principalmente do Governo Federal e dos
Go:vernos Federais que passaram por este Pafs,
para resolver o problema da seca, do desenvolvimento da situação da calamidade do Nordeste.
.Porque o Governo Federal, que em comunhão
ou conjugação com os governos estaduais e municipais e a própria comunidade, através de um
programa sério e de recursos, já tedam solucionado esse problema, dando um Brasil mais uno,
mais solidário, mais humano. Entretanto, chegou
a hora É preciso que o futUro governante deste
País _esteja ç:omprometido com essas causas,
comprometido com o povo. Daí, é que acho que
uma das saídas para o Brasil, no momento, são
as eleições diretas, hoje, já defendida também
por V. Ex' Não que a eleição vá solucionar_todos
os problemas. Entretanto, vai comprometer o governante com o povo e o povo vai passar a ser
participe, cc-responsável na gestão pública federal.
Pergunto: V. Ex' também concorda que o que
está nos faltando é a vontade política, é a decisão
política do Governo Federal, carreando, alocando
mais recursos para soludonar definitivamente o
Nordeste?

O SR. PRESIDEI'ffE (Teotonio Vilela Fuho)Passo a palavra ao Governador Waldir Pires, para
responder as perguntas deste segundo _e ú1timo
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bloco, concluindo seu pronunciamento de hoje
nesta CPI.
O SR WALDIR PIRES- Deputado Moema São

Thiago,lamento lhe dizer que tenho ouvido muito
falar nas ZPE nos jornais, títulos dejornais, artigos.
Mas, nenhum estudo sério, capaz de justificar uma
modificação tão profunda como é a síntese: da

proposição da ZPE na política industrial deste
País. A porruca industrial de um país joga com
a sua soberania, com a sua capacidade de abrigar
a sua gente e de crescer. A ZPE pode ser, assim,
a princípio, wn grande êxito de paises do tipo
da Coréía, de. formosa, de Hong Kong, mas um
país como o Brasil, de dimensões continentais,

com essa população que nós temos, um país
que assentou toda a sua politica de desenvolvimento industriaJ, do seu mercado interno, que
pôde sobreviver aos grandes embates e maus

instantes do mundo contemporâneo, nos últimos
40 ou 50 anos, exatamente porque se asSentou
no seu mercado interno. De repente, muda~se
esse projeto, esse modelo de desenvolvimento
industria) para pretender que ele seja uma solução
para os problemas do Nordeste e se transforme
num entreposto, em que se utiliza de forma perpé~
tua, ou se pretende utilizar, perpetuamente,._ o bai~
xo salário da mão~de~obra, eu creio que esse não
é um projeió para o Brasil, não é uiÍ't projeto
para o Nordeste. (Palmas.)
Para resolver os problemas do Nordeste em
si, eu creio que o problema do Nordeste está
todo vinculado a uma concepção do Govémo
e da democracia, isto é, da concepção demo~
crática da sociedade, eu creio que bastaria que
nós invertêssemos alguns dos níveis de investi~
mentes públicos que temos aí. Por exemplo, os
gastos públicos federais do Nordeste, para uma
população de 30% do Brasil não chegam a 9%.
Os investimentos públicos -acabamos de ouvir
h6 pouco - em relação à energia, os investi~
mentes das empresas públicas federais do Nor~
deste, enio chegam a 1O% .Jamais, pretendemos
subverter um modelo de crescimento industrial
do Brasil e uma economia autónoma deste País,
é claro que aberta a toda tecnologia, é _claro que
sem xenofobia, mas autônoma, decidida, a partir
de centro de decisões internas. Não creio que
o que seja bom para Hong Kong ou para Coréia
seja, necessariamente, bom para um país continental como o Brasil. De forma que eu nunca
me dispus a aprovar esta sugestão.
O Nordeste cresce 2% acima da renda Oacional
ou do PIB nacional, mas a verdade é que isto
tem sido episódico, de um lado, porque, de outro,
o que nós const.atanlos é que a participação do
Nordeste no PIB tem decrescido. Por exemplo,
hoje, o Nordeste está ai, no setor industrial, com
uma participação que, provavelmente, náo chegará em 1987 como não chegou em 1986, a
11% do PIB industrial do País. Nós já tivemos
14%. Eu costumo dizer esta coisa simples: a Bahia
tem um pólo petroquímica. Às vezes, alguns companheiros nos dizem que o Estado já está razoavelment~ o Estado está dessemelhante dos ou~
tros, está mais ou menos rico.- Mas a verdade
é que todo o produto industrial da Bahla é menor
do que o de um município de São Paulo - São
Bernardo do Çampo. E todo produto industrlal
do Nordeste é menor do que o da ABC porque,
evidentemente, quando n6s falamos em decisão

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
política, isso significa, realmente, onde nós vamos
aplicar a poupança naciona1 de fonna adequada
a integrar este País e isto está intimamente vinculado a um conceito democrático, porque ou nós
integramos o Brasil espacial e socialmente, ou
perdemos a batalha democrática deste País. Tam~
bém concOrdo com a indagação do querido com~
panheiro Leonelli.

Quinta-feira 24

835

Magalhães, sobre os recursos do Sul e do Nordeste. No Nordeste não temos uma idéia das nossas idiossincrasias, não se trata disto, mas creio
que no Nordeste, agora, numa fase democrática
do Brasil, em que nos voltamos para os problemas
essenciais deste País, em que desaparecem os
desentendimentos pessoais. a "briguinha miúda"
de grupos, para nos concentrarmos nas grcindes
reivindicações económicas e sociais, não há coDeputado César Cais Neto, são muito eloqUenmo admitir que se restrinja e que se ampute a
tes os números dos prejuíZos do Nordeste, que
verba de investimento em energia para o NorV. ~ teve oportunidade de relatar, e também
deste, e que se amplie, como se ampliou, para
os problemas de não estarmos atingindo o mini~
o Centro-Sul do País.
mo das nossas expectativas nwn projeto_ de irriga~
Isto é, realmente, _contrário a tudo quanto nós
ção. Comparação do Brasil hoje, em terras irrigaestamos construindo neste País, que é a espedas, com a fndia, é realmente uma coisa melanrança de termos uma realidade democrática no
c61ic.,, e precisamos dispor de recursos, e esses
Brasil. Insisto muito nisto: faremos deste llm país
recursos com vontade política de realizar e de
integrado, pois a democracia não vive sem inteaplicar. E é preciso pensar nesta coisa elementar
gração social e espacial, não vive, como não vfve
que a vontade política está vinculada a uma idéia
sem liberdades.
de subsidiar a economia do Nordeste. Subsidiar
Enquanto tivermos essas desigualdades n_ps nícomo um dever democrático, subsidiar como hoveiS em que ela-s estão, não poderemos ser wna
je na França se subsidia o desenvolvimento indusdemocracia. Então, este é um conceito do muntrial das regiões periféricas, como se penaliza o
do, é uma constatação do mundo.
investimento industrial em Paris, e se oferecem
Meu querido companheiro Senador Ruy Bace~
recursos abundantes, subsidiados por vezes até
lar, creio que, re~ente, temos que nos mobiliZar.
quase em doações a quem vai fazer algum investiO problema do Nordeste não é apenas recursos,
mento industrial lá na margem do Mediterrâneo,
todos sabemos, esse conceito básico da mudança
no sul dO Atlântico Norte ou em Calais. É preciso,
estrutural do Nordeste, esta realidade que conherealmente, o subsídio. .t\1\as o que é o subsidio
cemos e que vem às dezenas e dezenas. A batalha
do Nordeste? O F1NOR. O que é o FINOR? Um
da seca e da estiagem existe desde o Padre Spiquarto de século, vinte e cinco anos do FINOR,
cuelta, no século XVI, que já dizia das dificuldades
o subsídio total do FlNOR, que é mais ou menos
da estiagem.
em tomo de 6 bilhões de d61ares, é menor como
Pois bem, de lá para cá, ficamos no assisteninvestimento do que o investimento da AÇOMIcialismo, ·nos donativos, e não fomos à raiz, que
NAS, num Município de Minas Gerais. Nós temos
é a relaÇão capitaVtrabalho e o poder de acUmuque mudar esse quadro e há pouco dizia aqui
lação, que deve existir no Nordeste, como nos
um dos nossos companheiros, o Senador Juthay
falou o Deputado Domingos Leonelli, sobre como
Magalhães, sobre investimentos em energia, que
será possfvel mudar essa realidade do Nordeste.
a Vontade política está vinculada à vontade de _
-TemoS que-criar as condições de acumulação
fazer desta Nação uma nação democrática - e
de capital.
fazer com que cesse o Nordeste de ser esta estru~
A única possibilidade de se ter investimentos
tura a manter uma força de trabalho, um exército
é se ter acumUlação prévia de capital. Por isso,
de força de trabalho de reserva, qUe foi convenós, na Bahia, hoje, temos muita clareza, e coloniente a setores dirigentes, tanto do Nordeste,
quei isto iiã nossa mensagem do orçamento para
quanto do Centro-Sul, não só para frear movi1988, que transformamos em uma mensagem
mentos modernlzadores e reformadores do Norindicando as grandes linhas estratégicas do quadeste, como para frear as expectativas de melhodriênio, da transformação da econorrtia e do resrias salariais, de crescimento salarial na mào-degate- da dívida social.
obra utilizada no Centro-Sul. São mudanças proCreio que é fundamental que criemos, no Norfundas que têm que ser adotadas.
deste, as condições de acumulação de capital,
Deputado lsmaeJ Wanderley, estou inteiramenpara que tenhamos poupança· e poSsamos inveSte de acordo com V. Ex' O desvio de recursos
tir. Isto significa a modernização da economia;
para a energia do Nordeste é intolerável. Não sei
significa, também, que temos condições de dispucomo Jsso pode ser permitido. Todos n6s temos
tar a indústria do Nordeste, na ponta da tecnow
que nos unir e temos que impedir, como também
logia modema, e, ao rfteSfuOtempo, cuidarmos
temos que impedir que a ALUMAR, absorva o
do processo social.
que absorve enquanto n6s estamos penalizando
Não podemos nos atrasar.
a indústria do Nordeste com racionamento de
Hoje,
por exemplo, no meu Estado, defendo
energia Há cerca de 30 anos, um grande baiano,
uma tese de que cheguemos à tecnol_ogia de pono Ministro Oemente Mariane, bateu o pé e impeta mais alta, em petroquímica, em química fina,
diu que Paulo Afonso fosse construída para proem biotecnologia, em Informática, em tudo, para
duzir alumínio, e que este País nào tinha o direito
não sermos colonizados definitivamente, tanto no
de deixar de estimular o desenvolvimento de seu
setor industrial, quanto no setor agrlcola
povo, das suas regiões, para produzir alumínio
para o mundo desenvolvido, pois a ALUMAR é
Essa base de transformação econômfca possi~
a nossa capacidade de exportar energia, quando
bilitar-nos-á o grande esforço do resgate da dívida
não temos energia elementar para o trabalho e
social, para que não sejamos o que somos.
o desenvolvimento das nossas regiões.
E o que encontramos? A Bahia é dos EStados
de índices mais perversos de analfabetismo e de
Creio que a nossa mobilização 9Iobal, também
abandono de sua gente, hoje, no Brasil.
sobre a Al.UMAR ouvia o nosso Senador Jutahy
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Então, temos que possuir uma das formas de
estabelecer o processo democrático de conquista

de uma rea1idade social diferente, exatamente por
mecanismos dessa natureza, que são mecanismos democráticos do serviço público gratuito,
dos investimentos básicos nos serviços gerais de

educação, da saúde, do saneamento, das regras
tributárias, em que a distribuição da renda possa

fazer-se e na mudança, portanto, dessa relação
capltaVtrabaJho, que é para o Nordeste, tem sido
uma condenação desde o século passado, desde
quando nós deixamos de fazer as migrações internas, as migrações próximas
das outras, no

uma

próprio espaço do Nordeste até no próprio espaço

de cada um de nossos Estados, para estimularmos as migrações de longas distâncias como for-

ma de manter um exército de reserva permanente
para os setores de desenvolvimento industrial ou
agrícola. isto vem desde o tempo da economia
cafeeira, em São Paulo, até o processo depois

dos anos 30, do grande movimento industrial de
São Paulo e no Nordeste.
De modo que é com essa visão que eu gostaria
de dizer que a vontade polftica nossa é uma-vC:n1ta- de de modificação profunda da estrutura da sociedade brasileira, de ganhar para o Brasil a democracia, porque, ganhando a democracia para o
Brasil, nós ganharemos a transformação do Nordeste.
OSR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela FilhÓ)-

Governador Waldir Píres, V. Ex!' acaba de enriquecer os documentos com que o Relator desta
CPI irá trabalhar a sua conclusão final. Esta CPI
sabe, através das reuniões aqui realizadas, que
nós precisamos de soluções estruturais para resolver os problemas estruturais do Nordeste. Nós
sabemos que o Nordeste precisa se integrar ao
resto do Brasil. A questão nordestina tem que
estar inserida na questão nacional.
Mas, Governador, é importante o depoimento
de um executivo estadual, como V. Ex', porque
n6s não podemos perder de vista a questão da
emergência, e sabemos, pelas nossas andanças,
pelos depoimentos aqui feitos, aqui realizados,
que já existe, hoje, no Brasil, tecnologia para orientar o homem a conviver com a seca Lá no CEPATSA. no Município de Petrolina, em Pernambuco, vários técnicos têm estudos primorosos,
detalhados desde a orientação do homem para
preparar cisternas, barragens, açudes, barreiras,
assim como também as plantas e os animais adequados à estiagem, que nós não podemos pensar
só em irrigação, nós sabemos que 3% da área
do semi-árido são irrigáveis, mas a questão técnica já está equacionada, os nossos técnicos sabem
perfeitamente como fazer e como orientar o nosso
homem a conviver com a seca. Nós temos terra,
a despeito -da estrutura fundiária perversa, mas
existe terra, existe. água, o semi-árido brasileiro
é o mais chuvoso do mundo, o que-·n6s precisamos é aproveitar essa água, e a tecnologia nos
diz cJaramente como fazer para aproveitá~la. ExiS.:.
te meio mundo de técnicas simples, muito simples, muito barata, que o homem pode armazenar,
pois a água cai aos borbotões e vai clireto para
o mar. Nós temos dinheiro, Governador, porque
para essa questão da convivência do homem com
a seca, não se precisa de muito dinheiro. O Presidente Samey nos disse, há alguns dias, que nós
temos 1O bilhões de dólares em equipamentos

estoCados no Brasil, que foram comprados por
engano, foram comprados antecipadamente, ou~
tro foi comprado, como no caso da eletrificação
da ferrovia do aço, por um equívoco técnico, e
já está _comprado, já está estocado, são dez bi~
lhões de dólares que nós já compramos, já paga~
mos, está aí. Para não falar na Norte- Su], Gover~
nador, o projeto que o Ministro do lnterior- com
quem V. Ex' irá viajai daqui a pouco, por isso,
está olhando no relógio - é muito interessante.
Esse Projeto Padre Cícero, além de interessatite
é barato. Não custa sequer 1 bilhão de dólares.
Trata-se de um projeto voltado para a convivência
do homem com a seca.
Sr. GOvern-ador, vamos todos nos unir. Esta
CPI pretende mobilizar a sociedade brasileira e
o Congresso Nacional. É preciso dannos as mãos,
para que essa vontade, essa decisão política a
que se refereiu V. Ex' chegue o quanto antes para
mudar a realidade nordestina, porque não será
o futuro que nos irá julgar: Seremõs condenados
--pelo próprio presente. Obrigado, Sr. Governador.

Carneiro, que mereceram os devidos esclarectmentos.
Nada mais havendo _a tratar, o Senhor Presi~
dente agradece a presença dos Senhores Senadores e concede _a palavra ao Senhor Senador
Mendes Canale que elogia a Presidência, o seu
d.inanismo e interesse em apurar as irregulari~~de~ pertinentes á esta comissão. _
O PreSidente agradece as palavras elogiosas
do Senhor Sen?Jdor Mendes Canale e_ espera que
o Instituto das ComiSsões seja fortalecido na nova
Carta constitucional.
O Sr. Presidente encerrou- fewliao~ c_onvo<::alldo para o dia 23 de março, às_ 9 J'loras, a
próxima sessão para que se posSa ouvir os convocados e, para constar _eu Cleiqe Maria Ferreira
da Cruz -Assistente da Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e irá a publicação juntamente
com os apanhamentos taquigráficos,.

a-

ANEXO À ATA DA 7' REUNIÃO DA éO-'
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRfTO
CRIADA A7RA\ÉS DA RESOWÇÃO fi• 5Q.
DE 1987, DESTINADA AAPURARASIRREGULARIDADES E SEUSRÉPONSÁVEJS PELAS /MPORTAÇÓES DEALIMENTOS POR
ÓRGÃOS GOVERI'IAMENTAIS, REAi.!ZADA ~
NO DIA 15 DE MARÇO DE 1988, 1'/A &1LA
DA COMISSÃO DE ECONO/>f/A, ÀS DEZ
HORAS E ONZE M!fiUTOS, DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO DO SRANTONIO
JOSÉ TE1LES BaENO, Q(JE SE PUBUCII
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO se.:
NHOR PRESIDENTE.

(Palmas.)
~COMISSÃO PARLAMENTAR
~ ~

DE INQ(IÉRITO

Criada através da Resolução n" 59 de
1987; destinada a apurar as irTegularl<lades e seus responsáveis pelas hnpor- ___ tações de alimentos por órgãos governa~
mentais.
7•. REUNIÃO, REAUZADA EM

15 DE MARÇO DE 198B.

Aos quinze dias do mês de março de mil novecentosee oitenta às dez horas e onze minutos,
na Sala da Comissão de Economia, presentes
os Senhores Senadores Dirceu Carneiro, Cid SabÓia de carvalho, José Paulo Biso!, Ronaldo Ara~
gão, Mendes Canàie, Nelson Wedekim e Márdo
Lacerda reunui-se a ComiSsão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as irregularidades e
sé.is responsáveis pelas importações de alimentosP9r órfi_ãos_govem~~n~~ --·-. __
----·
O Seiifiór PreSJdente-declarou abertos os trabalhos da Cq,missão, informando aos presentes da
impossibilidade de comparecimento do Senhor
Senador Mauro Borges - Relator da Comissão
e indica o Senhor Senador Cid Sabóia de Carvalho
para substituí-lo nesta oportunidade.
O Senhor Presiderite convoca o depqente, o
Senhor Antonio José Teles Bueno, que presta
o juramento de praxe.
O Senhor PresiOerite passou a fase interpelatória, concedendo a palavra ao Senhor Cid Sabóia
de Carvalho que questiona o depoente sobre os
procedimentos efetuados para a aquisição de carne pelo governo brasileiro e: sobre o papel da
lnterbrás nessas negociações.
O depoente afirma que as irregularidades havidas na importação, não devem ser atribuídas a
Interbrás e sim a funcionários que a conduziram.
Cita O nOme do Senhor Aristides Corbellini Diretor da Jnterbrás, e seu assessor o Senhor Jorge Rodrigues. Afirmou, também, que a Interbrás,
e o próprio Pais tiveram prejuízos com essas importações. __ __
_
_
Indagações foram feitas pelos Senhores Senadores Ronaldo Aragão, Mendes Canale e Dirceu

Presidente: Senador Dirceu Carneiro
Vi ce-Presidente: Senador -Lourival Baptista
Relator: Senador Mauro Borges
(Íntegra do apanhamentt? taquigráfico da reunião}
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameir.o)- De-

claramos abertos os trabalhos desta Comissão
de Inquérito.
Convidamos para nossó Relator ad hoc, o Sena_dor Cid Sabóia de Carvalho; em função dos
motivos de força maior que impedirwn o Senador
Mauro Borges de estar presente, fazendo o relatório desta Comissão. O s-enador Mauro Borges
nos comunicou, pessoalmente, e pediu-me que
transmitisse à Coinissão essa su-ã impossibilidade
imperiosa de comparecer- trata-se de problema
de saúde de sua esposa.
Aguardamos, então, a c:hegada do depoente,
convocado para hoje, Antônio Jos.é Teles Bueno,
que deverá dar entrada à sala, em seguida. (Pau~
sa.)

Convidamos o depoente a comparecer diante
da Mesa, a fim de prestar juramento ~ t~os
em pé, por favor, para ouvi-lo.
O

SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO -Ju-

ramento:
Juro, por dever de consciência, dizer toda
a verdade, nada omitindo do que seja do
meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, destina~
_ da a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações de alim~ntos por
órgãos governamentais.

Março de 1988
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Convidamos o Sr. Antônio Bueno para tomar assento

a nossa mesa. (Pausa.)
Queremos agradecer a presença__ de todos os

Srs. Senadores membros desta Comissão e
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municar que esta Comissão decidiu iniciar _hoje
um procedimento diferenciado do que vinha

acontecendo até agora em termos de depoimentos. Estamos propondo uma modificação neste
procedimento, onde as exposições, que deveriam
fazer os depoentes, deverão chegar às mãos dos
membros da Comissão, no mínimo, 48 horas antes do início dos trabalhos. Nesta reunião desta
Comissão Parlamentar de IriquériÍo já partiremos
diretamente para as indagações. Diante deste procedimento, passamos a palavra ao Sr. Relator a
fim de que S. Ex! inicie as indagações que achar
pertinentes, relativas ao depoimento do Sr. Antônio José Teles Bueno, que esteve participando
junto à Comunidade Econômlca Européia de negociações de aquisição de carne, pelo Brasil, no
período da importação de alimentos.
Passamos a paJavra ao nobre Sr. Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, p<.Va que faÇa as·
indagações que achar pertinentes.
O SR. RELATOR (Od Sabóia de Carvalho)Inicialmente gostaria de perguntar ao depoente

sobre _esse problema que houve de o Brasil comprar, necessariamente, came velha, quando, na
verdade, o interessante seria o País adquirir uma
carne, pelo menos, mais nova. Vossa Senhoria
poderia nos explicar por que necessariamente a
carne velha é que foi objeto dessa importação?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ: TELES BUENO -

Gostaria de me referir, para poder responder esta
pergunta, ao regulamento da CEE para a exportação de carne comunitária destinada ao Brasil.
Este regulamento, que éstá aqui em minhas
mãos, foi feito especificamente para regular o fornecimento de carne européia para o Brasil. E este
regulamento diz o seguinte: - está escrito em
francês e vou traduzir diretamente:
"Os organismos de intervellção venderão,
em prioridade, produtos cujo periodo de estocagem seja a mais longa. Eles venderão
somente produtos que eles detêm e que es-tão estocados no território do Estado-Membro do qual eles façam parte... "
Gostaria de fazer uina referência ao regulamento que foi aprovado pela Comunidade para a venda de carne para a União Soviética. Neste regulamento, para a União Soviética, foi estipulado um
limite para a idade da carne que seria embarcada
e que seria de 18 meses. No caso do Brasil, não
houve limite e não s6 não houve limite, mas hoUve
uma recomendação para que os Estados-Membros vendessem a carne mais velha, os estoques
mais antigos. Além disso, o Regulamento para
a exportação de carne ao _Brasil estabelece que
40% da carne que seria embarcada deveriam vir
necessariamente da Itália. Sabidamente, a ltáJia
detinha os estoques mais velhos e antigos de carne na Comunidade.
Aí entra uma outra pOnderação. A carne era
velha Se estava em boas condições, não tenho
meios de afirmar. Não participei da fase op~ra
donal dessa operação. Apenas como chefe da
Repres_entação da lnterbrás em Roterdã, partici~
.Pei, de uma forma bastante superficial, de alguns

cantatas junto à Secrêtaria das-Conumidades Européias e junto à Mi$ão do Brasil em Bruxelas.
Por outro lado, não podemos esquecer que,
se não fosse o fato de a Europa estar embarcando
carne ~lha para o Brasil, dificilmente os preços
obtidos seriam na faixa de 550 a 650. A carne
teria que ser importada dentro dessa faixa.
O SR. RELATÓR (GdSabóia de Carvalho) -

A lnterbrás manteve um monopólio. No seu "Fatos Pertinentes à Impo~ão de Carne pela Interbrás em 1986'', V. s~. depois de caracterizar o
mecanismo de funcionamento dq sistema comunitário, informou que as-importações brasileiras
constituiriam exceção, pois _a _CEE norrieou a lnterbrás como exc.lusivo importador brasileiro.
O que V. s~ poderia dizer a respeito dessa exclusividade? Gostaria também que, nessa resposta,
traçasse um perfil rápido da lnterbrás..
.
-c:isiüNT"ó"NioJostTELES BUENO-Efe-

tivamente, a forma usual é a de concessão de
sUbSídiOs para a exportação, pOrque a carne européia é, normalmente, objeto de pesados subsídios; os regulamentos normais da Europa, da Comunidade Européia, estabelecem que os subsídJos podem ser concedidos a diversos exportadores, e os negócios podem ser fechados com
diversos importadores estrangeiros, Ou seja, é o
sistema democrático; é um sistema que estende
o subsídio a qualquer exportador ou a qualquer
importador.
No caso do Brasil, houve uma exceção, porque
o Regulamento· estipulava que apenas a lnterbrás
seria o importador. O Regulamento não diz isso
desta fonna; ele diz que a caução que os exporta_dores têm que depositar junto à Comunidade apenas seria liberada mediante uma carta da lnterbrás. Na prática, isso se traduz em dizer que s6
a lnterbrás poderia importar a carne.
Isso teria umª- J@_ntagem - e até certo ponto
teve - na medida em _que a Interbrás dispunha
de um únenso poder âe barganha, pelo fato de
ser õ útitcõ--"ifu:portador. A Europa tinha montanhas de carne estocada, precisava vendê-la com
um custo-de financiamento de estoques altíssimo.
Assim, na medida em que a Jnterbrás era o único
importador, tinha um poder de barganha excepCiõrial.

Gostaria que V. EX' repetisse a última parte da
pergunta, que não entendi bem.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de CaiValho) -

Gostaria de um perfil da Interbrás, uma visão que
o depoente te~ das Irregularidades da lnterbrás.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ: 'TELES BUENO -

Gostaria de fazer uma observação. Entendo que
houve· muito sérias irregularidades nessa importação, mas não acho que seria justo atribuir essas
irregularidades à lnterbrás como empresa, e, sim,
a algumas pessoas altamente colocadas na lnterbrás, que, no meu entender, apresentavam informações distorcidas aos seus colegas da própria
empresa, ao Onab e às autoridades em geraL
Entendo que essa importação foi conduzida de
uma forma que não atendia nem aos interesses
da lnterbrás nem aos interesses do_ Brasil. Mas
não se pode, na minha visão, culpar a lnterbrás,
pois é uma firma que tem prestado serviços ao
Brasil, agindo de forma eficiente em diversas outras importações. Há cerca de dez anos, eu mesmo era gerente da área encarregada de importar
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carne. EfetUamos, à época, importações de camt
da Argentina - se não me falha a memória, em
1977 - co:m muita dificuldade e, apesar disso,_
essas importações ocorreram de uma forma bastante satisfatória. Então, nãO creio que seja justo
penalizar a lnterbrás por irregularidades cometidas por alguns dos seus funcionários. Qualquer
empresa está sujeita a_ esse tipo de coisa.
O SR. RELATOR (Gd Sabóia de Carvalho) -

Pergunto a V. Ext se é- posSível indicar o nome
dessas pessoas para o nosso conhedmento, se
é passivei dizer os nomes das pessoas que deram
mâs informações e que tiveram essa atividade,
com toda certeza, lesiva tanto à lnterbrás como
ao interesse brasileiro genericamente falando.
O SR. ANTÓNIO JOSÊ:,TELÉS BUENO _;As

importações de carne foram conduzidas pessoalmente por um dos seus diretOreS, Aristides Corbellini.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de C.,.,_;aiho)

o_ s-r. quer rePetir õ nóine?

~

OSR.ANTÓNIOJOSÉ:TELESBUENO-Arls-

tides Corbellini.
O SR. RELATOR (Od Sabóia de Carvalho) CorbeJiíni, não é?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ: fELES BUENO- É:.

Ele foi assessorado pelo gerente da área da Gerência de Produtos Industriais, Sr. Jorge Rodrigues.
O SR. RELATOR (Od Sabóia de Ca!V8lho) -

Jorge Rodrigues.
O SR. ANTÓNIOJOSi!TELES BUENO -Jor-

ge Rodrigues era um assessor. A responsabilidade
maior pelas dedsões é de uma pessoa que tomou
tudo a si e que, como demonstrei - acredito
ter demonstrado -data venfa nesse_ docwnento
que apresentei, "Fatos Pertin_entes à Importação
de Carne". é o ex-diretor Corbelliru que, inúmeras
vezes, prestou informações inteiramente falsas,
distorcidas e tendenciosas na condução do processo. Essas informações foram prestadas tanto
ao Onab, às autoridades federais como a seus
próprios colegas de Diretoria da lnterbrás.
O SR. RELATOR (CJd Sabóia de CaiValho) ::.___

Pergunto a V. S 9 se o Sr. Aristides Corbellini pode·
ria,_ de algum modo, arrecadar alguns dólares,
oU -qualquer moeda de qualquer país, como uma
conseqüência das rriás ihfofrriaÇõeS, âa má orien·
tação e do desvio negocial que ele propiciou- através da Interbrás.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ: TELES BUENO -

Com a permissão de V. Ex!', gostaria de restringir
o meu depoimento a fatos e evidências, coisas
que eu possa provar. Não disponho de provas
que me permitam responder esta pergunta. Ce.rtamente tenho minhas idéias e convicções a respeito, mas não creio que seria ético falar sobre matéria de convicção.

ó

SR. RELATOR (OCÍSabóia de CaiValho) -

O que é importante para a Comissão, e quero
advertir ao Depoente sobre isto, é alcançarmos
a verdade. Queremos saber claramente _se o Depoente tem informação ou sabe, se tem condição
de dizer, sem fugir à verdade, sem fugir à éti~a.
evidentemente, se o Sr. Corbellini ganhou dinhei-
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gundo entendo, em qualquer negócio, nunca é

duas coinpanhiaS -era sãti5fat6ria para as autoridades brasileiras.
-Ora, isso aqui é uma inverdade porque, na verdade, a Jnterbrás não deu mandato nenhum a
essas empreSas. Não existe essa figura de mandato para negociar com a comuntdade. A lnterbrás negocia com os-expõrtadores comunitários
europeus e não ~om a comunidade, não através
de agentes ou procuradores.
__
__
Entiáo, essa resposta não corresponde à realidade, isto "á;qui é falso, ou seja; a Interbrás não deu
mandato nenhum à Socopa e à Sogeviandes, ela
estava comprando da Socapa e da So9eViandes,
ou Seja, ·ao-responder a oferta da firma Socapa
a lnterbrás não deu nenhuma explicação válida.
na peSs_oa do Sr. Jorge .Rod~gues.

conveniente se negociar ou levantar informações

. .O.SR. RELATOR (Cíd Sab6ia de Ca!Valho)-

de apenas um parceiro comercial. Essas duas

Gostaria de saber se_ o senhor conhece_ o fato
segundo o qual outras firmas teriam interesse nesse mesmo negócio, de participação nessa mesma
atividade, outrossim, os que manifestaram interess-e. Quais seriam· esSa firmas? O Senhor poderia nominá-las para nossa Comissão de Inquérito?

ro com essas más informações. É-isto que a Co-missão de Inquérito pretende saber.

O SR ANTÓNIO JOSÊ TEU% BUENO- Eu
não disponho de provas e dados concretos que

me permitam afirmar que o Sr. Coibellini tenha

ganho clinheiro com essa: importação.
O SR RELATOR (Cid Sabóia de CaiValho) -

Respeitando, evidentemente, os cuidados do Depoente, passamos a outra pergunta.

A Interbrás tinha um contrato de operação com
duas firmas francesas. O Sr. pode expíicar coinO
isso funcionava e quaiS os lucros qüe a lnterbrás
tirava ou não tirava disso?
OSR.ANTÔNIOJOSÊTELESBUENO-Se.

firmas agiam em consórcio. Na medida em que
não houve consulta a outras empresas, entendo
que, não havendo um regime de concorrência,
a Interbrás dificilmente poderia avaliar se o· preço
que se lhe estava sendo apresentado era um preço
satisfatório. Acho que a empresa e o pr6pdo País
foram prejudicados pelo fato de náo ter havido
uma competição que, no meu entender e nl:lo
tenho a menor-dúvida disto, teria significado preços muito mais baixos para a importação de car--

nes.
O SR. RELATOR (Cid-Sabófa deCaiVa!hof-

Pergunto, entáo, se essas duas firmas funcionavam como se fossem uma só ou só o· interesse
negocial?
OSR.ANTÓNIOJOSÊ TELES BOENO-Elas

efetivamente funcionavam como uma única firma, as reuniões eram em conjunto, fui convocado
para uma reunião em Paris pelo ~-Diretor Cor~e
Dini. Essa reunião se passou com a presença do
Gerente da Socapa e da Sogeviandes, e a posição,
os argumentos, a argumentação dos dois eram
idênticas, notava-se que havia claramente uma
colaboração muito estreita entre os dois e que
defendiam interesses idênticos.

..

.

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES B(JENO -

Desde que começou a surgir notícia na imprensa
sobre importação de ~am~. e essas noticias começaram a surgir bem c~do, já em abril, até antes,
os escritórios da fnterbrás no exterior eram assedicidÕs por firmas que desejavam fornecer e oferecer came. I::ramos insfruídos a dizer que todas
as negociações eram conduzidas e coordenadas
pela sede, e que a Socapa e a Sogeviandes haviam
sido selecionadas por par~eiros comerciais e. que
n.ão fossem ~ncorajadas outras_ firmas, que se
dissesse a outras firmas que não havia interesse
em negociar com elas. Lembro-me de que várias
firmas ligaram, lembro-me particularmente, de
uma fuma que mandou, inclusive, um telex, o
qual anexei ao documento que prepareí, de uma
empresa chWriada BrftlsJt Export Consortion,
que parece ser uma empre-sa muito grande, muJto
importante no Reino_Unld.o. Essa empresa tinha
interes,se em ofertar Para o Brasil. Orientei a pesw
soa que falou .comigo pelo telefone e depois man-·
dou um telex,. no _sentido de que falasse· com
a sede, tendo em vista que a sede _estava coordenando a parte operacional e comercial. Não tive
mais notícias do contato dessa firma com a sede,
depois de ter c;onversado com essa pessoa.
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mente, por que estava sendo chamado de volta
ao Brasil. O 'vice-Presjdente disse que não tinha
nenhuma explicação a dar, que era um remanejamento interno. Mas o Paulo Lima Câmara, tendo
em Vista que eu insisti muito, que éu não aceitava
a explicação, uma vezque estava cOnsciente, de
que estava realizando uma gestão eficiente, sobretudo na comercialização de produtos petroquímic;_os, diminuindo os custos operacionais e os
custos administrativos do escritório, aumentando
o faturamento, eu não via razão pcira ser mandado
de volta ao Brasil, antes de decorrido o prazo
mínimo de dois anos; normalmente se fica três,
até quatro anos no exterior.
Depois de muito insistir com o Paulo Uma Câmara, ele admitiu que havia uma campanha, movida contra _a minha pessoa, pelo Diretor Arlstid_es
Corbellini e que, em função dessá Campi:uíha, a
Diretoria não tinha podido resistir à pressão de
Corbellini e havia decidido pelo meu retomo imediato ao Brasil.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de CaiValho)-

O Sel1hor Afirmou em seu doçumento que, relativamente a essa imPortãÇão de came, parece ter
havido,_ pelo menos - estou lendo textualmente
- negligência ou algo mais que incompetência.
Nós sabemos ......; há figuras d~lituosas, atjnentes
aos funcioilários públicos, inclusive o peculato,
esteüoriato ou ã simples desídia. O Serihor falou
em "algo mais" que incompetência. Serão que
o Senhor éxplicar que "algo lnals" poderia Ser
esse além da incompetência, porque é um homem que demonstrou; pelo que sabemos aqui,
tanta _sagacidade, e o S_enhor Corbelline ê muitO
difícH que sejã inÇompeteote. Negligente, tãmbém, parece ser impossivel a uma pessoa de espírito tão atiVO. O Senhor estariã com. esse ..algo
mais" que a inCompetência, _deixando transpa·
recer algum tipo de delito que o senhor conheça?
O SR. ANTÓNIO JOSÊ TELES BUENO -Sr.

Senador, na minha experiência em comerciaJização de carne,_ eu adquiri a noÇão de _que as
margens _usuais no comérOo internacional de
produtos de carne, situam-se na _faixa de 2%, êJ
3%. Neste documento que apresentei com fatos
O SR. RElATOR (Cid Sabóia de CaiValho)pertinentes à importação de carne, _eu apresEmteí
Temos informações aqui -inclusive através do
um cálculo tentativo,_um cálculo estimado do que
seu documento e muitas outras informações jâ
teria sido o lucro das empresas Socapa e Sogeprestadas à <;:omissão_-:- das atMdades do Sr,
viandes, nessa_ importação, nesse negócio de cem
Corbellini, Um tanto quarlto inexplicáveis. Gostaria
mil toneladas de carne. Eu consegui_ dados junto.
de que v. s• falasse sobre os motivos que podeOSR RELATOR (Cid Sabóia de taiValho)- a o_rga_niSmos-de intervenção no comércio de car~
riam existir ou existiram ·para ter sido desconsiV. S•tinha uma missão no exterior por causa dessa ne em Paris, na França- nQ Ofwal - e, cOm
derada a oferta de uma firma suiça Socapa SA;
importação de caine, 01a5, ao que sabemos, V. base nesses dados, eu elaborei um cash fJow
a oferta era de 624 dólares a tonelada FOB Eu& não terminou sua missão no tempo devida- - simples, um levantamento da Jucratividade dessa
ro'pa.
mente aprazado. Podia nos explicar por quê?·
operaç~o «;: çoncluí que es_sas fll'l11a$ tiveram um
Qual é a posição do Sr. Corbellini nessa tentao SR. ANTÔNIO JOSÊ TELES BUENO __: Ti· . lucro ou--devem ter tido um lucro da ordem de
tiva da firma suiça?
nha uma missão que não era ligada à importação 8 milhões e 694 mil dólares, 'que corresponde
de carne. Eu era gerente de escritório da lnterbrás a 13,6% do preço de venda. Esse lucro, no meu
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO em Roterdã, para onde fui designado. Cheguei entender, é excessivo, é inaceitável. Inclusive, há
Desconheço qualquer motivo válido para que es·
em Roterdã em outubro de 1985, e normalmente um_ outro aspectÕ: esSas duas empresas tiveram
sa oferta tenha sido desconsiderada. Houve um
as missões de pessoal no exterior, na Interbrás, esse lucro; ou. no meu entender, devem ter tido
telex dessa fmna Soco:Pci SA, apresentando- ofer·
são-pelo prazo m1nimo de dois anos e, efetiva- um. lucro ~m_tomo desse número, apesar do fato
ta de carne a preço inferior ao preço de Sogede estarem inadimplentes, porque não cumprimente, fui chamado de volta antes de _decorrido
viandes e de Socapa. Esse telex foi respondido
o prazo normal de dois anos. Não me foi apresen- ram a:s príme!ra~ nomeações de embarcarem car- se me permitem vou ler aqui até a resposta
tada nenhuma razão, formalmente, para esse fato, ne pata a Interbrás. Então, como é posSwel uma
- por um telex da lnterbrás, se não me engano
empresa não cumprir-o-c-ontrato e conseguir luembora tenha ligado quando recebi a notícia de
assinado por Jorge Rodrigues, gerente da área
que estava sendo remoyido ao Bra~i~ entrei ime- cros excepcionais, lucros não usuaíS nesse tipo
responsável pela importação, acusando recebimento e informando q4e Socapa e Sogeviandes _ diatamente·em cantata com o meu diretor de de comérttô? Então, realmertte, há algo aqui mliicantata, Paulo Lima Câmara, e com o Vice-Pre- to difícil de se explicar. Origiilalrrieri.te, inclUsive,
já tinham recebido um mandato formal para ne·
sidente, Josemar Nascimento, e quis saber, obviaw tentaram, junto à comunidade - essa carne que
gociar com a comunidade, e que a ação daquelas
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haviam vendido à fnterbrás por 635 dólares tidade. O Que eu sei é que, certamente, holNe
eles tentaram comprar da comunidade por 368 -- negligência, certamente houve incompetência. Isdólares, no primeiro leilão. A comunidade não
so eu posso provar. Não posso ir além disso em
aceitou isto e nos disse, quando houve uma reu-

nião em Bruxelas -

estava o Sr. Legras na pre-

sença da Missão_ Brasileira em Bruxelas, do Sr.

MinistroFranciscoJunqueira,naminhapresença,
do Sr. CorbeDine e do Sr._J_orge Rodrigues, 0 Sr.
Legras, Diretor Agricola da comunidade, nos disse

função dos dadas que possuo.

O SR.. RELATOR_(Cid Sabóia de CarvaJho}Todo negócio, evidentemente, ocorre dentro da
lei da oferta e da procura. Mas, nessa atividade
de que estamOs falando aqui, algo parece-me

que no primeiro leilão _ porque dentro do sistemuito incompreensível. Então eu gostaria que 0
ma comunitário é feito um leilão de subsídios, -·Senhor explicasse detalhes do mecanismo dessa
enfim, são permitidas exportar as firmas que aprevenda da carne da CEE. Quem manifestava intesentam o melhor retomo para a c_omunidade. No
resse na compra? O País ou a operadora? Esta
caso do leilão para 0 Brasil s6 S_e apresentaram
é a primeira indagação. E qual a ordem de publia Socapa e a Sogeviandes porque eram as únicas
caçã.o de editais e de regulamentos pela CEE?
que podiam provar que estavam negociando com
Eu gostaria que o senhor prestasse estes dois
esdaredmentos à Comissão, chamando bem a
a Interbrás, não se apresentaram outras firmas.
Essas duas firmas estavam, no meu entender,
atenção para este problema: quem tinhã interesse
confiantes que lriam conseguir a aprovação da
na compra? Quem expressava esse iriteresse?
comunidade para o preço de 368 dólares. A co-

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO -

A

mwtidade não aceitou por julgar que o lucro seria
exportação de carne, em grandes quantidades,
excessivo, e o Sr. Legras, Diretor Agrícola da copara a comunidade, envolve aspectos tanto comunidade, disse a estes quatro brasileiros: o Mimercials com9 políticos._Porque, como exemplo,
no c.aso __da carne, os Estados Clnidos, também,
nistro Junqueira, o Sr. Corbelline, o Sr. Jorge Rodrigues e eu que a lnterbrás deveria convidar oudetinham, na ocasião, estoques imensos de carne.
tras empresas, que aí garantiria não apenas que
Então. havi~ ~ma guerra comercial entre a Europa
a comunidade exibiria um preço maior, como
e os Estados Unidos para saber quem é que ia
alnterbrástambémpoderia,eventualmente,comvender carne para o Brasil E se_ o Br_asi1 comprasse dOs Estados Unidos, certamente desconprar por um preço menot, oü seja, em uma sítUação de competição lucra a comunidade, que detitentaria os europeus; se comprasse dos europeus,
nha os estoques, e lucraria a Interbrás. Apesar
descontentaria os americanos.
Então, há, obviamente, aspectos políticOs reledessa recomendação do Sr. Legras não foram
convidadas outras f~rmas. No leilão seguinte, no _vantes. E tanto havia que o ltamaraty acampanhou o ass.unto e procurou apoiar a Jnterbrás junto
decorrer do prazo de três semanas, essas duas
firmas aumentaram o preço e-·apre_Sentaram à
à Comunidade Económica Européia, no sentido
comunidade um preço maior, ao iJ:tvés de se pro- -de conseguir melhores condições para o Brasil.
por a pagar 380ECU, a unidade de conta da coNo meu entender, o ltamaraty fez um trabalho
munidade; eles apresentaram _um preço de
muito bqrp. Então, eu responderia a sua pergunta
480ECU. Com isso, a corriUniditde melhorou o
desta forma: havia tanto interesse do.PaJs como
seu retomo em 100 dólares, mas o Brasil não
dá_ empresa, como empresa comercial, que ia
conseguiu diminuir um dólar sequer do preço
realizar uma importação.
y. EX' poderia repetir a segunda part~, por favor?
original de 635, apesar de as duas firmas estar~m
inadimplentes. Estendi-me urii -pouco, miis esses
o SR. RI;LATOR (Od Sabóia de CarValho) são os fatos, se V. Br me permite, que podem
Qual a ordem de publicação de editais e de regulamentes pela Ç~E?
trazer alguns subsídios para esclarecer este pon~o.
Eu não tenho conhecimento de outros fatos, além
destes que estou mencionando e que "estão no
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO - A
documento que apresentei.
CEE disp6e de um regulamento genérico sobre
~ _çoncessâo de_ subsídios. Há um regulamento
O SR. RELATOR (Od Sabóia de ca"rvalho)confidencial, que eu pessoaJmente não conheço.
Embora eu conheça, de uma forma bastante gePara compreender melhor o seu depoimento, o
Sr. Corbellini procurava evitar a concorrência na
nérica, o mecanismo de funcíonamento de coocompra de ame pelo Brasil, e fora advertido pelo
cessão de subsídios.
Sr. Legras, se não estou enganado, pois foi este
Alémdoregulamentogenérico,existeumreguo nome que o Sr. falou, de que abrir a atividade
lamento especifico para as exportações, para os
à concorrência seria mais interessante. De onde
negócios destinados ao Brasil. Este regulamento
se conclui, evidentemente, que há uma atividade
é o Regulamento n~ 1.812/86, de 11 de junho
lesiva ao Brasil por parte do Sr. Córbellinl. O se- de 1986. Ele foi aprovado, se não me falha à
nhor tem dados indicativos certos, corretos, ou
memória, nwna reunião do dia 7 de junho e foi
não tem nenhuma resposta para indicar que tenha
publicado no dia 11 de junho.
Houve uma intensa negociação com relação
havido um procedimento desonesto_ do Senhor
Corbellini? O Senhor-no seU documento, apeM!i aos termos desse regulamento. Não só os termos
analisa os fatos mas não chega a uma aflllllação desse regulamento, co~ relação a ou.tras vanta~
diante do seu juramento, aqui, perante a esta Cogens que foram concedidas ao B1Ci$il, como, por
missão, poderia o Senhor fazer esta afirmação?
exemplo, uma cota de cortes especiais de came,

o SR ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO _Eu

chamada "Cola Hihon," que a Comtihidade con-

não tenho como afirmar que 0 comportamento - - Cedeu ao Brasil em troca do privilégio de poder
do Sr. Corbellini tenha sido motivado. É diffdl
exportar uma quantidade grande de carne. Não
para mim, é praticamente imJ)ossfvel determinar sei se satisfiz a pergunta de V. ~
se o comportamento se explica em função de
_ O.SR RELATOR (Cid Sabóia de Canralho)negligência, de incompetência ou de desones- Gostaria· S_O--de uma melhor e;cpficação sobre a
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cota Hilton, que é exatamente isto. Não entendi
bem o que possa significar essa 'cOta HlltOn.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES Bi.IENO -

A

c0f8Hiltó,O é 6- segUinte: a Comuhictade exPorta
-carne e ao mesmo tempo linporta carne. Ela exporta quartos traseiros e dianteiros, ou seja, a carne não trabalhada, congelada, e ela importa carne
de cortes nobres, ou seja, os sete cortes chamados; alcatra, filé mignon, enfun, melhores cortes
da carne_ ~la importa e paga preçoS altíssimos
por estes cortes esp-eciais.
A Argentina tem uma cota. Essa cota é chamada "Cota Hilton", porque o primeíro negócio desse
gênero foi feito com a cadeia de hotéis Hilton.
Então, o mercado adotou este nome Cota Hilton.
A Argentina tem uma "Cota Hilton" grande, pare-.ce-rne que o ~ruguai, também. O Brasil sempre
pleiteou uma cota_maior ~tinha rnuita dificuldade
errl consl'!gui#la. Este negócio de importação de
carne petni.itiu que a cota Hilton, para o Brasil,
no ano seguinte, ano em- que o Brasil estava importando carne da Comunidade, fosse substancialmente aumentada para o nível de 5- mn toneladas.
Isto é uma conquista, uma coisa importante
para -o Brasil.
O SR RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -

Essas duas flfmas, a so-capa e a outra, atuain
em conjunto qual se fosse uma fuma só, e isso
pode ter preterido a missão diplomática junto à
CEE. Como pode ter acontecído isso? Ou o ,que
é que o Senhor. sabe exatamente a esse respeito?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES 13UENO -

Desculpe-me, eu não entendi bem a pergunta.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -

Há a atividade da missão diplomática normal. Mas,
ao que tudo indica, essa missão foi preterida pela
lnterbrás em favor dessas duas firmas que atuaram nessa transação da carne para o Brasil.
O SR. ANTÔNIO JOSÉ TELES BU!':l'IO::_ Na

verdade, não entendo que tenha ocorrido isso.
porque houve uma intensa comunicação entre
a lnterbrás e _a _missão do Brasil em Bruxelas.
O Diretor Corbcllini falou diversas _veZes, em ínórheras ocasiões, pessoaJme-nte e ao telefone, com
o Ministro Junqueira. Houve uma troca de infOrmações muito grande. Eu mesmo fiquei designado como- uma ·espécie de intermediário entre
a Interbrás e a missão em Bruxelas. Quando precisavam de alguma informação, me pediam muitas
vezes que entrasse em contato com a missão
em Bruxelas para saJ>;er o que estava ocorrer.do.
Da mesma forma, às vezes, me mandavam alguma informação que teria que ser transmitida para
Bruxelas. Mas o ·contato não foi éxdUSivamente
através do escritório em Roterdã; o cantata foi
também muito intenso, direto entre a sede, na
j>essoa do Diretor Corbellini, e O- Ministro Fran·
cisco Junqueira.
Então, não creio que seja correto afirmar-se
que a missão foi preterida. Houve contato com
a missão, mas houve também uma ação_ muito
grande destas duas firmas. internamente, na Comissão. A Comissão _é um órgão político, e essas
firmas, eu entendo, pelo que pude observar, tinham, uma penetração mUito grande- junto aos
escalões técnicos da Secretaria das Comissões
Européias no que diz respeito à carne, e eu sei
que elas atuaram intensamente no sentido de que
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as coisas corressem de acordo com seus objetívos.
O SR. REIJ\TOR (Cid Sab6ia de C.JVaiho) -

O Senhor. tinha uma atividade na Petrobrás, no
setor de metais. se não estou enganado. Pela sua
experiência internacional, experiência funcional,
o Senhor. foi levado para essa atividade relativa
à carne, que parece uma coisa distante, mas na
verdade os mecanismos devem ter alguma seme~
lhança. O Senhor., antes de terminar o seu perícr
do, foi obrigado a voJtar ao Pais. A sua atividade

e o seu depoimento demonstram que o Senhor.
teve uma atlvidade; a sua atividade, de acordo
com o Seu depoimento, foi de bom quilate moral,
de cuidado funcional, o que nós_ estamos dedu-

Bosco do Cinab, João Carlos Braga da Seap. Neste telex émencionado (um instante só, quero veri~
ficar aqui) o seguinte:
"O Mercado Comum Europeu-oferece carne na faixa de seiscentos dólares FOB-MCE,
com prazo de doJs anos para pagamento:"
Esta é a referência _que existe de seiscentos
dólares e é isto que se faJava na ocasião que
o preço da Europa fiCaria em tomo de seiscentos
dólares. Poderia ficar abaixo disso, poderia ficar
acima disso, obviamente dependeria da habilidade dos negociadores brasileiros.
O SR: REIJ\TOR (CidSab6ia de CaJValho)-

Quais são as relações do Sr., atual,emte, com
zindo aqui: o_ Senh~f. foi um fUncionário respon- - Aristides Corbellini e com Jorge Rodrigues? Onde
estão estes dois cidadãos, neste momento em
sável. O Senhor. foi ''punido" ho seu retorriO precique estamOs falando? Ses estão em que posto,
pitado ao Brasil, por causa dessa vigilância funem que- trabalho, em que serviço, no Brasil, no
donal?
- exterior? Onde estão?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES B{JENO- E

OSR.ANTÓNIOJOS~1ELESB{JENO-Sonão entendo que tenha sido punido, mas jamais
bre a primeira parte da pergunta, não tenho nevoltei ao nível no qual exercia as minhas ativi. nhum relacionamento com nenhum desses ddadades.
Eu ingressei na lnterbrás em 1986, e seus me- âãos. Sei qUe O-Si~ JOrge Rodrigues continua sendo gerente da_ Gerência de Pt:odutos Industriases depois fui promovido a Chefe de Área, FuncioUzados, a gerência enc~egada de neg6dos de
nário Chefe de área, gerente.
carne, e o Sr. Corbellini era Diretor da Interbrás,
Fui gerente durante cinco anos, até encerrar-se
mas era funcionário da Petrobrás. Segundo enteno meu perfodo como responsável pela represendo, ele conseguiu obter da Petrobrás, da qual ele
tação em Rotáerda. Ao ser recambiado ao Brasil,
pertence, uma licença sem vencimento, parece
não fui nomeado para nenhum cargo de mesmo
que por um prazo de dois anos, e estaria desenvolnível que exercia na Holanda. Fiquei algum tempo
vendo atividades de interesse pessoal na iniciativa
sem designação e, depois, fui conyldado para o
privada.
cargo de Chefe de Áiea, que é uma função de
O SR. REIJ\TOR (Od Sab6ia de Carvalho) confiança, mas, certamente, de rúvel abaixo do
Sr. Presidente, eram estas as perguntas.
nfvel de gerência que exercl durante cinco anos.

~até

onde estou informado -

pertenceria ao

GIUJ)o Peixoto de Castro.
Cõn'l relação à Soco~ não tenho informações.
O SR. RONALDCl ARAGÃO- O que é ""bido
é argumentação do Sr. Corbellini, é que só deveria

ter uma intermediária, por que entrou a Sogeviandes? Ele não se referiu a essa outra firma?
Qual o porquê, se ele admitiu só um intermediário? O Sr. nos poderia responder?
O SR ANTÓNIO JOSÉ 1ELES B<JENO- Excelência acho que é uma pergunta multo boa,
-mas realmente não tenho como respondê~Ja. Não
sei.
O SR. RONALDO ARAGÃO ~Não tem dados.
OSR.ANTÓNIO.JosÉTELES B{JENO-'Não

tenho dados de como do que pensou, do que
achou a respeito do Sr. Corbellini.
O.SR. RONALDO ARAGÃO- Podia V.S' nominar - e aí o Senador Qd CarvaJho já o fez quem estava por trás disso tudo, além do Sr. Corbellini? O Sr. poderia ilos indicar, porque já é
evidente, pelas respostas que o Sr. deu a esta
Comissão, que o Sr. Corbellini estava por trás
de toda essa faJcatrua, podemos dizer até assim,
da compra dessa carne através da Socapa e da
So-geviandes; atrás dele tP.riam mais pessoas?
Quem seriam essas pesscas;' "71~ st.<ia o testa~
de-ferro?

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES B<JENO- Ex',
tive contato com as pessoas e ·:om as cii"Cl..lllstâncias, com as pessoas que coordenam essa
importação de carne, ou seja, com CorbeD.inf e
Jorge Clives e com os fatos pertinentes a essa
frnpOrtaÇão. Tive esse cqnt"io durante um perioOSR. PRESIDEN1E (Dirceu c.melro)-Agra- -·do
O SR. RELATOR (Cid Saliói•. de Carvalho) - ·
muito abreviado de tempo, porque eu estava
O Sr. poderia indicar alguém que tenha tido um deço a V. Ex!' Passo a palavra aos Senadores do
na .Holanda, em Roterdã. Recebia cópias de al~
Plenário que tiverem interesse__ em indagar o Defavorecimento pessoal por essas discrepâncias na
guns telex, maS' não de todos os telex. Fui convopoente.
compra da carne pelo Brasil, na iinportação dessa
cado por Cr bellini f · - ra uma reunião em Paris,
carne, alguém que se tehha favorecido direta ou
motivada pe.o fcrto d ... comunidade ter se recuO SR. RONALbo ARAGÃO- Sr. Presidente,
ind.iretamente. por esse negOcio?
ouvi O Sr. Byeno responder as indagações feitas
sado a aceitar o preço baixo que a Sogeviandes
e a Socapa queriam pagar. EntãO, não adjudi·
pelo Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES B<JENO :.._
cararn, a Comunidade não homologou a venda
Aqui, novamente, com permissão de V. Ex!', eu A venda de carne feita pela CEE para um país
ao Brasil. A fnterbrás tinha contratado navios para
é especificamente para aquele país?
diria que isto a é matéria de convicção e não
Carregar ~arn_e. A Sogevian..-1 "!: a_ Socapa não
matéria de fato. Não tenho as evidências que me
O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES B{JENO- A
cumpriram as nomeações, ~st. .Jm inadimplenpermitam fazer qualquer afirmação no sentido de
resposta é positiva. Os subsídios são arbitrados
tes, poderiam ser responsabilL:2das por Isso, teidentificar pessoas que se tenham beneficiado da
pela CEE em função do pafs. Mesmo porque exisriam eventualmente que pagar multas e indenizar
operaç&> em termos financeiros ou qualquer outem considerações políticas que a CEE sempre
a fnterbrás por isso. Nada foi feito contra elas.
tro tipo de vantagens.
leva em consjde~ação. Os países em desenvolFui chamado a Paris para assessorar Coberllini
vimento não têm, normalmente. os mesmos subO SR. REIJ\TOR (Cid SabÓI• de C.JVaiho)junto à comunidade contra o meu parecer, acho
Mas esse preço da carne, que passou de seiscen- sfdios que os países mais desenvolvidos.
que a lnterbrás não tinha nada que Ir a Bruxelas,
tos para seiscentos e trinta e cinco dólares, o
O SR. RONALDO ARAGÃO - Pora o Brasil
para pressionar a comunidade; nós havíamos
Sr. reconhece que há algo de escuso nesSe aucomprado carne num contrato válido, por um
é de uma maneira, para a Rússia é de outra mamento, algo inexplicáveil pelo menos? O Sr. sabeneira, e assim por diante.
preço alto em termos do que a comunidade receria explicar o preço da carne majorado de seiscenberia, e não tínhamos nada a fazer _em Bruxelas,
tos para seiscentos e trinta e dnco dólares, sem
O SR. ANTÓNIO JÓSÉ TELES B<JENO - É
isto era um problema das finnas fornecedoras
uma razão mais clara pelo que deduzimos das verdade.
de carne, elas que se entendessem com a comusuas respostas anteriores?·
nidade. No entanto, o Sr. CorbeHini achou que
O SR. RONA!DO ARAGÃO - O Sr. poderia
O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES B{JENO- N•
não, que tínhamos de ir a Bruxelas; ~o, e~as
nos informar quem são lobistas de Sogeviandes
verdade não existe um contrato, até onde eu tenho
finnas fretaram um avião, um jatinho, e, junta~
e da Socppa.
-conhecimento dos fatos, não existe um contrato
mente com Cor.beUini e Jorge Rodrigues, viajei
onde se menciona o preço de seiscentos dólares.
0 SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES B{JENO - O
para Bruxelas; fomos a Bruxelas e voltamos a
O preçO de seiscentos dólares aparece menciParis no mesmo dia. Em Bruxelas houve um con~
qUe sei sobre a firma Sogeviandes é que a Sogenado numa correspondência dirigida pelo então
viandes pertence à fuma Sucres et Denrées, que
tato com o Sr. Legras e aquela tentativa de pressionar o Sr. Legras, para que a comunidade apro-Vice-Presidente, Josemar Nascimento, ao Gnab.
é um dos maiores, senão o maior operador munEm 2 de- maio, o então Vice-Presidente Josemar
dial de açúçar. A Sucres et Denrées é uma ftnna
vasse o contrato de venda ao Brasil. Mas nada
Nascimento enviou um telex ao Dr. JOOo Basco,
atuante no Brasil há muitos anos. e é representada
funcionou, porque dentro da sistemática da cocom cópia para o Dr. João Carlos Braga- João
no Brasil por· wna finna chamada Gecon Gecon
munidade os preços têm ·que ser decididos em
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leilóes, em datas pré-fixadas. em um-prazo--de
três semanas entre um leilão e outro. E o assunto

foi adiado. Voltamos a Paris e fui cfispensado por
CorbeUini e, logo a seguir, fui afastado das negociações de carne. Recel:>i um telefonema de Jorge
Rodrigues, dizendo-me que eu ~ão devf?ria m~is
ir a Bruxelas; tinha ficado combinado que haveria
uma reunião com o p-esSoal técnico de Bruxelas.
Confesso que fiquei aliviadO Com o fato de ~ter
sido dispensado e afastado da operaç!.o. Imediatamente fiz um telex para a sede, a fim de que

ficasse registrado que havia sido afastado da operação.
Estendi-me· um pouco na -resposta-à pergunta
de V. Ex' justamente para mostrar que o meu
contato foi um cantata muito fugaz e pude averigüar que· houve sérias irregularidades. me~s não
tive realmente tempo, nem um cantata mais apropriado para poder dispor-das informações que
interessaria a V. ~·conhecer.
- O SR. RONALDO ARAGÃO - Mesmo tendo
sldo chamado à atenção pelo vendedor de que
seria através do Sr. Legras; mesmo havendo honestidade da parte do vendedor, tendo sido chamado à atenção pelo Sr. Corbellini de que era
necessário que entrassem mais firmas para intermediar a compra de carne, não foi atendido e
mesmo-se eu pude entender_-com o Ministro
Junqueira interferindo, não foi atendido. -Eu perguntaria, primeiro, por quê? Quem estava dando
tanta força à opinião, à decisão até, do Sr. CorbeUini aqui no Brasil? Vossa Senhoria poderia me
responder?
O SRANTÓNIOJOSt TELE$ B([ÊNO...:segundo entendo, o Sr. Corbellini havia ~cebidO: ..
Eu nunca vi, mas parece que eXiste uma Resolução da Diretoria da lnterbrás dando plenos poderes ao Sr. t:'6rbelüni para conduzir as negociações
de carne.
O SR. RONALDO ARAGÃO_- Então,._seri.3 a
Diretoria da lnterbrás.
--~ Esta outra pergunta_ estaria- até prejudicada,
porque eu perguntaria como _o Sr..Corbelüni chegou à Diretoria da lnterbrás.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES BUENO -O
Sr. Corbellini era um membro da Diretoria, era
um dos_ diretores, e foi incumbido pelos seus colegas, pelo colegiado, de coordenar as importações
de carne.
- --0 $R. RONAillOARAGÃO- VóssaBenhoria
poderia nos informar' se ele chegou a essa Diretoria com o apoio de quem o_u de quê grupo?
OSR.ANTÓNIOJOSeTE!ESsufirõ:=-Novamente, Excelência, eu não· teria con10'responder baseado em fatos, e sJm em rumores e boatos
que circulam, que nunca se sabe se são verdadeiros ou não.
"-O SR. RONALDO ARAGÃO -'-- o·s,.: jjoderia
nos informar quem foi o responsável, além do
Sr. Corbellini - volto a insistir ~, pela escolha
dessas duas firmas que estavam inadimplentes,
a Socopa e a Sogeviandes?
O SR,ANTÓNIO JOSF BUEl'!O <-A escolha
da Socapa, segundo entendo; _foi uma decisão
de Corbellin.i, não sei se houve interferência de
outras pessoas. Até onde sei, tería Sido uma decisão pessoal dele, eu não tenho certeza se foi ou
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não. Seg~aõ enterido ainda também se comentou na época, a Sogeviandes teria sido imposta
per pessoas estranhas à lnterbrás.
<O SR. RONAillO ARAGÃO~ O que podemos
entender é que o Sr. Corbellini estava na lnterbrás
acima do bem e do mal, nessa operação.
O SR. ANTÔNIO JOSÉ TELES BUENO creio que efetivamente ele abusou do seu mandato, .dos poder~s que lhe foram confiados, e isto
é uma coisa que se pode constar até pelo simples
exame das informações que prestava tanto a seus
colegas de diretoria da Jnterbrás, como ao Cinab
e a Seap, Ou seja, informações falsas e distorcidas.

OSR.RONAillOARAGÃO-Masaíalnterbrás
teria me_canismos de checar essas informações
do Sr. CorbeJ!inL E por que não o fez?
i.JSR.ANTÓNIOJOsÉTELESBuENO-Não
sei, Excei_êhcia. como responder a esta pel'gUilta.
Eu era gerente em Roterdã e não tinha informações sobre o que se passava na sede. Apenas
posso imaginar que ·a_-diretoria confiava em CorbellinL Achava que ele estava habilitado a conduzir
as importações e que o faria da forma mais adeM
quada para atender aos interesses da empresa
e do PaíS.
O SR. RONAillO ARAGÃO- V. S• p~deria
noS informar gg_<&_a ligação entre o Sr. CorbeDini
e Joãõ -BoSC:O?

O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES BUENO -O
Sr. João Basco era Presidente do Conab, se não
me falha a memória - Conselho Naclonal de
Abastecimento. Pelo que sei,_o relacionamento
entre Os dois seriã o felaciOnãmento entre dois
fiiricJonáriÕs:__um da administração direta e outro
de uma ~presa de economia mista. ·

O SR. RONALDÚÃRAGÃO -A carne, depois
de comprada, foi embarcada sem o consentimenK
to aa Missão Veterinária Brasileira, sem a inspeção
federal. Pq: que razão?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ 1ELES BUENO- Eu
.não tenho m~os meio,s de _poder responder a
_.esta pergunta, porque não participei e não tive
·nenhuma informação de aspectos operacionais.
O escritório em Roterdã onde eu estava situado,
apenas acompanhou a parte mais política, ligada
a entendimentos, para a Secretaria da Comunidade Européia. Mas, pelo que me lembro dos
fatos da época, havia uma pressa no Brasil, faltava
carne em plena época do Plano Cruzado, o GOverno precisava impedir a retomada da inflação, a
-população necessitava_de carne. Tenho a impressão, é apehas uma impressão, de que tal fato
pode ter sido motivado pela urgência de atender,
em fomec~r Carne à população. brasileira.
--o-sR. RONÃi.bO ARAGÃO- E se essa carne
estivesse estragada? O povo brasileiro é que ia
pagar peJo seu consumo a um preço alto, contraindo até doenças? Parece-me .....:.. Se me permite
--que foi uma irresponsabilidade.

-cO SR ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Se
me permite V. Bel', acho difícil que_ a carne tivesse
estt~gado, porque ela era congelada. Se fosse
detectada carne estragada no desembatque, isso,
certamente~ motivaria uma aç~o de indenização
junto aos exportadores e criaria embaraços políti~
cos muito graves para a comunidade.
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É possível que uma parcela da carne estivesse
deteriorada, em função do longo tempo de arma·
zenagem, mas acho pouco provável que parcela
significativa estivesse estragada, ou seja, impr&
pria para o consumo.- O que é mais provável é
que uma grande parte dessa carne, como era
antiga, estivesse com sua qualidade prejudicada
do ponto de vista do paladar e do valor nutritivo.
Mas isso tudo são meras suposições, porque não
--.sou um perito em carne, um veterinário, enfim.
Não vi a carne que foi embarcada e não tenho
como dar dados mais concretos.
Pessoalmente, estou convencido de que não
haveria problemas de seriedade, de gravidade, no
que diz repeitO áqúalidade em getal da mercadoria que foi embaicada. Problemas sérios acredito que não haveria.

o srt koNALDi:>ARAGÃb- Mas isso é normal
nessas transações internacionais, com relação à
carne, ou seja, não se fazer a inspeção pelo órgão
responsável, aqui no Brasil, por isso? ·
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO - Nol'malmente, o Brasil tem uma tradição de cuidado
nas importações de alimentos.
Há uma obrigação de que os frigoríficos que
_abatem os animais sejam aprovados pelo Minis·
· tério da Agrigultura. O Brasíl é cuidadoso, o Brasil
tem um serviço vetei'inário qUe: é reconhecido
mundialmente como eficiente. Então,_ creio que
pósso responder a sua pergunta dizendo que não,
não seria normal.

O SR.-:RONÀLDO ARAGÃO- Não seria normal.

E até levanto urna suspeita: Cõri1o" disse V. S•,
o Brasil tem um conceito internacional e se fez
esse embarque apressadamente, sem, dar o direito de essa Comissã-o de Veterinários do Ministério
da Agricultura fazer a inspeção na carne. Então,
levantamos esta suspeita: Por' que isso? Era tão
urgente?
O SR. ANTÓNIO JOSt TELES BUENO • Pelo
que era comentado, na época- e creio que isso,
inclusive, _aparecia nos jamais, a imprensa estava
foc_alizando o assUnto importação de carne diaria'mente, faJtava carne no Rio de Janeiro, lembro-me
bem disso - , segundo comentários que ouvi,
havia uma pressão muito grande do Ministério
da Fazenda, atràvés de seus órgãos ügados ao
abastecimento, para que se efetivasse a irriportaçã,o de_ carne com a maior urgência.
Acredito que. neste ponto _a Interbrás. apenaa
compriu as i~struções que lhe foram dadas._

O SR. RORALDO-AAAGÃO - Sr. Antônio Bue-_no, o Sr. Coberlline, pelo qUe sabemos, estava
tão interessado nessa coopera.ção- e até, segUndo informações, provocou conflitos com a própria
Interbrás- que resolveu comandar, pessoalmente, toda a operação. Por quê? É norma da Interbrás? Não é possível que _cada diretor vá coman. dar esta ou aquela operação, já que elas ocorrem
às centenast
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES B_UENO • É
verdade. O comportame-nto dele foi inteiramente
atípico. Normalmente, os negócios da lnterbrás
são conduzidos pelos getentes, seja o gerente
da sede ou o do exterior, procurando-se utilizar
o -escrit6rio no exterior como ponta de atuação
e, getalmente, quem fecha os negócios são o,:
gerentes, os operadores, evidentemente de acor-
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do com as instruções e com autorização- da dire to-

OSR.NrrÓNIOJOSÉTELES BUENO-Sim.

ria. Coberlline tomou a si tõâa a tarefa e, pessoalmente, ficou à frente de todas as tratativas nessa

O SR. RONALDO ARAGÃO -

importação. Não sei os motivos.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Foi aí_ que ele
começou a afastar V. S•

O SR. ANTÓNIOJ~~TEI.ES BUENO- Não.

Fui afastado da negociação de carga nç roomento
em que apresentei uma certa insistência à idéia
de que era importante seguir a orientação ·do Sr.

membros?

E os demais

-

-"''OsR. ANTÓNIOJoSÉiÉLES BUENO-N~o

sei_ como responder.
· Q_SR. ROl'iALbo ARAGÃO- Na negociação

entre Socopa e Sogeviandes, o preço da carne
foi dado antecipadamente à lnterbrás?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO -

Legrad, diretor agrícola da comunidade, ou seja.

Góstâria qUê V.__FX" explicasse um pouco...

convidar outras firmas para _que participassem,
mesmo porqt1e Soco'pa · e-·sogeviandes estavam

O SR RONAl..DO .Mi.AGÃO -Antes de se conduír o negócio entre. a Sogeviandes e a CEE foi
dado preço dessa carne à lnterbrás?

inadimplentes, não haviam embarcado. A lnterbrás poderia denunciar o contrato, cancelá-lo, po-

deria até comprar de terceiros e_ responsabilizar
a Socapa e a Sogevíandes fieJa-Cfiferença de preços. Mas nada foi feito~ Ao invés de se tomar
atitudes enérgicas contras as firmas, Coberlline
foi, acompanhado pelo Sr. Jorge Redrigues _e pela
minha pessoa, a Bruxelas para presslonar a comu~
nidade.
O SR. RONALDO ARAGÃO • Veja o senhor

a explicação, segun-do o documento, de que a

o SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO Existe um contrato entre essas duas finnas e a
interbrás. se não me falha a memória, datado
do dia 6 de junho, ou seja, na véspera da reunião,
in~ema da comunidade, entre representantes dos
dois Estado Membros, que aprovariam as condições- do regulamento para a negociação. Essa
reun_ião _ocoqeu, Sfi! nã_o engano, no dia sete de
jünbo, e o contrato ~om a Interbrás é datado do
dia 6 de junho.

Socapa era uma firma inenor, por isso não entra-

O..SR. RONALDO ARAGÃO- Quer dizer, nessa

ria na intermediação da compra, embora com
um preço menor. .Mas, olhe, ela_ era menor. E
a Sogeviandes e a Socopa estavam inadfmplen~
tes.

intermediação existia um Ic~bby muito grande,
como àísse V. S•, de 13,6%,-0 que não é nonnal.

O SR. ANTÓNIOJOSÉ TELES BUENO • É

verdade.
O SR. RONALDO ARAGÃO • Qual

'S'>?

araião dls·

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO • Na

verdade, eu teria que olhar as datas. Não me lembro exatamente da data precisa da idéia da Socopa; teríamos que olhar no dossier a data em que
foi efetuada a oferta e verificar se a__ essa data
já havia ocorrido a inadimplêncla por parte de
Soc_opa e Sogeviandes.
O SR. RONALDO -ARAGÃO • É sabido, Iam·

bém, que foi bloqueada a intenção de importa·
dores brasilciros nessa negociação. ?_or quê? V.
Sf poder-nos-ia infoOtúi"r?
O SR ANTÓNIO JOSÊ .TELEs. BUENO ..:_ En-

tendo que Socapa e Sogeviandes tinham todo
o interesse em impedir que houvessem outros
negócios para o Brasil, na medida em que haveria
competição. Então, pressionaram, por intermédio
de Corbellini, no sentido _de que a Jnterbrás fosse
apontada como importadora ónka e S:Õnseguiram obter isso. Elas foram muito hábeis na fonna
pela qual apresentaram seus argumentos e a ln~
terbrás acabou sendo a única importadora.
O SR RONALbO ARAGÃO--Sabendo a lnterbrés que a SoCOpa e a Sogeviandes eram firmas
inadimplentes, por que não tomou providências?
OSR.ANTÓNIOJOSÉTEI.ESsuENO...:.Esta

é uma pergunta, Ex'; q_Ue eu gostaria_ muito de
ver respondida. O que posso dizer é que a pessoa
que poderia tomar providências - que era o Sr.
Aristides Corbellini - · não fez nada, apesar de
sugestões que eu fiz.
O SR. RONALDO ARAGÃO -

na cliretoria ...

Ele era um s6

O SR. ANTÓNIO JOSÉ

TELEs BUÚIO - A

margem desse acordo, pelos meus cálcuJos, são
c~çuJos tentativas, porque levantei algumas informações sobre cL15tos operac:;ionais, e apenas para
Um pafs pois pára ~r _um cál_ç_ulo exato, eu teria
que Jevantãr inforrriações sobre custos operacionais de todos os países de onde saiu carne para
o Brasil. Só pude levantar esses dados no caso
da_Fr?nça, porque fui a Paris. O órgão de inteNen-. ção francês de carne funciona no mesmo préc:fio
onde funciona a lnterbrás, em Paris. Então, tive
uma certa facilidade em obter esses dados. Com
base nesses dados, construí uma estimativa de
margem ope_racional dessas duas firmas, mas,
eumã esilmã.tiva que acho precária. Mas, também
aChO que não deve estar muito longe da verdade.
Nos meus cálculos, essas duas firmas tiveram
lucros superiores a oito milhões de dólares, que
cotr~l'óilc!em a uma margem de 13%, que, certamente, considero anormal, atípica.
O SR. R.ONALOO ARAGÃO -Mas, com toda

essa negociação feita, a Interbrás não tinha conhecimento dessa larga margem de lucro?

o SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES llUEN"o -

o

-Sr. Corbellini, como Diretor, certamente tinha conhecimento dessa margem.
O SR. RONALDO ARAGÃO - N chego à conclusão, se V. S• me permite, que o Sr. Coberlllni
estava acima da Diretoria da Interbrás, porque
a Interbrás também é cc-responsável. Se ela sabe
que os negócios internacionais têm uma margem
de três ou três e pouco, e aceita uma negociação
feita, com uma margem de 13% desses negócios
internacionais, não apenas o Sr. CorbeDini, mas
aJ_guém mais da Interbrás deve_ria estar sabendo.
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presenciei, por telefone, ele sempre apresentou
dados, que não _có~sporidiam à ve.rdade, que
efãm dístorc.idos..Com relaÇão aos pai"âm_e!fos
de lucros _da operação de_ preço, s_e eJe adotou
o mesmo procedimento;. que vinha adotando, para., d21;r _il)forr114ÇÇI~s, d~ o~:.dem genérica, é bem
possível qUe =ele não t~nha ,b_em)ofo{lllado seus
pares, na Diretoda, sobre o qile __estava ocorrendo.
ls~ é um_a hipótese apenas.
O SR. RONALDO ARAGÃO-Mas, ai podemos
supor que o _restante da Ditetoria da lnterbrás
é mal informada, porque os negócios de vulto,
como· essa cornerdalização de_ carne, compr~da
pelo Brasil, ~~nd9 como co-responsável na compra_a,lnterbrás, .em que_sua Diretoría, até podemos
dizer, ássina ~ni h~çq, .ela é,co-.responsável pelo
prejuízo dado à Nação.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Se

V. Ex' me permite, eu gostaria de lembrar que
essa Diretoria, responsável pela imPortação de
-carne, foi toda demitida. Os Diretores da época
da importação de carne já ilãO ·~O Diretores da
lnterbrás. A maior parte saiu da lnterbrás. Apenas
un1_deJes continua, que é João Francisco Vilanês
Neto, que é o gerente da Interbrás, em Londres.
Mas, ·os outros já saíràm da lnterbrás, já não são
mais Dfretores..
O SR ROtW..Do-ÃRAGÁO..:... O senhor pode·

ria me dizer se foram relativos a esses motivos,
ou estão ligados a essa.interm~diação da compra
de carne?
OSR.ANTÓNIOJOSÉTELESBUENO-Não

seí. seí que foram demitidos. Não conheço as
razões. Ou rilel_hor, fqrarp d~fl1.it!dps os Diretores.
6 SR.-RONALDo ARAGÂÔ-·-:...-p;.na terminar,
eu perguntaria a_V. S' com toda essa intermediação, o Sr. Corbellini, SOCOPA. SOGEVJANDES, firmas inadlmplentes, depois de tudo isso,
o Sr. CorbeJiini, um homem que, prif- essas perguntas, esses documentos, eStava acima do bem
e do mal na Interbrás, na negociação de carne,
pede licença pot dois anos sem vencimentos. Se
não me falha a memória, não seria Isso. não estaria gozando o Sr. Corbellini as benesses do lobby
feito nessa int~ediação?
. O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO -

Na -

verdade, não tenho como responder a V. Ex!', uma
vez que a licença ao ex-Diretor Corbellini foi conc~da pela Petrobrás, e não pela fnterbrás. Ele
era- funcionário da Petrobrás. A lnterbrás é uma
subsidiária da Petrobrás. Mas, eu não' pertenço
à Petrobrás, e não sei que motivos levaram a Diretoria da Petrobrás a conceder essa licença._
O SR. RONALDO ARAGÃO- O senhor JjOde·
ria afumar, ou fazer indícJos, se o Sr. Coibeiiini
recebeu, fez lobby nessa transaçao? É do conhecimento de V. S'? O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Eu
não disponho de informações concretas, que permitam esclarecer esse ponto.

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO-Pas·

O SR. RONALDO ARAGÃo--- Sr. Presidente,
muito obrigado, Estou satisfeito.

so dizer a V. Ex.' que, nos telex que Corbenini
enviou às autoridades brasileiras,. e nas ·comunicaçõeS -que teVe com a Interbrás, no Rio, e que

O SR. PRESIDENTE (Dir<:eu Carneiro) -Eu
é que agradeço.
Concedo a palavra ao Senador Mendes Cána1e.
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O SR. MENDES CANALê: - Sr. Presidente;
pelo depoimento inicial do Sr. Antônio Bueno.
e de outros, que já passaram por essa Comissão,
principalmente, pelo depoimento do Sr. Relator,
o Sr. Wagner, a gente pode até, sem risco, ou
sem grande risco de errar, dizer que a compra
da carne no exterior foi de uma total irresponsabilidade. Dai por que Jou~~ é! i_nstituJção desta
Comissão. Não se pode deixar que as coisas continuem neste Pafs, no deixa como está, para ver

como fica.
Sr. Antônio José Teles Bueno, V. 8', segundo
informou, foi admitido na Petrobrás, em 1986?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Sr.

engano, foi em 1986, CefCa-·ae
dez anos atrás. Fui admitido não na Petrobrás,
mas na lnterbrás, subsidiária da Petrobrás.
Senador, se não

O SR. MENDES CANALE tão, não em 1986.

Foi em 1976 en-

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO Desculpe-me. Foi em 1976.
O SR. MENDES CANALE -

Vi

5' se equivocou, porque anotei, e

então que V.

foi motivo até

de surpresa, que alguém seja admitido em 1986,
e já estivesse no exterior, como Diretor, num escri~
tório da Interbrás, com dois anos apenas. Ou eu
ouvi mal, ou V. S' se equivocou na colocação
que fez na sua entrada na Petrobrás.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO Não. Realmente eu me equivoquei, eu sou funcionário da empresa há cerca de dez anos.
Inclusive, tive a honra de representar a Interbrás
na Escola Superior de Guerra, onde fui estagjário
em 1984.
O SR. MENDES CANALE profissional qual é?

A sua rormaçao

OSR.ANTÓNIOJOSÉTELES BUENO-Sou
economista. Também fui diplomata, fui Subchefe
da Divisão de Informação Comercia], do Ministério
das Relações Exteriores, antes de decidir partir
para trabalho na empresa privada.

(Seção ll)

ficar a pauta _de vendas da lnterbrás, na Europa.
Por isso tinha ido várias vezes a Bruxelas, para
tentar uma cota de aço, uma ·cota especial de
aço para o Bmsil e para a fnterbrás. Então, já
vinha mantendo algum contato_com funcionários
da Secretaria das Comissões Européias e com
funcionários da missão brasileira em Bruxelas.
~e fato parece~me que foi levado em conta,
para que eu desse assessoria à pessoa que estava
coordenando a importação, no caso o Diretor
CorbeUinL
O.SR. MENDES CANALE- Não pergunto propriamente a sua indicação, a.. missão que lhe foi
confiada. Estou perguntando de uma forma geral.
A Interbrás tem o objetivo_ de promover çompra
ou venda, vamos dizer, mais compra do que venda, da organização, do órgão maior ao qual ela
pertence, que é a Petrobrás, ou nisso aí há uma
amplitude ou é específico em relação a Petrobrás
a açlío da lnterbrá_s no ~erior?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUI;:NO -Di-

Jia a V. EX" que a lnterbrás não é um órgão de
compra, ela é um órgão de venda, de exportação.
A lnterbrás é um dos maiores exportadores brasileiros. Ela tem tido um papel de grande importância na abertura de novos mercados, Citaria,
entre esses novos mercados, o Irã, o Iraque e
a-Cfiiria. A fnterbrás ...
O SR. MENDES CANALE -

Desculpé-me.

mas era exatamente o que queria saber, a provocação foi essa.-Era Para eu saber e V. S• conft.rma:
não é questão de compra, é questão de venda.
Era o que me interessava, porque até certo ppnto
nóS conhecemos a atividade, mas queria uma
confmnação de V. & como depoente perante eSsa
COmisSão.
Então, foi uma missão estranha às atividades
normais da Interbrás o desenvolvimento de compra de carne no exterior?

para o escritório da lnterbrás, em Roterdã, em
outubro - n6s estamos em 1988, voltei no ano
passado- em outubro de 1985.

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Diria a V. Ex? que não foi uma missão estranha,
porque há uma certa tradição de que determinadas importações de alimentos sejam feitas por
órgãos ligados ao Governo, a empresas estatais.
No passado, tanto a Interbrás _como a própria
já extinta Cobec efetuaram vultosas importações
de alimentos.
Temos até o' casó do trigo. O trigo, no Brasil,
é um produto que pesa imensamente na nossa
pauta de importação...

O SR. MENDES CANALE - O escritório da
h'rterbrás, qual é a sua finalidade? QuaiS são
atribuições de um escritório da lnterbrás no exterior?
~
-

O SR. ANTONO JOSÉ TELES. BUENO - A
importação do trigo, como V. EX' não desconhece...

O SR. MENDES CANALE - Desde 1976 está
na Petrobrás. Quando foi para o escritório da Interbrás, em Roterdã?

o SR.. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO -Fui

as

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Os
escritórios da lnterbrâs são pontas dê venda, eles
desempenham uma função extremamente importante, que é a busca de oportunidades comerciais e a execução de contratos. O escrit6ii0 da
lnterbrás, em Roterdã, particulannente, é muito
importante, porque é um escritório voltado para
a comercialização de petroquímicos. O único produto que nós comerciali2ávamos, que até hoje
o escritório ainda está -comercializando, são os
petroquímicos. No caso da impo$s;ão de carnes,
a única razão pela qual eu acredito ter sido convocado para dar um apoio junto às tentativas perant~
a Comunidade é que: eu estava tentando diversi--

O SR MENDES CÃNALE- .=.:... Infelizmentt~!

O SR. MENDES CAI"iALE - Porque não ·querem aproveitar o milho e a mandioca.
O SR. ANTONIO JOSÉ TELES BUENO- ...é
efetuada pela Junta do Trigo.

O SR.
- Essas são outras coisas e
outras trocas que temos que aprofundar mais tarde. Inclusive nessa importação de trigo, um tanto
apressada até, com a Argentina, quando havia
interesses outros. Eu compreendo que queira se
colocar aquilo que interessa à indústria de São
Paulo dentro da Argentina, na comercialização
e na troca, mas não é assunto nosso. Eu queria
apenas era posicionar bem essa questão da fnterR.
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brás, porque para nós chegarmos ao fmal, nós
temos que saber como atua, o porquê, por determinação de quem, porque aqui está tudo aéreo:
alguém fez, outro fez, outro mandou, a Comissão
de Diretoria, fulano tomou a frente. Então, basta
dizer, não sei se o senhor sabe, mas a Comissão
aqui sabe e estarreceu a todos nós, tem 48 organismos envolvidos numa importação de alimentos. Isso para mim é o fim em administras;ão!
É o fim! Veja só a dificuldade desta Comissão
para procurar apurar quem se locupletou de uma
compra de alimentos no exterior, que é pautável,
e V. S• mesmo, não pode estar trazendo subsídios
a esta Comissão. Infelizmente, não pode confirmar porque não tem provas, mas s.ente_ e sentiu
mais de perto que de fato não foi uma operação
licita.

Então, é exatamente_ isso. O escritório que V.
S'- chefiava em Roterdã, eJe tinha subordinação
à diretoria ou ao escritório de Bruxelas? Por que
essa posição de Bruxelas? O que é que tem lâ?
Tem t1ITl es_critório igual em categoria ao de Roterdã?
O SR. ANTONIO JOSÉ TELES BUENO .:...
Não, a fnterbrás não tem e não tinha escritório
em Bruxelas. A Interbrás contava com três escritórios na Europa: um em Londres, um em Paris
e o outro em Roterdã. O escritório de Paris foi
recentemente fechado. Hoje em dla, a lnterbrás
conta com escritórios apenaS em Londres e Roterdã. Na época, o envolvimento do escritório de
Roterdã nesse assunto deveu-se, também, ao fato
de Bruxelas, estando apenas a uma hora de distância de viagem de carro de Roterdã, está, digamos assim, na jurisdição administrativa do escritório de Roterdã, Holanda.
O SR. MENDES CANALE - E a. posição .do
Sr, Corbellini frente ao eScritório, a sua posição
hierárquica em relação a sua posição funcional?

o SR. ANTONIO JOSÉ TELES BUENO -o
Sr. Corbellini era um membro da diretoria. A diretoria é o órgão máximo dirigindo a lnterbrás. Eu
era o gerente, subordinado, teoricamente, não diretamente ao Corbellini, mas estava abaixo, evidentemente, dele. Eu era um fiincionádo de muito
menor importância hierárquica. No sistema que
nós temos na Interbrás, cada escritório está vinculado a um diretor de contato, ou seja, tudo que
o escritório tem a dizer deve ser encaminhado
através desse diretor. Meu diretor de contato, na
época, era o Sr. Paulo Uma Câmara.
O SR. MENDES CANALE- Mas, então, houve
uma intromissão indébita~do Sr. Corbelllni, já que
o Sr. Câmara era o elemeqto_ gue, pela díretoria,
mantiriha coritato com V. S? V. S~ aceitou, digamos assim, a orientação traçada pelo Sr. CorbeJiini, já que a outra pessoa era o Sr. Câmara, que
mantinha essa ligao;ão com V. S• pela diretoria?
Havia algum documento? O Sr. Corbellini chegou
ao escritório de Roterdã e apresentou-se a V. S•
como chefe do escritório, que ele, como diretor,
tinha da diretoria atribuições para tanto, deixando
até de lado o Sr. Câmara?

O SR. ANTONIO JOSÉ TELES BUENO-Data :venia, não aceitei nenhuma instrução do Sr.
Corbellini. Fui convocado por um teJ.ex a lhe presR
tar assistência na extratativa junto à Comunidade
Européia. O meu diretor de contato, o Sr. Paulo
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Lima Cãrnãra estava pienamente informado e me
pediu que acompanhasse o Sr. Corbellin~ eu não
executei nenhuma instrução, pois o Sr. Corbellíni
jamais me pediu que fizesse coisa alguma. Apenas
o acompanhei, e a minha opinião era consuhada,
sempre que requerida e jamais foi acatada. Esta
foi, realmente, a minha participação no caso.< __

O SR. MENDES CANAI..E _:Houve uma açãó
direta da Diretoria da Interbrás, inclusive colocando de lado a ação do escritório de Roterdã.
O SR. AI'ITONIO JOSÉ TELES BOENO Sem dúvida, a opinião do escrit6rlo não foi levada

em conta, de vez que, Quando houve a i"eunião
em Bruxelas, famosa reunião com o Sr. Legras,
eu tive a preocupação de imediatamente ligar para

o Sr. Lima Câmara e relatar as observações do
Sr. Legras, na presença âo .Ministro Junqueira,

na minha presença, e maitifestar a minha intensa
preocupaçãO com a fõrina cOffi a qual as coisas
estavam sendo conduzidas. O Sr. Uma Câmara
disse que ficasse calmo, tranqüüo, porque_ele iria
conversar com o Vice-Presidente e voltaria com
notícias. Eu estou aguardando até hoje:.
O SR MENDES CANALE- V. S• pode declinar

o nome, e hoje já demitido, segundo infQI'mêlção
de V. S','que apenas o remanescente João Francisco Milanez Neto, pode dar o nome çle outros
membros da Diretoria da Interbrás, os que_foram
demitidos, por acaso, recorrendo à sua memóri~?
O SR ANTONIO JOSÉ 1ELES BUENÓ _: Ós

membros que foram afãstado_s além do João
Francisco Mi.lanez, do CorbeDini e do Paulo Uma
Câmara - o Paulo Uma- Câmara, na verdade,
não foi afastado, ele saiu antes dos outros serem
afastados e foi ser Diretor da Prtro_qWsa, onde
até hoje é Diretor, se- não me engano, da Petroquisa ou de uma das outras empresas do grupo
Petrobrás. Mas, além disso, havia Lélio Martins,
que era o Diretor Financeiro. E Odir Figueiredo,
que era uma pessoa que não pertencia aos quadros da Interbrás e que também foi afastado.
O SR. MENDES CANALE -
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Quantos mem-

bros compõem a Diretoria da lnterbrás?
OSR.ANTÓNIOJOSÉTELESBOENO-São

5 Diretores um Vi ce-Presidente e um Presidente.
O SR. MENDES CANALE - Mas eu entendi,
V. S• disse que Francisco Milanez foi afastado.

Mas. segundo entendi e até anotei, o único que
permanece ainda na Diretoria é o Sr. João Francisco Milanez.
OSR.AI'ITÓNIOJOSÉTELESBQENO-Não

é mais da Diretoria, ele permanece na lnterbrás,
é gerente da lnterbrás, em Londres.
O SR MENDES CANAL.E - O afastamento
desses outros, com exceção do que V. S' citou,
que é Uma Câmara, que talvez esteja ainda dentro
dos quadros da Petrobrás e outras subsidiárias,
o LéHo Martins e Odir Figueiredo permanecem
ainda dentro da Empresa?
OSR.AI'ITÓNIOJOSÉTELESBOENO-Não

tenho certeza, mas parece-me que o Lélio Martins
se aposentou. O Sr. Odir Figueiredo não era do
quadro da empresa e não sej onde está, até onde
eu sei, não está trabalhando no sistema Petrobrás.
OSR MENDES CANALE- V. S• se dava bem
com o Sr. Corbelliru7 Era amigo dele?

O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELÊS BQENO N_ão, eu me dava muito mal, nunca me relacionei
bem com ele.
OSR. MENDES CANAI..E- V. S• fala em perse-

guição, pelo menos aqu~ no que a Assessoria
da Comissão anotou, que em um determinado
momento V. S', foi perseguido pelo Diretor Corhellini. Esta perseguição V. S• atribui a quê? E que
espécie de perseguição?
O SR. AI'ITÓNIO JOSÉ TELES BOENO -

O

Corbellini fez uma intensa campanha para que
eu fosse recambiado ao Brasil, imediatamente,
antes de decorrido o prazo que corresponde à
expectativa normal.
O SR MENDES CANALE - V. 5' atribui a
que esta luta, esta perseguição, entre aspas, que
V. S• f~lou.
OSR.AI'ITÓNIOJOSÉTELES BQENO -Atrl·

buo à irritação de Corbellini com o fato de, na
presença do Ministro Junqueira, eu ter insistido
e que se deveria convidar outras empresas.

o SR MENDES CANALE ~Na ComisSão, o
Relator fez menção ao tipo da cam_e, houve uma
especificaçãp brasileira em relação à carne a ser
imp·ortada
s~ pode declarar se tem conhecimento disso, qual era o tipo da carne e se_ isso
foi OOservado na compra?

v.

O SR. AI'ITÓNIO JOSÉ TELES BQENÓ -

É

difícil para mim responder a esta pergunta de
V. Ex', porque, até retomar ao Brasil, jamais tinha
lido o contrato-_ ap"eSar.de ter pedido várias
vezes que me manaassem -a cópia. Quando o
assunto foi objeto de uma ComissãO de sindiçância interna na fnterbrás, porque além da Comissão de Investigação da Petrobrás ho~e. tamR
bérri, uma comissão de sindicãncia interna na
Interbrás, e os seus membros me mostraram esse
contrato, que folheei rapidamente. Não examinei
de forma mais detida a parte referente às especificações, mas imagino que tenham sido tomadas
precauções para que as eSpecificações fossem
adequadas.
O SR. MENDES CANAI..E -Aplicação houve,
o que nlio houve foi a obsen>ação na compra.
Porque, segundo o depoimento do Relator, junto
ao depoente civ:iJ da Presidência, houve a compra,
a carne veio em desacordo com o SOlicitado, apenaS O preço foi o mesmo, o que causou espécie.
Inclusive, a pergunta foi feita por mim na Comissão, porque- não compreendo, quando há um tipo
a Sef adquirido, mandam outra em piores condições e o preço continua o mesmo. Isso causou
espécie em todos nós.
- Qual é a situação e posição funcional do Sr.
Jorge Rodrigues hoje?
O SR. AI'ITÓNIO JOSÉ TELES BQENO -

O

Sr.Jorge Rodrigues continua na gerência dos produtos industrializados, encarregada de negócios
com ·carne, cargo que continua a ocupar na Inter·
brás, mesmo antes da época da importação de
carne.
O Sr. MENDES cANALE - Na lnterbrás?
OSR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BQENO -Ele

é: gerente da,lnterbrás.
O SR. MENDES CANAI..E- Então, não é apenas essa compra da carne que estamos tratando,

ligada a esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
se ele já foi gerente para a compra de carne,
foi para
ou já existiam outras?
· V. $( referiu-se-que ele é gerente para compra
de carne, pOf isso q1,.1erõ sàber se foi para esta,
especificanieilte: -.
. .
_

esta

O SR. ANTÓNIO.IOSÉ TELES-BOENÓ- Ele
é gerente para negócios de carne, a fnterbrás não
importa a carne, ela a exporta, ela tem vendido
para o Jraq1,1e~ por exemplo. Mas, como foi neces~
sário que o País importasse carne, a gerência que
foi designada para cuidar da importação de carne
fOI, obviamente, a mesma gerência que normal~
mente cuida da exportação de carne.
O SR. MENDES CANALE -

Nessa parte tem

alguma inten>eniêncla do Ministério__ das Relações
EXtedõres, do Ministério da Indüstrla e do Comércio? É uma atividade inerente e as atribuições
são específicas da lnterbrás, no que diz respeito
a essa comercialização brasileira no exterior?
V. S• pode ~os infonnar?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BQENO -Até

onde sei, se entendi bem a pergunta de V. Ú",
não existe uma regulamentação sobre atuação
de_ empresas no comércio exterior. Descoqheço
qualquer atuaçao do Ministério da Indústria e do
Comércio, no (Jue diz respeito à carne.
O SR-. MeNDES CANAl..E -É- uma subsidiária
-da Petrobrás, tomando uma: dianteira no que diz
respeito à comecialização externa do Pais?
O SR. AI'ITÓNIO JÕSÉ TELES BQENO -

A

Jnterbrás foi criada há cerca de 1O anos, com
o objetivo de incrementar as exportações brasileiras, abrindo~lhes novos mercados. ~tendo que
ela tem conseguido esseS objetivos, tem, efetivamente, sido responsável por um volume nUto
iii"lportante de exportação e_ tem aberto o mercado
de grande importância para o Brasil, como é o
caso do Irã, do Iraque e da China.
O SR. MENDES ÇANALE - Voltando ao C4SO
d_a pergunta feita por outros Senador~s. a respeito
desse com~ndo que o Sr. Corbellini resolveu adotar frente à operação, então, ele,_não era portador
de nenhuma decisão da Diretoria a respeito do
assunto? Ele agiu como dono da lnterbrás?

o

SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BOENO -

Não. Tenho conhecimento, nunca vi, mas segundo tenho informação de que houve uma decisão
da diretoria, concedendo ao ent!o Diretor Corbellini plenos poderes para negociar a carne, coordenar a importação de carne.
O SR MENDES CANALE -Se.V. s•. não tem
conhecimento do documento, também não terá
da segunda pergunta que ia fazer, se a diretoria
tomou conhecimento. Não adianta eu perguntar,
porque, se nã9_ conhece o documento, muito menos ci decisão da Diretoria.
Estou satisfeito, Sr; Presidente. Satisfeito ccim
algumas das respostas, mas triste, permita-me
assim dizer, de ver a situação_ a que chegamos
neste Pafs. .Lá na Comissão da Corrupção, -da
qual fazemos parte e aqui, onde temos a honra
também de pertencer a esta Comissão, sinto esse
descalabro, a irresponsabilidade. E daJ, por que
á necesSidade de nós irmos a fundo. Louvo a
atuação de V. Exl' procurando esclarecer à Nação
sobre assuntos que já se passaraJTI, mas que a
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Nação precisa conhecer, porque nós, principalmente nós do PMDB, pregamos que teríamos
uma administração transparente. E ·por esSa

transparência vamos lutar. Se não tem lá fora,
se não existe em outros poderes, aqui no Legislativo onde contamos com homens como V. Ex'

que têm procurado tomar assim transparente
aquilo que estamos sentindo há 'tantos biombos
no meio, que têm que ser removidos - para

chegarmos de fato, a apurar a responsabilidade
e fazer com que aqui eles sejam penalizados. Já
estamos cansados aqui e lá fora também de alardearem que as CPI não chegam ao seu final. Mas
esta e a da Corrupção vão chegar, porque sei
que timto V. ~ como o SenadÓr José Ignâcio

e os demais Senadores componentes dessas
duas Comissões desejam ·apUrái oS fatOs, para

não só mostrar à Nação, mas -para penalizar aqueles que não souberarrí cumprir Com o seu dever.
Obrigado a V. ~
~
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Agraw
decemos a intervenção do Senador Mendes Cana1e e_ confumamos o interesse que tem a com!sw
são, no seu conjunto, e também do intens_o e
importante trabalho que tem desenvolvido aqui
a assessoria desta Comissão; Todas essas perso-nalidades envolvidas aqui no trabalho da Comis~o têm um desafio pela frente, que é exatamente
esse que V. Ex' enfocou: é o resgaste da credibiw
Udade desse instituto do Parlamento que, neste
momento, reconhece as limitações, a defasagem
dos instrumentos legais que lhe dão suporte. A
nossa lei é de 1952 e seguramente há uma distân·
cia muito grande entre as questões-que se levantavam naquela época, onde foi produzjda essa legislação e as questões de hoje, aí a complexidade
aumentou muito e nosso instrumento institucio-nal não evoluiu quanto o desejável.
O SR MENDES CANALE- Se V. EX'-me permite, só para ilustrar a exposição que V. Ex' faz.
Senti isso quando fui PresJdente da Comissão que
examinou a escalada do terror, na época dura
do militarismo, da prepotência. E, portanto, logo
que cheguei aqui à Casa o que··-procurei apre-sentarna Constituinte foi no tocante às Co'missões
de Inquérito. Infelizmente, não fui feliz. Continuam
se baseando no que diz respeito - foi só uma
cópia, não sei quem foi o autor, mas é uma cópia
da Constituição portuguesa, a qual achamos que
é muito mais dura, e copiei, também, da Constituição da República Federal da Alemanha - aos
poderes são muito maiores e, que, de fato, é aquilo
de que necessitamos, para que as nossas Comissões de Inquérito não continuem 8 ser inquinadas
de que não chegam ao final, não chegam ao
cumprimento daquilo - corno- diz V. Exl' - e
têm essa falha, que procurei corrigir. Vamos tentar, ainda, no decorrer da discussão, chegar lá.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Acre-dito que com a nova Carta Magna que estamos
produzindo, ela, também, produzirá essas modifi-
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cações que esperamos com tanta expectativa e
que, realmente, esse instituto da Comissão de
hlquérito, tenha instrumento institucional forte,
decisivo, capaz de fazer com que a eficácia que
não encontramos até agora, nas Comissões de
Inquérito, passem a existir, isso no interesse da
.sociedade e da afirmação do Parlamento como
instrumento da .sociedade.
De modo que, feitas essas considerações, agradecemos a intervenção dos Senadores, e ainda
pediria licença ao Plenário para levantar mais algumas indagações, que o depoente pudesse nos
fornecer. Consultaria a questão da importação da
carne da Itália. No Brasil havia a proibição de
importação da carne da Itália por suspeição de
que ela contivesse vírus de aftosa ou coisa desse
gênero. COrno esse pi-ocesso :de importação contornou essa proibição e acabou-se importando
carne da Itália? Elas chegaram e estão aqui no
Brasil.
O SR~ÁNTÓNÍOJOsÉ TELES BUENO- Excelência, esses aspectos eu desconheço - desconhecia que havia proibição de importação de
carne da Itália. V. Ex!' é quem está me informando.
O que posso dizer é que o regulamento para a
importação de carne para o J3rasil, ou seja, o que
foi pubUcado, o que a Comunidade Européia pu~
blicau, dispõe que, necessa_riamente, 40% da carne que fosse embarcada para o Brasil teria que
ser italiana - isso consta do Regulamento para
as vendas destinadas ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ......., Perfeito. Foi uma negociaç~o feita, então, claramente,
entre as operadoras e o Mercado Comum Europeu?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- Suponho que sim. Suponho que as operadoras aUás, não gosto desse termo -operadoras, porque
esse termo foi empregado por Corbe!Iini - na
verdade eram firmas exportadoras e fiZeram contrato com a Interbrás. Essas duas fumas, imagino,
que tenham participado na elaboração do regulamento que regeria as vendas para o Brasil. Esse
regulamento menciona que 40% da carne teria
que vir, necessaiamente, da Itália. Sabidamente,
e isso era de conhecimento público, que os esta~
.ques mais antigos de carne da Comunidade estavam localizados na Itália.

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....:_ V.
S• tem conhecimento de que alguns abatedouros,
frigoríficos europeus, não preencheram as condições de sanidade para exportar para o País, quando houve, nesse sentido, inspeção?
OSR.ANTÓNIOJOSÉTEL.ESBUENO-Ainda, aqui, Excelência não participei da parte operadanai; participei apenas do início da fase de tratativa junto à Comunidade Européia, sendo, logo
depois afastado inteiramente da operação da carne. Não tenho nenhum conhecimento sobre aspectos veterinários e de inspeção do produto.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre uma afumação que fez, durante o depoimen~
to, em relação à segunda empresa, que entrava
como exportadof'a; segundo a sua preferência ela
teria tído pressão de pessoas estranhas. Essas
pessoas estranhas eram brasileiras, ou não se conhe.ce a sua nacionaUdade?
O SR. ANTÓNIO JOSÉ TELES BUENO- O
que soube ê que houve interferência de fora, da
Interbrás.

O SR. PRESIDENTE (D~c~u Carneiro)- Exato!
OSRANTÓNIOJOSÉTELES BUÉNO....:_Não
posso precisar de onde partiu essa interferência.
A primeira notícia que tive é que a firma escolhida
para fornecer carne era a SOCOPA Algum tempo
depois çomeçou a ser menc[onada a SOGEVIANDES. Cóinentava-se qUe teria havido influência
externa à lnterbrás._Não sei precisar que influência
seria essa.
· - ··
· -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Pérfeito. (Pausa.)
V. s~ conhece as exportadoras brasileiras que
processaram essa exportação da cota Hilton?
O SR.. ANTÓNIO JOSÉ TELLES BUENO Não conheço, Excelência
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Bem;
de minha parte eram essas as indagações que
desejava fazer, e creio que, nessas circunstâncias,
podernbS encerrar este· depoimento. No entanto,
se acharmos necessário, podemos reconvoéá-Io,
novamente, para uma nova etapa dos trabalhos.

E encerrando, convocamos uma nova reuniio
para a próxima semana. Consulto aos Srs. Mem·
bras se a faríamos na terça ou quarta-feira? Consulto a preferência dos nossos ilustres componentes_ da Comissão.
OSR.MENDESCANALE- Temos um problema com relação à outra Comissão, onde, geral·
mente, as convocações são para as terças-feiras.
Gostaria de sugerir a V.~. para que entrasse
em cantata coro os Membros das outras Comissões, pois não é só a_ ÇP1 da Corrupção, há outras
na Casa, a fim de 'QUe se possa estabelecer dia
e horário, e não se choquem, já que há membros
que fazem parte de uma e de outra, como é o
nosso caso.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameifo)- Perfeito. Em princípio conVcicaría!nos para" a quarta~
feira, da próxima sem.ana, para tentar contornar
esse problema Ievantal:lo por V. ~ Assim teriarpos a reuruão, no próximo dia 23 de março, neste
mesmg local, às nove horas, convocando os Srs.
Marco Aurélio Giovanoni, João Alfredo Coelho Ribeiro e Jorge de Oliveira Rodrigues, pata depo-rem. Muito obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12h 16min.)
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Alfredo

Campos- Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso.......; Mário Covas- Mau-_

ro Borges- lram Saraiva-Irapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa-Maurício Correa ....:...Meira
F"Uho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio La-

cerda-Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
-Wilson fi\artins- Leite Chaves --ÃifÕtlso Ca-

margo - José Richa - Jorge Bombausen Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos
<:hiarelli -José Paulo Bisol -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- A

lista de presença acUsa- o- comparecimento de
70 SrS. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de D~us iniciamos nossos trabalhos.
Não há Exp~diente a ser lido.
Há oradores inscritos.
___ _ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano
Franco, pela Uderança do PMDB.

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) -:-_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Assembléia Nacional Constituinte aprovou o
presidencialismo e o mandato de cinco anos para
os próximos Presidentes desta República.
Acompanhando a Representação nacional, este
foi, também, o meu voto. Através dele, representei
minha consciência.
O resultado da votação agradou ao Presidente
José Samey que, como todos sabem, lutou para
preservar o sistema _d_e__govemo e Q -seu próprio
mandato.
__
__
Acredito, assim, que mel.l voto tenha contribuído para a mudança da postura de Sua Exce·_
lência no enfrentamento dõs Qfaiié.if problemas
nacionais, voto que dei, repetindo, expressando
minha consciência e a de meus Companheiros
de Bancada do PMDB de Sergipe e da Confede-ração Nacional da lndú_stna.
Mas, ao mesmo tempo em que votei dess~
maneira, minha consciência e meus Companheiros insistem que agora_ é a hora de cobrar resulta·
dos firmes do Govemp do Senhor José Sarney.
Como Constituinte, ouço o anseio de vários
companheiros ConstltWntes preocupados com a
situação e que querem m~iàas enérgicas.

__Demos-lhe o presidendallsmo. Com is~o. o_ exato, tomar as medidas. e as providências convePresidente Samey te_rá quase 2 anos de mandato
nientes_ aos interesses do País. Sabe V. Ex' que
a cumprir. É tempo suficiente para acertar a eco- talvez o Presidente mais democrático que já tive·
nomia. Até aqui, o Presidente Samey alegou não
mo_!i é Sl,Ja Excelência José Samey, que sempre
-- ter ãpOló-põlítico, e rião poder agir na área econô- - procurou reunir todas as classes sociais, e o que
-mica por não ter, sequer, definidos o sistema de
conseguiu? Há sempre a disputa, a discórdia, e
gOverno e o_ mandato presidencial. Agora Sua Exnunca se chega a um denominador comum. Pencelência não tem mais desculpas. Estou aqui traso que.temos que passar deste periodo de cobranzendo a voz ansiosa do empresariado industrial. ça e temos que trabalhar com deo_odo, cada um_
Queremos investir, quel-emos trabalhar, quere- contribuindo com a sua cota de sacrificlo, não
moS gerar empregos, e queremos produzir para
só as classes produtoras como todas as outras
ó'j)õvô bi'asüeiro. Nada disso pode ser feito nesta
classes sociais deste País, N~o é possível se cobrar
babel econômica.
apenas ações que venham trazer beneficies à clasNão estou aqui para diag11osticar a economia se produtora. Sei que V. e:,c. não está fazendo
nem para apresentar sugestões - pois isso já
discurso neste sentido, mas é importante que agoo 6z à exaustão. Estou aqui especificamente para
rase diga. As classes produtoras têm que se comcobrar aç.iQ do Presidente José Sa_mey, com toda penetrar, também, do papel que representam na
a força de quem quer produzir e com toda a cOJ'\iuntura atual. O que temos visto, durante todo
justificativa de quem lhe deu um voto de coneste tempo; é uma desordem também ~ntre as
fiança.
classes produtoras, que fazem reclamações. mas
Siin, e'stoü aqui para cobrar um programa de nunca chegam a um ponto positivo. As lideranças
estabilização económica, para ser executado nes-- também se contradizem entre si. Então, o d.e que
tes próximos dois anos. Sinto-me com direito de
precis_amos_agora? É de um pouco de sossego
cobrar isto. O Presidente José Samey tem agora
e tranqüilidade. Fique V. EX- Consdente de que
uma obriQél.Ção moral de atender a este pleito. o Presidente José Samey para agir não predsará
E esta será a minha conduta daqui para a frente. da _cobrança de V. Ex!' ou de quem quer que seja.
Q Presiden~ José Samey nos deve_ um programa
Sua Excelência saberá, no momento oportuno,
de estabiliz_ação económica imediatãmente.
apresentar as medidas (Jue, estOu certo, virão beMas issÕ não _é para daqui a um mês ou dois neficiar tod~ as dasses do Brasil, e deyerão bene·
quando discutiremos novamente a questão da fidar, sobretudo, a produção, que está realmente
duração de seu mandato. É para já. Já! Chego
parada, por motivos óbvios. Essas classes prefea estranhar que ãté o momento o Presidente José
rem, ao invés de trabalhar na produção, jogar
Sameynão tenha convocado as lideranç~ econó- no papel. Assim temos que mudar esta mentalimicas para expor e díscutir esse plano.
dade, temos que saír do papei para paSsar a proA Situação exige rapidez de decisão, o que me
duzir. Sei que V. Ex" será um defensor dessas
faz pasmado com as notícias da imprensa de que
teses, como também acredita nas posiçõeS do o Governo_ não tem pressa. Com-a inflação que Presidente José Samey, que sempre recebe Y.
àmeaç-a-disparar e uma recessão que ameaça _Ex! çom o maior apreço e com é) maior ateoÇãO.
chegar, como não ter pressa?
Muito obrigado a V. Ex'
·---Ó-8~. Joi~ Men~~ ~ Nobte SenadOr, v.
O SR. ALBANO FRANCO -Agradeço ao
Ex' me permite um aparte?
nobre Senador João Menezes 9 aparte. Mas é
O SR- ALBANO FRANCO - Com muito
mister ressaltar, nesta oportunid_ade, que infeliz-prazer, nobre Senador João Menezes.
mente os fatos não confirmam a assertiva de V.
O Sr. JOão Menezes - Eminente Senador ~.porqUe realmente e1,.1, como· Senador, estou
refletindo _o des~o de todos os segmentos sociais
Albano Franco, V. EX' tem sido nesta Casa um
que desejam uma posição clara, com diretrlzes
grande defensor da classe a que pertence, mas
definitivas e duradouras. E possO éité dizer a V.
estranho que V. Ex' inicie o seu discurso cobrando
EX', nobre Senador João Merleze-~. Se hoje grande
a açâ'o do Presid_ente da República. V. & não
parcela da sociedade está optando pelo cassino
-preclsa cObrar eSsa ação do Presidente da Repú·
financeiro, pelo in~stimento financeiro, é em deJ?]ica, porque Sua Excelência ~rá. no mom~nto
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corrênda da própria estratégia econômico-fmanceira do Governo. Por isso, estamos a exigir, a
cobrar, de Sua Excelência o Senhor Presidente
José Samey um programa de estabilização eco.nômica.
Posso também dizer a V. Ex!', nobre Senador

João Menezes e àos demais Senadores aquj presentes, que a classe industrial brasileira não se
tem negado a colaborar e- a -coritribuir, não só

com o Governo como também, através do entendimento e do diálogo franco, leal e sincero, corno
as classes sindicais brasileiras. Na próxima sema-

na mesmo, nós, Presidentes das CohfederaÇóes
do País, estaremos reunidos, discutindo -

por-

que, inclusive fomos solicitados para fsso- com
os que fazem as lideranças sindicais do País, como a Cill, a CGT e outras entidades.

OSr.Monso Camargo- Permite-me V.~
um aparte?
O SR. AI..BANO FRArfCO -

Com muito

prazer, nobre Senador Alfonso Camargo.

Neste sentido, foi inaçeitável o desinteresse do
dõVeino Samey pelas centenas de lutas travadas
na _Assembléia Nacional Constituinte a respejto
dos direitos sociais. Ali foram aprovadas medidas
que terão um [mpacto devastador nas empresas
estatais - e sobre os quais não se viu nem a
presença e muito menos a preocupação do Governo Central pela_matéria ali discutida.
Este, por exemplo, foi o caso do turno de seis
horas, que afeta brutalmente o _custo de produçao
das indústrias de base, especialmente as do Go---verno.
Por isso, Senhor Presjdente_Samey, para o futu~
ro desta Nação, as decisões ~obre a economia,
as relações de trabalho, o sistema tributário e tantos__ outros ~p muito mais importantes do~ que
o pr6jirió sistema-e o mandato presidencial.
O Sr. Jamll Haddad um aparte?

Permite--me V.

~

O SR• .AI.BA.NO FR.ANCO - Com muito
prazer, nobre Senador Jamil Haddad.

Afonso Camargo, o aparte de V. Ex' vem _engrandecer o nosso pronunciamento, porque, efetivamente, cabe a nós, como representantes da sociedade- eu como Representante do povo do meu
Estado, aqui, nesta Casa- fazer a cobrança, principalmente agora quando o PresidenteJQ~ S_ar.,.
ney dispõe daquilo que S. Ex' diz que tGnto necessitaVa, que era a definição do mandato e a definição do sistema de governo.

O Sr. JamJI Haddad- Nobre Senador AJbano Franco, congratuJo~me com V. Ex~ pelo bri~
lhahte discurso que faz nesta Casa. V. Ex!', que
representa o--setor da indústria e é um senador
da República representando o seu Estado, com
toda a clareza coloca suas posições, neste momento, da tribuna do Senado. Causou~me estranheza uma matéria publicada, hoj~, no Jornal do
Brasil, onde o Presidente da FIESP, Sr. Mário Amato, teria comparecido como empresário não no-minado no Rio de Janeiro, para solicitar ao Presidente -Geisel - porque havia a informação de
que _os minístros militares não aceitariam os quatro anos e não aceitariam, na iealidade, o regime
parlamentarista -que ass_umisse, num momento
de crise, novamente a Presidência da República,
em rtiáfS ~Um g_olpe programado contra as instituições cieJTiocratlcas. Sr. Presidente, esta noticia
merece ser desmentida, porque V. fr, Senador
AJbano Franco, com toda clareza vem à bibuna
do Senado, se pronuncia nos jornaiS a respeito
das posições da Confederação_Ni:\ciOnal da Indústria, mas o Sr. Mário Amato, ontem a favor dos
quatro anos e hoje, dÕs cinco,-ontem a faVor do
reg[me democrático e hoje a ravor de golpes, não
pode representar, na realidade, o_ empresariado
paulista, que é__o maior empresariado e que mais
emprego dá neste País. Neste momento, congratulo-me com V. Ex' pela justeza de suas colocações-.- V. EX' .sab.e, como industrial que é, se não
houver um clima de melhoria das condições sociais deste Pafs, aí será o caos total, com conseqüências impreVisíveis,-que talvez um golpe militar
rso qu-e pronuncia e Pela cobrança de quem pode
cobrar, porque nunca roi Oposjção como nós nesta Casa, sist~rnaticamente.

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, julgamos
estar em posição de cobrar mais ação, muito mais
ação. Afinal, S . .Ex!' o Presidente José Sarney recebeu um voto de confiança da AssembJéja NadaM
naJ Constituinte. Agora é a sua vez de mostrar
serviço. S. Ex' obteve o que queria Agora é hora
de mostrar o que fará parà completar seus desejos, recebendo os 5 anos da mesma Assembléia.
Mas o Presidente José Samey, V. Ex' já perdê'u
muito tempo e extraordinárias oportunidades para
proteger a economia de mercado e o próprio setor
estatal

O SR. ALBANO FRANCO-Nobre Senador
Jamil Haddad, as palavras de V. Ex' vêm valorizar
o nosso pronunciamento na manhã de hoje no
S~_ado da Repúbüca.
Aproveito a oportunidade para dizer que não
li, na imprensa, as notícias a que V. EX" se referiu,
mas não tenho dúvida de que o companheiro
Mário Amato terá de desmenti-las.
Acrescento, para que conste dos Anais do Se-nado e para conhecimento dos meus Colegas
Senadores, que, há quinze dias, interessado nwn
entendimento amplo, por reconhecer que somen-

O Sr. Monso Camargo- Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, aproveito a oportunidade para cumprimentar V. Ex' pelo fato de estar
fazendo wna cobrança. Exatamente por isso. Hoje, o Poder Legislativo no País é um Poder que
não goza de bons índices de prestígio junto à
opinião pública, exatamente porque não estamos
exercendo aquela função principal do Poder Legislativo, que, além de legislar e fiscalizar, é representar. V. Ex!', aqui, representa o povo de Sergipe,
não está apenas como Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Seu pov_o, provavelmente, não está satisfeito com a inf1ação de
16,17%. V. EX' está cobrando, corno todos devemos cobrar. É com isso que vamos conseguir
diminuir e, se possível, eliminar esse clima de
absoluta insegurança vivido no País. O País quer
comando! Como V. f:x', não jogamos no quanto
pior, melhor, por isso cobramos. Se quiséssemos
. que o Governo fosse mal, fosse cada vez pior,
se pregássemos luta de classes, se quiséssemos
alguma insurreição armada no País, não estaríamos cobrando. Cumprimento V. Ex', porque a
cobrança é uma atitude absolutamente positiva
neste momento de crise nacional.
O SR. ALBANO F'RANCO-NobreSenador
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te através dele poderemos sair com maior facilidade, da situação grave em que vive o Pais_ e
enfrentar os obstáculos, estive conversando, em
companhia do maior industrial do Pais, o Dr. Antô-nio Ermírio de Moraes, não só com ministros militares, como também com os Uderes mais importantes da Assembléia Nacional Constituinte. Nosso objetivo era promover o entendimento entre
o Poder Legislativo e o Palácio do Planalto, no
sentido do parlamentarismo com cinco anos, o
que não foi possível, infelizmente, por razões que
todos os Srs. Senadores já sabem.
Aproveitando o aparte de V. Ex~', Senador Jamil
Haddad, lembro que, no meu discurso de posse,
para o primeiro mandato, na Confederação Nacional da Indústria, dizia que existe hoje, e precisa
existir, um pacto de sobrevivência comum entre
o empresariado e a democracia.
O Sr. Nabor Júnior aparte?

Permite V. fX' um

O SR. ALBANO FRANCO -

Com muito

prazer, nobre SenadOr Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- Senador Albano Fran·
co, todos estamos conscientes da crise econômi·
cc-financeira e política por que atravessa o nosso
Pais. Creio que, neste momento de dificuldades.
todos temos a responsabiüdade, para com o Pa:ís,
de contribuir, visando a sua superação. Mais do
que a_classe trabalhadorêl, que vive exclusivamente de salários, a classe empresarial tem uma responsabilidade muito maior nessa contribuição
que devemos emprestar ao Governo, para que
possamos superar essas dificuldades gue o Pais
atravessa. Constato, com rnuiiã tristeza, que muitas vezes a classe empresarial não compreende
o grau de difiCuldade que estamos vivendo, porque, pela simples divulgação de um boato, __como
sói ser o problema do congelamento de preços
dos produtos, posto em prática duas vezes na
administração dos Ministros_ Dílson Funaro e
Bresser Pereira, faz com que _OS empresários dobrem imediatamente os preços dos seus produtos._ Tanto asSim que, muitas vezes, quando se
vai obter __determinada mercadoria de qualquer
empresa deste País, quer seja aqui em Brasília,
São Paulo ou Rio de Janeiro, eles_ faturam pelo
dobro do preço e dão um abatimento de 50%
na nota fiscal,. já prevendo um possível ato de
congelamento do preço. E o Governo está reiteradamente desmentindo isso. Ainda hoje ouvi, através de noticiário da imprensa, que o Ministro da
Fazenda desmentiu a intenção do GoVerno de
estabelecer um novo congelamento de preço,
mas os produtos continuam subindo de maneira
vertiginosa diariamente. Essa política.de liberação
de preços com a vigilância do Governo não tem
dado certo. Tanto asslm (Jue os medicamel)tos
estão subindo muito além da inflação, o preço
dos automóveis estão subindo acima da inflação,
a anuidade dos estabelecim~ntos de ensino, qu'e
o Governo, recentemente, através de um decreto,
liberou, para que passasse a ser acompanhada
pelo Ministério da Educaçãoc está subindo _em
tornO de 200% de um mês para o outro. Então,
é preciso também que as classes empresariais,
entre as quais eu me incluo, porque também sou
empresário, examinam essa situação e colaboram
com o Governo, não agravando ainda mais essa
crise económica que aí está e que é o pivô responsável pela crise política_ que atrave.:>samos. Então,
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a esta ahura, todos nós devemos colaborar com
o Governo, porque o Goveinõ sozinho não vai

resolver essa qise, não vai conjurar essas dificuldades todas. Precisa haver uma compreensão
maior das classes empresariais, das classes trab_alhadoras, dos partidos políticos e também dos
funcionários, de um modo geral. Critica-se o Governo porque quer reformular a po][tica salarial

do funcionário público, mas. ao mesmo tempo,
critica-se o Governo na hora em que quer adotar
medidas para superar o déficit público, na hora
em que pensa em retirar, por exemplo, os subsídios. Os empresários_ São os primeiros a criticar

o GOverno na hora ern_que eJe está tentacdo retirar
os subsídios para reduzir o déficit público,- bem

como quando pretende abaixar os juros, pois eles
têm, nas aplicações financeiras, a sua_ principal
fonte de receita. Po~n_to-'--é preciso que haja realmente uma compreensão da parte de _todo_s_n6s,
porque o Governo sozinho ---: repito ~ não vai,
absolutamente, resolver essa crise que estamos
atravessando no presente _momento em nosso
País.
O SR. ALBANO FRANCO -

Agradeço a

motivo para comemorações. Ademais, a guerra
aiJ:t_Qa não terminou nem para o País nem para
Vossa Excelência. A verdadeira vitória virá quando
Vossa Exc-elência, no uso de seus plenos poderes,
mostrar._à_Nação aquilo a que o povo tem direito,
ou s~ja, trabalho, salários e urna vida digna.
Nós da indústria, repetindo, queremoS produzir,
gerar empregos; exportar e abastecer nosso mer~
cada interno. Queremos uma diretriz firme para
a economia. Queremos alguma coisa que defina
o nosso norte e também a trajetória para chegar
lá
Queremos saber como serão distribuídos os
sacrifícios. Essa é a sua missão, Sr. Presidente.
O resto nós faremos. Monte o programa, mostre-nos sua lógica, incprpore nossas sugestões,
e tenha certeza de que, daí em diante, a tarefa
será nossa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos vivendo
novos tempos. No meio de_ uma devastadora Qesordem econômica1 nós, os Constituintes, demos
mais_ um voto de confiança ao Presidente Samey.
Pelo que dizem as pesquisas, contrariamos bOaparte do povo nessa conduta. Agora, dependerá
do P~:esidente José Samey nos dar o_s elemento~
para demonstrar ao poVo que nosso voto nãO
foi em vão. E que isso seja feito bem depressa.
E com ações concretas. _Sem subterfúgios. De
modo claro, para que os industriais e a sociedade
brasQeir_a adquiram a necessária confiança e venham a mover de novo esta economia em peda-

V. Ex!', nobre Senado.Ltiªbor Júnior, o seu aparte.
Eu o ouvi -com toda atenção e posso aftrmar ~
e V. Ex' sabe, com a experiência de homem público que possui - que, em todas as categorias,
em todos os segmentos sociais, existem as suas
exceções. É claro que pode haver detenninados
empresários no Pals que podem, emergencialmente, aproveitar de situação para remarcar os
ços.
~ezado Presidente Samey: não b{!stam os disseus preços, mas a classe industrial _brasileira tem
cursos, chega de gastos desnecessários. Se a ecosido sensível à solicitação do entendimento pronomia é de guerra, exigimos do comandante um
posto pelo Governo ·e tem cumprido, normalmente, todas as diretrizes fon:nuladas pelo Governo.
comportamento firme e austero. Minha postura
daqui em diante será _esta. Minha consciência o
V. EX', também, no seu aparte diz que nenhum
exige. Foi s6 assim que ela me permitiu votar
industrial, neste PaíS, até hoje reclamou ou pediu
para que não baixem os juros. Realm~nte, uma
como _y_otei. Meus Companheiros de Ba_ncada e
das maiores reivindicações que tem feito a Confe- _11Je_us_ companheiros industriais também_ exigem.
deração Nacional da Indústria, sob a nossa admi- É só assim- "que -continu!!rei recebendo deles o
nistração, é no tocante ~ questão das taxas de apoio que sempre recebi.
juros. Posso dizer a V.__!;X,_nobre Senador Nabo r
O Sr. -Fernando Henrique Cardoso- V.
Júnior, e aos demais Colegas aqui presenteS,-hoje
Ex-' me permite um aparte?
o custo financeiro_ oriera ·muito mais as empresas
O SR. ALBANO FRANCO - Com multo
do País do que as folhas de pagamento. Efetivamente, a indústria, de forma alguma, nunca dese- prazer, nobr~'ilder Fernando Henrique Célrdoso.
jou que continuassem essas elev<)dJssimas taxas
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
de juros, que, todos sabemos, é -decorrência da
SeftadOY AlbanO Franco, trago a minha voz em
própria política econômlco-financeirá do Goverhomenagem aO discurso que V. Ex' faz. A franno.
Ainda aproveito o ensejo, nobre Senador Nabor quéiá de V. Ex" ê o que mais me toca. Sabe
Júnior, para dizer que a classe industrial brasileira V. ~- qLie eu, pelos mesmos motivos, por desejar
estará sempre disposta a contribuir com o Gover- que-fiaja no País uinã ordem económica capaz
no, como também com os nossos sódos princi- de resolver esses problemas e, mormente o que
pais, que são os trab.:l.]hadores brasileiros, através disse V. EJc!', a questão fmanceira, interna e externa,
do entendimento e do di6logo. V. EX' tem t~stemu sem- a~qual não vamos poder resolver" as outras
nhado através da fed~Hlçâ_ç das Indústrias de qUestões, notadamente a salarial, com este mesSão Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais mo propósitO votei de modo diferente do de V.
e atê mesmo do No_rdest_e, esse diálogo, esse en- Ex". Vótei de rnódo diferente, porque acredito que,
tendimento que temos procurado fazer não só corno d[zia Camões, "o fraco rei toma fraca a
com o Governo como, igualmente, com as lide· forte·gente". Mas a forte gente fala hoje pela voz
de V. Ex" e pede ao rei que, com _ânimo, recupere
ranças sindicais dos trabalhadores.
o .caminho, retome o rumo. Não seria eu quem
Por isso, Senhor P_re?Jdente José Samey, para_ deixaria de dizer que isso tem que ser reafirmado,
o futuro desta N_ação, as decisões s_obre econo- especialmente por aqueles que apoiaram o Presimia, as relações de trabalho, o sjstema tributário dente. V. EX'S agora têm, de fato, uma responsae tantos_ outros,. são muito mais importantes do bilidade para com todo o Pals. Candonaram o
que o próprio sistema e o m~ndato presidencial.
caminho, qu~ esse caminho se cwnpra. E que
Esta não é hora de comemorar batalhas vitorio- se cumpra o quanto antes. V. EJc!', como Presidente
sas. O povo continÜa aflito. E náo vê nenhum - dã ·coriféderação Nacional da Indústria, tem tido
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aqui um comportamento exemplar em matéria
de democracia. Sou testemunha de que V. EX"
iem agido da maneira mais correta poSsível, buscando o entendimento, buscando uma fórmula
de convivência democrática. Não há outro cami·
nho. Disse V. EX' que a indústria e _Q empresariado
e'StãO hoje casadoS com à democrâcia. EU acredito que não há outro caminho. E por não haver
outro_ caminbo -já o disse o Senador A(fqnso
Camargo -, a democracia exige cobrança, exige
muito mais que se explicite do que, pura e simplesmente, o apoio vazio daqueles que só sabem
agradar. V. Ex' faz um discurso de alguém_ que,
tendo apoiado, agora cobra. Espero que _a cobrança não seja em vão. Se não for em vão, terá
meu aplauso.
O SR. ALBANO FRANCO- Muito me sen·
sibiliza e muito me envaidece o aparte de V. Ex-,
meu Uder Fernando Henrique Cardoso. Inclusive
V. EX' teve OpOrtunidade de dizer que, embora
votando diferentemente do meu voto, tanto no
sistema quanto no mandato, reconhece que o
que esto_u fazendo aqui. na manhã de hoje, é
procurar dar a minha colaboração, a minha contribuição ao País e ao Governo do Presidente José
Samey, cobrando, solicitando, realmente, as medidas que toda a Nação almeja e deseja.

O Sr. João Menezes - V. EX' me permite
·
·
·

oufro aparte~ -

O SR. AlBANO FRANCO-Pofs não, nobre
Senador João Menezes. Mais uma vez tenho a
satisfação de conceder um aparte a V. Ex'
O Sr. João Menezes -Eminente Senador,
realmente a tribuna que V. EX' deve usar é esta.
Gostaria que V. Ex', como representante das classes produtoras, com muita eficiência, ao invés
de cobrança, apresentasse aqui quais as condições, o que realmente as classes produtoras querem e desejam, quais são os termos em que elas
pretendem trabalhar. Isto é que ê importante saber. Aonde vai o desejo das classes produtoras?
O que elas estão exigindo deste País? Não podemos ficar nesse jogo que tem havido até agora.
OUvi aqúi o Senador Affonso Camargo falar em
paz, em ordem, em democracia. Também já vi
o Senador Affonso Camargo comparecer a reu·
niões_ em que se procurava levar o País à desordem, ao descontentamento. Entáo, agora é a hOra
importante de todos trabalharmos, mas trabalharmos efetivamente. Quais são as medidas que a
Confederaçao quer? Quais são as medidas que
as classes podutoras querem? Isto que o povo
precisa saber. Não esperar que o Governo apresente_ as medidas para depois fazer críticas e _tornar o Governo coffio sendo um carrasco. Isto
é importante, eminente Senador, isto é muitO importante. Temos visto, e V. Ex' sabe, assim como
em todas as classes existem pessoas q"ue· criam
dificuldades, que não têm condições, não têm
capacidade para entender a situação Complexa
que atravessamos, dentro das classes produtoras
iambém existem esses cidadãos, também existem essas partes que _fomentam a discórdia e
a desordem. Entã;o, o apelo que faço a V. Ex!'
é no sentido de que, ao invés de estar cobrando,
ao invés de procurar exigir, V. Ex" esclareça como
pode cooperar. O Presidente da República- repito - não precisa de cobrança, como também
não precisa de exigência. O Presidente da Repú-
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blica precisa é de cooperação, e essa cooperaçao
vés de dados positivos, e esses dados positivos
V. Ex! não os trouxe até agora. e não sei se os

trará no fim do seu discurso. O que V. EX" precisa,
o que a Confederação precisa é que os vários

Representantes da Confederação não_estejam nos
jornais dando noticias, cada um, à sua feição,
ou dando o seu sentldo ao que julga mais prático.
Precisamos é que _V. Ex", ê que a classe produtora
realmente tenha a coragem de dizer: "Não, nós
precisamos é disto e daquilo, as medidas de contenção que propomos são estas e aquelas". Não
esperar, não mandar apenas que o Governo _as
faça, para depois ficar reclamando ou ficar aceitando. Felicito V. ~ pelo discurso, que é feito
no melhor dos intuitos e _com a inteligência que

Deus lhe deu, mas reitero o meu pronundamento:
V. Ex' não pode cobrar e não deve exigir. Se votou
ontem, aqui, essas medidas, e hoje_ cobra e exige,

V. EJ.r não deve fazer isto, nobre Senador. O que
V. EX deve fazer, como representante das classes
produtoras, é trazer claramente _o que elas preten~
dem, o que desejam, para que se possa fazer
uma triagem e verificar aquilo que vai atender
às classes de todo o País, Peço desculpas por
ter interrompido o brilhante discurso de V. Ext,
mas não podia deixar de fazê-lo, dada a minha
grande admiração por V. Ex'
O SR. ALBANO FRANCO- Meu estimado
Senador João Menezes, como sempre, ouvi com
a devida atençio e o maior_ re$peito o aparte de
V, EX', mas perdOe-me não poder aceitar e concordar quando V. Ext deseja retirar o maior direito,
a principaJ obrigação de um Parlamentar. ne,sta
Casa, que é sUgerir, é cobrar, é pedir, é reivindicar
do Governo e do Presidente. Apenas repito uma
frase que disse no início de meu pronunciamento,
Senador João Menezes: "Não estou aqui para
diagnosticar a economia nem para apresentar sugestões -pois isso já o fiz à exaustão". Não
há assunto ou matéria que seja de interesse nacional ligada à economia e à indú;stria em que a
Confederação Nacional da lndústria não tenha
apresentado aos Ministros da sua área, ou ao préJ..
prio Presidente José Samey, as suas sugestões,
as suas reivindicações e os caminhos que deveria
seguir o nosso País.

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Albano Franco, solicito a V. Ex" me conceda um
aparte.
OSR.ALBANOFRANCO-Pois não, nobre
Senador Pompeu de Sousa, com mUito prazer.

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu tinha levcmtado este microfone e, logo em seguida, o Uder
de meu Partido levantou o dele antes, e eu, respeitosamente, cumpri, disciplinadamente, o momento de espera. Aliás, quase não teria o que acres..
centar ao que o meu Lider disse. A nossa identidade é tão grande que até levantamos os microfones ao mesmo tempo, e a citação camoniana
que ele fez eu iria fazer, exatamente a mesma
citação camoniana. Mas o que eu- QUeria dizer
é que me solidarizo com V. Ex" por este discurso.
Quero solidarizar~me com V. Ex" como Parlamentar, como Senador, corno Constituinte, como
membro do Poder Legislativo, porque esta é a
função do Poder Legislativo1 esta é .aJunção do
Congresso, esta é a função do Parlamento, esta
é a função da Constituinte, neste moniento mais
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especificamente do Senado Federal, que V, Ex"
honra com o seu discurso de hoje. Na verdade,
compete a nós, homens públicos, fazer as cobranças elll nome do nosso eleitorado, em nome dos
noss_os mandantes; mandatários que somos,
_compete a nós fazer e~s cobranças, e V. EX'
o faz muitO bem. Na verdade, há muito que cobr.,r,
e a minha posição é absolutamente insuspeita
nesse terreno. Sou amigo-de José Sa.rney há mais
__de_ trinta il!l_O_s. Eu e o meu Partido o apoiamos
de todas _as formas ao asswnir o Governo e demos
a ele todas_ as condições _p~ra que fosse bem
Su~dido. E, na verdade, de minha parte só deixei
de lhe dar apoio político a partir do momemto
em que ele se dispôs a não cumprir um compromisso com o povo, que er~.. q ·cçmpromissó à e
exercer o Cioverrio apenas _pelo período de transiçiio e exercê-lo, como ele disse publicamente,
durante o prazo de quatro arios, que-era--o-dessa
transição. Discordei a partir daí. Continuo a tê-lo
como amigo, embora ele ftzesse declarar, através
dos seus porta~vozes, que_ quem não estivesse
a faVor dõs "cinco anos seria conside(ado inimigo.
Eu nã.o me conSidero inimigo; se _ele considera,
eu não considero. A funçã() do homem público
é também essa que V. ~ está exercendo. Louvo
V, Ex' Discordo do voto que foi dado por V. Ex'
pelo presidencialismo, mas acho que· no parlamentarismo ainda teríamos que cobrar mais;, no
presidencialismo, agora que o Presidente da República se declara na posse dos plenos poderes
que Sua Excelência pleiteava, porque se sentia
prisioneiro, nosso prisioneiro não sei por que, porque nunca o aprisionamos, V. EX', em nome dos
seus eleítores, em nome da categoria económica
que representa, dos industriais que aqui representa tem não só o direito mas o dever dessas
cobranças. Congratulo~me com V. EX"
O SR. ALBANO FRANCO - Muito agradeço a V. Ex', nobre Senador Pompeu de Sousa
a sua experiência e com a sua lucidez, o aparte
de solidariedade as palavras que pronuncio na
manhã de hoje.
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dessa representação - deu ao Presidente José
__Samey uma nova delegação para enfrentar os
problemas naci®nais. Sou daqueles, nobre Senador Albano Frarico, que, por formação democrática. qUando sou vencido por uma votação numa
assembléia, não declaro. os vitoriosos inimigos
da Pátria ou inimigos do povo; reconheço que,
demo_craticamente, quando se participa de uma
votação, temos que reconhecer que hâ vencidos
e vencedores. Nesse caso, vitoriosa foi a democracia, porque, por uma expréssivifffiiliOria, representação nacional decidiu pela continuaçª"o
do_ presidencialiSmo e por um mandato de cinco
anos para os futufos- Presidentes da República.
Isso tamb~m implica umÇt nQYA delegação ao Presidente José Sarney, para que Sua· Excelência
enfrente Os problenias que afligem a Nação. Quero também c;umprimen!A_-lo pelr;~ notável declaraçãO de que mais do que os salários sao os
juros que representam um peso pesado para as
empresas, que estão levando mui~s delas a concordatas e falêricias sucessivas. Muito obrigado.

a·

O SR. ALBANO FRANCO-NobreSenador
Leoçioldo. Peres, com o respeito que caracteriza
V. Ex', por considerâ-io um dos melhores homens
públicoS deste País e, principalmerite, pela sua
generosldade através do seu incentivo e do seu
estfmulo para com este seu colega, quero dizer
a V. Ex" que muito me tocou V. EX' ressaltar a
minha sinceridade e honestidade de propósitos.
Graças a Deus, até hoje posso olhar para a face
de cada um dos companheiros ou até inesmo
adversários políticos, tendo em vista o meu comportamento na minha vida pública.

O Sr. Cid SabóJa de Céuva:lho- Permite-me
V. ~ um aparte?
O SR. AlBANO FRÁNCO - Com -m~íto
prazer, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

• O Sf. CJd Sabóia de Cmvalho- Nós todos
ouvimos a fala de V, EX' com muita atenção, porque não é apenas a palavra de um parlamentar,
de um constituinte, a palavra de um senador da
Sr. Leopoldo Peres - Permita-me um República. Tanto quanto issO, não-digO maís do
que isso, mas, pelo menos, tanto quanto isso,
aparte, nobre Senador?
é a palavra c;fe um federacionista, ele um homem
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito
da iniciativa privada e qUe vive os mõmentos mais
prazer, nobre Senador Leopoldo Peres.
importantes da Nação em pólos variados, dentro
O Sr. Leopoldo Peres- Primeiro que tudo, _ do univer;so da iniciativa de capital pitvado e dengostaria de congratular-me c_om V. EX' pela sinc_e- ___ tro do universo político da nossa Nação. Isso dá
cidade, pela franqueza, e diria, até mesmo, pela
autoridade especial a V. Ex". no momento em
honestidade do seu pronunciamento, na manhã
que fala. O apeiO no entanto, foi escutado e hoje,
de hoje, nesta Casa. O discurso engrandece o
no _regime prestdencialista, os apelos devem ser
Senado da República, mais, talvez, do que V.
escutados, mas, primbrdialmente,_ devem ser esEx'P, assim como engrandece; também, o Presi- cutados por um par de ouvi_dqs muito importante,
dente da República, não obstante as veladas crítios o~dos do Sr. Presidente da República. Se,
cas contidas no discurso de V. Ex'. e o engranao invés de parlamentarismo, a tese derrotada
dece, por quê? Nada mais terrível, disse em artigo
fosse a do presidencialismo, o apelo de V. ~
que hoje é clássico da literatura universal, Anatole
teria uma esperança maior. Talvez, mais pares
France, do que a solidão do poder do século .de ouvidos estivessem à reserva para escutar o
~ Realm~te, a solidão do poder é terrível, porapelo de V. Ex• E .esse _apelo, ao invés de ser
que leva a_ todo e qualquer tipo de aventura. Foi
ouvido por l!JTia pessoa só, que tem duas gi-andes
funções, que_são a·s de chefiar o Estado e o Goverexatamente o tipo de solidão de poder, na Aiemanha, que levou Hitler a todas as loucuras, cujo
no, seria escutado pela Câmara dos Deputados,
preço, até hoje, a nossa e as futuras gerações
pelo Senado Federal, pelo Poder ExeCutivo, no
continuarão !! pagar. ~ Assembléia Nacional
órgão conJunto a que chamaríamos de governo
Constituinte, na noite de anteontem, em nome
parlamentarlsta, com mais sensibilidade, porque
do povo brasileiro, que_ representa com autentimais Ouvidos, com mais aptidão para escutar,
cidade- e até alguns vencidos em outras oportuporque rriais Pessoas teriam esse prazer ou ésse
nidades sempre proclamaram a autenticidade
dever. O discurso de V, EX vai, no éntanto, desti~
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nar-se aos ouvidos presidenciais, e já nem temos
por que lamentar isto. A idéia parlamentarista foi

DIÁRIO DO-CONGREssO NAGONAL (Seção H)
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senão uma exortação ao governo do partido de
V. ~E não posso, nobre companheiro, Senador
vencida e, sendo vencida, os parlamentaristas não
Albano Franco, também eximir dessa responsasão perdedores, porque, na verdade, não há perbilidade o partido de V. EX', porque ele tem uma
dedores na Assembléia Nacional Constituinte.
parcela grande de participaçéro e de responsaQuando aquela maioria delibera, foi o País que
bilidade na sustentação da politica do Governo,
deliberou e, dentro de wn critério democrático,
e _não pode ter duas caras, não pode ser como
os que poderiam ser vencidos e os que poderiam
uma moeda de duas faces. Ele tem que assumir
ser os vencedores, na verdade, são o Brasil que,
a responsabilidade dos êxitos e dos fracassos do
naquele momento, se configuram numa peça úniGoverno, porque uma grande parte dos ministros
ca. N6s, parlamentaristas, e os companheiros preera e ainda é do PMDB. Dilson Funaro fora indicasidencialistas, não temos posições opostas mais
do pela cúpula do PMDB, sequer foi escolhido
neste, momento. Cabe agora, única e exclusivapelo Presidente José Samey. Bresser Pereira fora
indicado pela cúpuJa do PMDB e da política paulis-mente, preparar o novo sistema presidencialista,
porque não podemos crê-lo como o mesmo que
-taila, ambos. Agora que o Sr. Presidente teve a
aí está e irmos à frente, para Que a NaÇ:ao se
liberdade de indicar um de sua confiariça. Almir
estabeleça governamentalmente, de modo mais
Pazzianotto continua como ministro, inclusive de
adequado. O apelo de V. Ex' se deStina, essencialUlysses Guimarães; Renato Archer, Luiz Henrique.
Então não podemos separar a responsabilidade
mente, ao presente, não é o apelo pós-Constituinte. É- o apelo, no entanto, para um governo
do partido que dá sustentação ao Governo das
que se fortificou pela Constituinte, porque suas
responsabilidades do Governo. EstamOs com V.
teses foram vencedoras. E -a Nação inteira notiEX e votamos pela continuação do presidencialismo, porque achamos, patrioticamente, que a
ciou a reunião da Assembléia Nacional Constituinte, como se ali houvesse wn pa1co de uma
melhor solução, atual, para a nossa crise politica
peleja, na qual a tese governamental lograsse abé continuarmos nessa transição, usando o presidencialismo como uma pbhte para a democracia.
soluto êxito. José Samey, o Presidente, venceu
Nós votamos peJo presidencialismo, mas temos
a tese pelo sístema de governo, e' venceu a tese
OSR.ALBAI'!OFRANCO-NobreSenador
quanto à duração do mandato. Mas, se já venceu,
o compromisso de declarar que o período de
Cid Sabóia de Carvalho, as palavras de V.. Ex', transição está exaurido e deve ser encerrado este
se essas teses já foram vitoriosas, se a Constituinte
além de valorizar o nosso pronunciamento, vêm -ãnq _e, por isso võtaierricis, nas Disposições T ranjá deliberou, eis que as teses não são mais do
consolidar as nossas palavras. Porque V. Ex!', Se- sitórias, pelos quatro anos de Governo para o
Presidente José Samey, as teses são nossas, são
nador Cid Sabóia de Carvalho, é um homem de
brasileiras, são teses que, agora, se universa1izaPresidente Samey, aliás o que desejamos também
gestos. Temos üm apreço e um respeito muito
ram na alma nacional. Mas, de qualquer maneira,
seja para os futuros presidentes, para o que apregrande a V. Ex' devido a gestos que V. Ex' teve sentamos uma emenda, defendendo os quatro
há um fortalecimento e, talvez, o Governo estivesse carente desse _fortalecimento para poder · aqui nesta Casa e na Assembléia Nacional Cons~
anos com a reeleição por um período igual e
tituinte.
Ir à frente na sua missão de superar essas crises.
dando a mesma oportunidade, na justificativa, ao
E V. E:xf, com a sua responsabilidade, e com
Presidente José Samey, de se candidatar a um
V. Ex' fala no universo dessas crises, e fala com
o seu valor intelectual, teve a oportunidade de
experiência. Tem toda a razão. O apelo não pode
novo_ período presidencial. Portarito, nesta oportureconhecer que a Assembléia Nacional Constinidade, enquanto me congratulo com exposição
ofender a ninguém. Quando se apeJa para alguém
tuinte,
soberanamente,
decidiu
o
sistema
de
go- e eu faço questão.da regência perfeita do verbo,
de V. Ex' e a exortação que faz à administração
verno.
Foi
a
representação
nacional
que
~nceta.
porque gostamos de apeJar a alguém, e i.sso fere
executiva, quero dizer que estamos coerentes
Por isso, hoje, com a responsabilidade de quem
com as teses por nós defendidas, desde 1984,
o meu ouvido -quando apelamos para alguém,
contribuiu também com o nono voto para o sistena praça pública. E que as teses que foram venci~
o fazemos do alto da vigilância democrática. E,
ma vim aqui cobrar a quem de direito, que é,
das, na grande terça-feira, na Assembléia Nacioeis que o fazemos, também, Sr. Senador, dentro
como diz V. Ex', através dos dois ouvidos do Presi~
nal Constituinte, não são as.teses do Presidente
da qualidade maior de um parlamentar, que é,
dente da República.
José Samey; mas do })Ovo brasileiro, que queria
exatamente, a de vigiar. Vigiar, pedir não ofende,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex' também
a continuação do presidencialismo. Quanto ao
pleitear não ofende. O que ofende é a notícia
se referiu à responsabilidade social que tem hoje
mandato presidencial, votamos apenas parei os
distorcida, o que ofende é o fato deturpado, o
País,
correndo
riso
empresário
industria]
neste
futuros presidentes que poderia ser um periodo
que ofende é a notícia mal veiculada, é o informe
não
só
do
seu
investimento,
mas,
principalcos,
de quatro ou cinco anos. O nosso compromisso
lançado à Nação de_ boca em boca, pessoa a
mente, proporcionando empregos e gerando ricom a História presente é_ de encerrar o periodo
pessoa, em busca do desequilíbrio. E dizer ma1
quezas.
de transição este ano, com eleições dir_etas em
ao povo das razões nacionais. É infonnar ruim
Agradeço, especia1mente, o aparte de V. EX',
1988, portanto, dando ao povo braSileirO-a oportunos sindicatos, nas ruas, nas esquinas, em quaisSenador Cid Sabóia de__Carvalho, porque vem soquer lugares - ainda bem que Brasília não tem
nidade de escolher o seu novo presidente da Re~
pública. Mutto obrigado a V. Ext
esquina. Informar, em quaisquer lugares, de mo-- mar-se ao nosso discurso e consolidá-lo.
do a deturpar a realidade nacional e a confabular
O Sr. Mário Mala -Permite V. Ex' üm aparte?
O SR. AlBANO FRANCO- Senador Mário
contra o Pafs. V. EX' não confabula contra o País,
o SR. ALBANO FRA.Nco - Com muito Maia, agradeço a V. Ex'-j)elo seu aparte. Respeimuito pelo contrário, soma ao patriotismo naciotamos as_ ponderações e pontos de vista de V.
prazer, nobre Senador Mário Maia
nal quando apela. E ap-ela para a consciência do
f r AproVeito para falar de um assunto a que
Presidente, que sendo o grande vitorioso, e tendo
O ~r. Mário Maia- Nobre Senador Albano
V. Ext se referiu.
donal Constituinte, acresce também a sua res- Franco, estamos a ouvir V. Ex', e queremos louvar
O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex' permfte
ponsabilidade. Já que os ouvidos são presiden- a iniciativa que toma, de vir à tribuna fazer apreciaum aparte?
cialistas, e são só dols, fazer com que esses ouvi~ ções, principa]mente, como um porta-voz da entidos sejam mais do que teríamos no parlamen- dade, que V. Ex!' tanto honra e com capacidade
O SR. ALBANO FRANCO - Aqui, como
tarismo, centenas e_ centenas de parlamentares dirige, a Confederação Nacional da Indóstria. V.
senador, faço justiça ao Uder Fernando Henrique
a escutarem o apelo de V. Exl' em busca das E>é' fala com dupla responsabilidade, de PresiCardoso. Não houve, nesta Casa, votação de intesoluções. Tudo continuará no presidencialismo. dente da Confederação Nacional da lndóstria e
resse do Governo do Presidente José Samey, em
Resta agora cobrar do Presidente a sensibilidade como Senador da República, sendo do PMDB.
termos administrativos, em que S. Ex' não tivesse
que V. Ex' cobra, para que esses dois ouvidos Portanto, V. Ex" tem uma grande parcela de ressugerido e orientado sua bancada no sentido da
possam valer pela extensão nacional, pela gran- ponsabilidade na tese que está expondo e não
aprovação. Era importante faZer também esta resdeza nadonal, pela aspiração nacional. V. EX' tem . vejo, nas palavras de V. EX' sequer uma cobrança,
salva a V. Ex', Senador Mário Maia.
razão. Os empresários-têm responsabilidade. Eles
têm uma luta grande. Eles têm o capital empregado. Eles assumem a mão-d~obra, eles propicia(!) emprego a~ mão-de-obra: o empresário
é urna peça importantíssima da democracia. Não
podemos separar o empresário do trabalhador.
São duas forças motrizes que se somam e terminam sendo uma só. Somente a inconsciência pode fazer determinadas divisões, que fracionando
o panorama do trabalho,- do comércio, da indústria, fradonam também a responsabilidade e a
sensibilidade nacionais. Então acho, se V. EX' fala
como empresário, falasse mais forte ainda que
poderia, uma vez que os empresários estão com
as mãos no fogb, -os empresários estão aí na labuta diária. Eles é que arriscam, muitos apenas ass1stem _a esse ato de arriscar. Eles é que se envolvem,
muitos apenas contemplam esse envolvimento
e suas conseqüências. Nós, os políticos, no entan~
to, Sorilos os inais envolvidOs, porque estamos
dentro do maior setor nacional, que é o setor
diretivo, que se consuma através do Poder Executivo e através do Poder Legislativo. Quisera eu
que o Presidente estivesse aqui, ouvindo a palavra
madura de V. Ex', ela muito madura, muito embora seja verde de esperança. Mutto obrigado.
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O Sr. N~son Canteiro- Permi_te V. Ex' um
aparte?
O SR. AlBANO FRANCO- Senador Nel~

son Carneiro, com muito prazer.

O Sr. Nelson Camelro- O nobre Senador
Jutahy Magalhães teve a genb1eza de me conceder

a precedência. Antes de_ aplaudir o discurso de
V. fr, queria refutar o que agora está sendo um
hábito do PDT: o de acusar o PMDB de todos
os males que ocorrem neste Pa&i:. ~gora mesmo,
S. Ex!' acaba de se referir à sua fidelidade e à
de seu partida ao presidencialismo. Ora,- todos

sabemos, e a Nação toda sabe, que o PDT não
tem nenhuma paixão pelo presidencia1ismo, e,

sim, pela eleição do ex-Governador Leonel Brizola
como pr-esidente da República. Como ele quer
ter todos os poderes do presidencialisn]:Q,_é _uma

conseqüência ser preSidenda11sta. Não há nenhuma convicção doutrinária nisso. É preciso acabar
com esse hábito de se agredir constantemente
o PMDB, como se ele fosse o responsável por

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)
o mandato de cinco anos fosse obtido nesta Constituirite. VãO levar a vida inteira explic:ando por
que 'possibilitaram cinco anos de mandato ao Se-nhor Presidente da República contra a vontade
popular!
O Sr. Mário Mala- Mas o Senhor Presidente
da Repúbllca José Samey...

O ~Sr- Jutahy Magalltães - Foram responsáveiS e Serão responsabilizados pelos dnco anos
que poderáo ser votados aqui por causa da deci~o que foi tomada _com o apoio de S. ~,
O Sr. Mário Mala- V. EX' está fazendo uma
colocação errada.
O Sr.-Jíltahy Magalhães- V.~ são responsáveis e dessa responsabilidade não fugirão!
E mais que: queiram dizer que tinham princípios
a detender, o Senador Nelson Carneiro já declarou
quais sao os princípios que eles defendem.

tudo que- ocorre neste País.

O Sr. Mário Mala- V. EX' está confundindo
as Disposições iransJlórii:ls com as permanentes,

O Sr. Mério Maia- Mas não agredi o PMDB,
chamamos à responsabilidade para sua participação no Governo.

O Sr. Jutahy Magalhães - São princípios
pessoais, interesses pessoais de quem quer ser
Presidente da República de qualquer maneiral

O Sr. Nelson Carneiro - Nós chamamos
à responsabilidade, neste momento, do·PDT, como está chamando à responsabilidade do PDT
toda a Naç~. pelos votos qoe deu e que psicologicamente, juntamente com o PT; mudaram a opinião da Assembléia Constituinte. Penso que, os
que, por amor a um homem e não a 1.D1l princípio,
agiram assim, responderão perante a HJst6ria.

O Sr. Mário Mala- Não apoiado, nobre Sehadorl

O Sr. Mário Mala- Somos muito pequenos
para mudar a opinião da Assembléia Nacional
Constituinte ~ 4 7 membros - diante da exuberância dos 304 votos do PMDB.

O Sr. Jutaby Magalhães -Senador Mtido
Maia, agora é a minha vez.

O SR. AlBANO FRANCO - Ouço agora
a palavra o Senador Jutahy Magalhã-es, com muito
prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Albano
Franco, em primeiro lugar, peço desculpas por
não ter podido acompanhar o pronunciamento
de V. ~ desde o iníc:io, porque, fazendo parte
da chamada, apelidada CPI que trata da corrup-ção, estava presente lá: acompanhando os seus
·trabalhos. E essa CPI já demonstrou, demais, a
desor~aniza.ção que existe na atual administração
pública federal. Já está por demais comprovado
o prejuízo que traz à Nação este sistema presidencialista que foi aprovado e mantido pela Assembléia Nacional Constituinte. Com o discrlctonaM
rismo de que se utiliza para distribuir os recursos
públicos,,em_ vez de levar recursos para desenvolvimento regional, para o desenvoMmento nadona!, procura-se distribuí-los atendendo apenas interesses pessoais de alguém; são bilhões, dezenas
de bilhões de cruzados que são distribuídos sem
nenhum critério, sem nenhum projeto, sem nenhum planejamento de ordem e_canõmica, para
atender interesses políticos secund.tírios. Isso tudo
está sendo_ comprovado pela CPI do Senado, e
vamos chegar ao final deste nosso trabalho. Também o Senador Mário Maia vai ter que explicar
muito, o PDT e o PT vão ter que explicar a Vida
inteira a posição que tomaram para permitir que

O Sr. Jutahy Magalhães- Senhor Senador,
a maioria decidiu, a malori_a tel)l que ser respeitada. Estamos sob um regime presidencialista.
V. Ext faz um apelo desta ftibuna a quem deveria
ser o responsável pela direção política e administrativa do nosso Pais. Infelizmente não está sendo.
Ai estão as declará-çÕes continuadas de que Sua
Excelência., até agora, não teve condições de governar. Como não tem condições de governar,
num regime presidencialista, se a Sua Excelência
cabe a escolha dos seus mlministros? Se Sua
Excelênsia -~ão g_~ou é porque não quis ou
não teve c~pa:cidad~ para isto, e não será de agora.
em diãnte qUe Sua J:Xc:_elênc:ia terá condições para
faze_r o que rião fez nestes três anos. Não é correto
rlcar-se aqui a repetir a falácia de que o PMOB
tem 17 ministéfios. Nenhum de nós está aqui
por inocência política. TodOs n6s temos uma longa vida pública, todos nós temos experiência pontii::a- Sabemos que é l.Dlla faJácia dizer que o
PMDB tem I 7 ministros. Não vamos querer enga!1~~~ ~inguém - aqui, ninguém engana ninguém. E por isso que espero, Sr. Senador, que
o apelo de V. EX' seja ouvido; mas seja ouvido
nã() pelos ventriloquos que andam fa1ando pelo
Presidente, mas que seja ouvido pelo próprio Presidente, que não pode ser "boneco de ventríloqUÕ" de ninguém, tem que assumir a Presidência
da República, e não exercer o presidencialismo
com mirUstro bancando primeiro-ministro, dizendo pela televisão, como disse no dia da votação,
que deveria haver uma reforma ministerial e,· no
final, apenas dizendo: "Bom, quem decide é o
Presidente, esta é a minha opinião". Ora, Sr. Senador, ,é preds_o acabar com isso neste País. Se
temos um Presidente, que Sua Excelência assuma. então, o GovernO .e que o faça no interesse
do País. O _que não pode é fazer a retaliação que
vem fazendo com 0.? Estados, o que não pode
é sacrificar o povo baiano como est6 fazendo,
somente porque o governador não atendeu aos
interesses d~ Sua Exce~ncla. Não podem 05 mi-
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nistros da Bahia trabalhar contra os interesses
do Estado, ministros que não levam rienhurn recurso para o Governo do Estado, fazem convênios
com municípios que interessam à sua política
pessoal. É com isto que temos que acabar no
País, é nisto que temos que pensar, acima de
qualquer coisa. Não houve_vencecl.or nem derrotado naquela votação. Vencedor é o País, é oBraaO brasil~ira, com os seus Estados não sendo
discriminados, como estão sendo até agora. Es"
pero que o apelo de V. EX seja atendido, mas
também seja atendido o apelo daqueles que querem ver o Brasil, administrativamente, bem governado, e não apenas atendendo interesses de ami"
gos. O ex-Presidente Tancredo Neves declarou,
conforme foi dito aqui por um senador de Minas
Gerais, "com amigos se pode fazer até brincadeiras, mas goVernar se governa com correligion*"os e ali_ados". E é _isto que o Senhor Presidente
não soube fazer. Quer é fazer um governo de
amigos e áulicos, daqueles que ficam apenas a
elogiá-lo, a dizer que ele está: fazendo um bom
trabalho em beneficio do Pais, enquanto tiram
proveito do poder. Af estão as crises econômicas,
as crises políticas, as crises sõciais, repetindo-se
a cada dia. Desculpe-me, Sr. Senador, por ter-me
alongado. Espero· que os ouvidos que deveriam
ouvir o apelo de V. EX' não estejam tapados, como
têm estado até agora,
O SR- ALBAI'IO FRANCO -Multo obrigado, nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Advirto ao nobre Senador Albano f"ranco ~e o seu
tempo já está esgotado.
~
O Sr. Alexandre Co~ - Peço um aparte
a V. EJclt, nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBAI'IO FRANCO - Com multo
prazer nobre Senador Alexandre Costa, Se o Si-.
Presidente assim o permitir.

O Sr. Alexandre Costa- Mas é claro_. o
Sr. Presidente é um homem muito generoso, e
sabe que o discurso de V. EX' é muito importante
e_comporta mais um aparte, aqui, de um humilde
senador.
O SR. ALBAI'IO FRANCO - Cóm multo
prazer, nobre Sen.~dor Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador
Albano Franco, não s6 venho acompanhando o
discurso de V. Ex" c:omo, também, sou testemunha de que V. Ex:!' é um senador sempre afeito
às boas causas. Isto não constitui nenhum elogio.
O comportamento de V.~ nesta Casa e também
na vida privada, eu o atesto. Se tivesse que fazer
algum reparo em tudo aquilo que ouvi de correto,
de sério, fá-lo-ia apenas quando V. Ex', exortando
e cobrando exaustivamente do Pfesidente da República novas medidas, diz que sua Excelência
deveria deixar de comemorar a vitória e se ater
ao pagamento daquilo que as c:lasses _empresariais do BrasD cobram há muito tempo. Não conheço; absolutamente, não vi, não tomei parte
de nenhuma comemoração de vitória, nerii. do
Presidente da República nem dos constituintes
que venceram no voto. Porque, na verdade, quem
venceu com o presidencialismo foi o põvo brasileiro, através da sua maioria inconteste na Assembléia Nacional Constituinte. Disso não ficou a me·
nor dúvidal NOO quero, com isto, dizer que, se
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tivesse vencido o parlamentarismo, seria mau pa~
ra o Pais. Até simpatizo com o sistema de governo

parlamentarista, mas também acho que não será
sistema de governo que irá dar jeito na difícil situação que atravessa a Nação brasileira. V. Ex- exof-'

tou e cobrou apenas do Presidente da República.
V. Ex!' tainbém deveria cobrar das classes empre-

sariais sacrifidos e maiS saCiitídOS; cobrar sacrificios do povo brasileiro, de todos nós parlamen-

tares, do comércio, da indústria, de todos aqueles
que geram riqueza, porque ninguém poderá exigir
de apenas um presidente o milagre de pagar po~

todos. Tudo o mais está correto. Estou certO âe
que V. EX' deixou de fazê-lo por omissão, uma
vez que o ·discurso é certo, é correto, é perfeitO,
é cheio de sinceridade, corno todos os atas que
V. Ex" tem praticado nesta Casa. Acompanhei os
apartes. Sou homem consciente de que, através
de ambições e de idiossincrasias, como foi o caSo
do Senador Jutahy magalhães, não vamos chegar
a um lugar certo neste País. Não serão as idiossíncrasias da Bahia que irão resolver os problemas
dos 22 Estados brasileiros. O Sr. Jut.ahy Magalhães -ldiossincrassias,
por favor, V. EX' se refira ao Ministro Aníbal Teixeira.

O Sr. Alexandre Costa- O problema brasileiro é muíto sério, Sr. Senador, muito sério. Deveria cobrar de todos nós, politicas, o apoio à sugestão firme, segura; apoio ao Presidente da República, através de programas, para que possa cumpri-los. E não lhe retirando apoio, como foi feito
nesta Casa, há quase dois anos. Não é a simples
aprovação de um projeto- que significa apoio, rião
é uma simples llcença para viagem. Isto não significa apoio político e o sabe muito bem o Senador
Nelson Carneiro, político proeminente desta Casa,
exemplo de político que sabe que apoio não consiste apenas na parte material, mas também na
parte moral, na solidariedade - sobretudo na
solidariedade - , porque sem ela g()vemante nenhwn, nem Samey, nem Tancredo, riem UlysseJJ,
nem Nelson Carneiro, nem qualquer homem ilustre desta Nação poderá realizar sozinho os grandes trabalhos de que precisa este País para sair
da crise que assola hoje o povo brasileiro. Então.
ainda é tempo de V. Ex!', nobre SenadOr -Albano
Franco, no· seu magistral discurso, exortar também a todos n6s, á classe empresarial que V.
EX' com tanta honradez e dignidade representa
hoje, aqui, no Sen-ado da República, lavando~a
à união de esforços. Só o trabalho e o sacrifício
de todos poderá gerar a riqueza nacional capaz
de atender aos clamores da população brasileira,
ansiosa de ver realizado no Brasil aquilo que o
País precisa para satisfazer a sUa população. Muito
obrigado.
OSR. AI..BANO FRANCO- Nobre Senador
Alexandre Costa, com 'inuito apreço ouVi Oapãde"
de V. ~ e· POSsO diZer que, com a minha responsabilidade de Senador e Presidente da Confederação Nacional da lndúsbia, sempre estarei disposto a colaborar e contrlbu[r para esse entendimento, porque, realmente, temos que cobrar da
força maior que é o Governo, mas também nós,
empresários, nós po!Jticos, nós senadores, não
podemos faltar, nesta hora de dificuJdades ao País.
Estou certo_ e_com esperanças, pelo que ouvi
nos apartes dos nobres Srs. Senadores, de que
o Presidente da República irá ouvir estã nossa
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cobrança, este nosso apelo, porque o menor direito.que cabe a um senador, a um político, é pleitear,
do Senhor Presidente da República, num regíme
presidencialista, as devidas providências que o
Pais requer.

O Sr. Almlr Gabriel -

V. Ex' me permite

um aparte?

O SR. AlBANO FRAI'ICO com multo ~razer.

Ouço V. Ex'

O Sr. Almir Gabriel --Agradeço a V. Ext
a concessão. V. Ex" tem total legitimidade para
falar aqui, quer como representante do povo, já
que trabalhadores, funcionários e tantas pessoas
votaram em V. f'.x!', quer como representante da
Confederação Nacional da Indústria. Em segundo
lugar, parabenizo V. Ex' pela postura assumida
de não permitir a cooperação da Confederação
Nacional da lndústria e este Governo ou a qualquer governo. Qualquer instituição ou entidade
só tem legitinlidade no próprio momento em que
representa os seus associados e não no momento
eril qUe Se coopta a qualquer órgão ou a qualquer
instity!çáO._ Vou repetir aqui o que tenho dito com
insistência. Não creio que haja um momento
constituinte de nenhum país que não seja, por
característica, um momento de instabilidade eco-nômica, de instabilidade política, de instabilidade
social e, por conseqüência, de instabilidade institudonal. A grandeza que se exige é das pessoas
que, com encargos próprios, neste momento, tenham capacidade de fazer transitar, no momento
de procela, para um porto segW'o. E, aqui, po_demos dizer: o Parlamento brasile[ro tem hoje, na
figUra de (flysses Guimarães, uma pessoa da
maior dignidade e da maior grandeza, exatamente
para conduzir, inclusive em detrimento de suas
próprias aspirações Políticas, para conduzir para
um porto seguro. Mas não tenho nenhuma segurança de que no Poder Executivo tenhamos pessoas com grandeza para assumir ·este momento.
E o digo certo de que várias palavras que têm
sido utilizadas como qualificadoras do nosso Pre~
sidente não sejam verdadeiras, isto é: quando se
diz que Sua Excelência é tolerante, na verdade
não o ê. SUa EXCelência é inseguro_. E é inseguro
para conduzir, é vacilante, e mantém, dentro de
si, uma copdição de provincianismo tremendo,
que s_e reflete pelas demissões, pelas perseguições, pelas benesses que faz. Então, parabenizo
V. Ex" pelo discurso que faz, nã<;~ tanto pelo conteúdo, mas pelo risco que assume- não o senador,
mas o empresário - o risco de poder ser persede poder sofrer as conseqüências de estar aqui,
neste Parlamento, dizendo em voz alta, um apelo
_qUe "ttão é s_eu, pessoal, mas urri ãpelo que representa a aspir;:3ção do empresariado nacional.
Creiõ que terrios, felizmente, neste País, um povo
tolerante, temos uma classe trabalhadora com
uina sabedoria enorme, que sabe enfrentar uma
Situação de ~o alto risco como _a que estamos
vivendo. Parabéns a V. Ex~

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. ALBANO FRANCO - Agracleço ao
Senadqr Alm_ir Gabriel ~s suas palavras elogiosas,
e posso também responder a V. E'Jr, Senador
Almlr Gabriel, que me considero e me acho muito
mais útil ao_ Páis e ao Próprio Presidente José
samey trazendo contribuição, como a que trago
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na manhã de hoje ao Senado, para cobrar, para
solicitar e reivindicar, principalmente porque venho tratar de assuntos de interesses do País,
mormente diante da gravidade da crise que hoje
vive o nosso Brasil.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Albano Franco, permite-me um aparte? Um minuto apenas, Sr. Presidente, para que eu possa apartear, descolorindo o brilhante pronunciamento do
OObre_Senador Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO aparte a V. Ex!'

Concedo o

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
pr"esídência apela ao Senador que está na tribuna
encerre seu pronunciamento, uma vez que a lista
de orcidOres- ainda não se esgotou.
O Sr. Mauro Benevides- Serei brevíssimo,
Sr. Presidente. Não queria furtar-me· a oferecer,
neste momento, ao nobre Senador Albano Franco
os meus aplausos por- esse pOsfdonamento da
maior dignidade que S. Ex' assurhe neste instante,
comparecendo à tribuna do Senado com a sua
responsabilidade de Senador da República majoritariamente_sufragado pelos eleitores de seu Estado, cOm também a projeção de liderar a sua
categon"a econômica, a indústria, Presidente que
é da Confederação Nacional da Indústria. S. Ex",
portanto, assume, n~ste mof!lent~. uma pos~ção
de altivez, de altenaria, de coragem, reclamando
do Presidente da República providências imediatas-que SUperem as imensas dificuldãdes em que
mergulhou a Nação. Diria, neste instante, nobre
Senador Albano franco, que V. ~ não fala apenas em nome da dasse pOlítica, V. EJr náo fala
apenas em nome desse importante segmento da
comunidade brasileira, que é o empresariado, V.
Ex' assume wna liderança do próprio povo que
reclama do Senhor Presidente da República uma
ação imediata:, pronta e eficaz, afim de que uhrapassemos esta fase, que é tormentosa e de imensas dificuldades. As minhas congratulações a V.
Ex" por este histórico pronunciamento na manhã
de hoje.

O SR. ALBANO FRAI'ICO - As palavras
pronunciadas por um homem público como é
o Senador Mauro Benevides muito me tocam e
servem ·de estímulo e incentivo, principalmente
pela sinceridade de propósitos que trago na manhã. de hoje, a esta. Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a hora
de manifestação de um irredutível dever de consdêi)cia para mim! como Senador e como Presidente da Confederação Nacional da lndústria.
Concluo, Sr. Presidente.
Presidente José Samey, faça a sua parte. Cilega.
de lamúrias e lamentos. Vossa Excelência tem
tudo para fazer. Nós, empresários, estamos aCJI,.li
para reallzar. E o povo haverá de entender que
nosso voto não foi em vãol
Pois bem, Senhor Presidente da República Federativa e Presidencialista do Brasil: mostre à nação o que será o seu· mandato restante. Propicie
aos industriais razões concretas para investir. Dê
ao povo os empregos que ele merece. Enfrrn,
diga à nação que Vossa Excelência é merecedor
desse sistema e desse mandato. (Muito be[J'Jl Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had-

dad, que falará como Uder do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como

Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. senadores:
_ ---Foi o próprio Governo desta chamada "NOva
República" quem instituiu o reajuste mensal de

salários através da URP. E fê-lo náo com o objetivo
de manter o salário real, o que seria o justo e
o desejável; mas com a intenção, através da média
móvel, apenas de antecipar os reajustes das categorias profissionais.

Valeu a regra quando a inflação foi crescente,
ou seja, enquanto a média trimestral que influía
na definição do percentual de reajuste para o tri-

mestre seguinte era sempre menor que a taxa
inflacionária, provocando uma perda salarial real
pequena, mas constante.
No entanto, quando a taxa inflacionária recru~
desce,_ou.seja, a situação se inverte, tenta o Gover~
no mudar a regra.
Parece aquela história do jogo de futebol de
várzea onde a regra s6 funciona quando atende
aos interesses do dono da casa.
Não podemos, Sr. Presidente, tratar o nosso
País como os donos de clubes de futebol de várzea, nem como quintal dos imperadores de plantão.
Inventaram a URP porque lhes interessava; na
ocasião as organizações da sociedade denunciavam a perda real, que só seria compensável através da média móvel quando a inflaç!o aumentasse.
Agora tentam mudar a regra sob o argumento
falacioso e intolerável de que os aumentos de
salário são a causa principal do déficit público.
Sr. Presidente, os salários não são a causa principal e tampouco são causa alguma do déficit
Em diversas ocasiões anteriores temos tentado
mostrar, à exaustão, que não se pode imputar
aos salários quaisquer responsabilidades sobre
a carga inflacionária ou sobre o desequilíbrio das
contas governamentais.
Agora, Sr. Presidente, aleluia!
____ _
O próprio Governo, através de estudos do Ministério do Trabalho, divulgado pelo Jornal do
Brasil no último dia 21, reconhece e_ mostra,
exaustivamente, através de dados irrefutáveis, que
o salário não é a principal causa do déficit.
Aliás, o título da matéria, de autoria do Jornalista
Sérgio Léo, é exatiuriente este: "Estudo conclui
que salário não é a principal causa do déficit".
Trata-se de estudo realizado no MinistériO do Trabalho por dois de seus mais eminentes técnicàs,
os Economistas Sérgio Cutuio e Carlos Alberto
Ramos.
· "
·
Através de dados dos últimos 17 anos, fica claro
que o dispêndio co-m-pessoal em relação ao Produto Interno Bruto osctlou sempre em tomo de
7%. A série histórica mostra variações pequenas
para mais ou menos dentro deste parâmetro médio de 7%.
E mais ainda, os picos máXimos aconteceram
exatamente no auge da repressão ditatorial, ou
seja. 8,29% em 1970, 8.23% em 1971 e 7.9f%
em 1972.
O último dado ofi~ial é de 1985, apontando
~a relação entre o dispêndio de pessoal e o
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PIB de 6,B2, ei'Jquanto os _dados de 1986 indicam

wn percentual de 7%.
Cuidadosos, oS Economistas do Ministério do
Trabalho ainda incluem as despesas do Governo
com Bens e Serviços, apontando para uma taxa
histórica em tomo de 3%, o que define as depesas
correntes do Governo como algo situado historicamente em torno de 10%.
Bem, então, onde está a causa do déficit crescente?
Os próprios autores respondem mostrando que
os juros da dívida interna e as transferências em
·subsídios ao setor privado, n9 mesmo petiodo,
chegaram a triplicar em relação ao PIB.
Assim, uma ligeira queda na arrecadação, aJiada ao violento creScimento da dívida intéma e
dos subsfdios, como tão brilhantemente tem denunciado nesta Casa o eminente Senador Vll'gl1io
- Távora, tem causado o acelerado cresdmento do
déficit público, acarretando queda brutal da pou~
pança do setor público e, por conseqüência, a
dos investimentos governamentais.
Fico feliz, Sr. Presidente, ao perceber que o
próprio Governo reconhece a nossa tese tão
exaustivamente proclamada e o faz com números
inquestionáveis.
-Entendo que esta Casa deve merecer informa~
ções mais detalhadas desse estudo e não somen~
te através da imprensa.

à Sr. Joio LÕbo - P~ite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD- Com muita satis~
fação, nobre Senador João Lobo.
-- O Sr. João Lobo -Senador Jamil Haddad,
estou ãCóinpanhando o brilhante e fundamen~
tado discurso de V. Ex" e não qu_elja de.ixar passar
a oportunidade de fazer só_ uma observação. Con~
cardo plenamente com V. Ex' que esses números
que atribuem a salários a curva inflacionãria crescente_não são verdadeiros. Essa idéia é veHia no
Brasil. Absurdo é que, numa projeçáo recente do
Sr. Ministro da Fazenda, para justificar o congelamento da URP e do salário do funcionalismo pú~
blic:o, S . .E:x' tenha dito que os salários iriam absorver 106% da arrecadação. Esses números, mais
uma vez, precisavam ser verificados corretamen~
te. Todos sabemos Que a arrecadação é com~
posta, principalmente, do Imposto de Renda, que
é formado por três vertentes distintas: o Imposto
de Renda na fonte, o Imposto de Renda da pessoa
juridica e o Imposto de Renda da pessoa fislca.
Nestes três primeiros meses do ano, todos sabemos que a arrecadação do imposto de Renda
foi quase que exclusivamente o da fonte, o do
recolhimento na fonte, que é a menor parcela
formadora desse bolo, desse montante da arrecadação. Então, fazer-se uma projeção baseada na
arrecadação destes ~-meses, para lançá-la como absorvida inteiramente pelo salário do funcionário público, parece-me urri sofisma e parece
muito aniscado e irresponsâvel da parte das administradores. Não há razão para se querer comprimir mais salários, tanto de funcionário póblico
como--dos trabalhadores brasileiros. Era este o
aparte que queria oferecer a V. Ex'
O SR. JAMIL fíAD.DAD - Nobre Senador
-João Lobo; agradeç~-a V. Ex" o aparte, que reforça
a tese que sempre esposei nesta Casa, e que
agora, fruto de um trabalho publicado no Jornal
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do Brasll, altamente. detalhado por técnicos de
alto gabarito do Ministério do Trabalho do atual
Governo, contradiz frontalmente as declarações
do Ministro Mailson da Nóbrega. S. EX' insiste
em declarar que são os salários, os vencimentos,
os causadores do déficit interno. Sabemos que
a causa maior são os juros da dívida externa,
que a causa maior são, na realidade, os incentivos
à exportação, essa política de exportação, para
que tenhamos u"'" superávit. se não houver retaliação por parte dos americanos, para tennos, na
realidade, um superávit na balança económica
comercial, de cerca de um bilhão de dólares men~
sais, para pagarmos· juros da dívida, de 12 a 13
bijhões anuais aos nossos dttos credores internacionais. Mas S. ~ continua querendo enganar
a pOpulação brasileira, neste momento, ao suspender a URP e dizendo que não haverá congela~
mento, não haverá congelamento de preços.
V. Ex" fa1ou - e falou bem - no imposto de
Renda. Fiz ontem um discurso nesta Casa mos~
trando que haverá uma correç:ão a partir da OTN
de janeiro. Só apresentaremos, a população brasí~
!eira, o nosso Imposto de Renda em abril, aqueles
que têm a pagar. E haverá o pagamento _da OTN
de janeiro: Então, quando formos pagar a primeira
prestação, estaremos pagando com um_mínimo
de 40% a mais, altamente escorchante, e, _ao fun
d.as 8 prestações, haverá um aumento de__2,7 ve~
zes, ou seja, 170%.

Sr. Presidente, usam-se os argumentos os mais
variados para tentar iludir a Nação brasileira a
respeito das causas da grave crise econômico~
financeira e social que o Pais enfrenta.

O Sr. Almir Gabriel aparte?

Permite V. Ex' um

O SR. JAMIL HADDAD- OuÇo, com grande satiSfação, O apãrte de V. Ex-, Senador Almir
Gabriel.

O Sr. Almlr Gabriel - Senador Jamil Had·
dad, aduzo à argumentação de V. Ex" o seguinte
fato: na verdade, o que está sendo colocado como
capaz de gerar uma despesa com o pessoal superior ao Orçamento da União é o fato de que o
Orçamento da Uniãó foi calculado para este ano
com uma infl&ção embutida entre 120 a 150%,
e está sendo calculada sobre a folha de salário
uma poss'tVei projeção da sua influência na URP
de uma inflação de 350 a 400%. Então, na verdade, não está sendo projetada simultaneamente
a mesma inflação para o Orçamento. Todas as
pessoas que conhecem administração pública sa~
bem que da inflação não resulta aumento paralelo
dos impostos. No entanto, a diferença não é tão
grande a ponto de ficar em 1!?0% de cre~cimento
o Orçamento e, em 400% .,_:_inflação. Este argumento que tem sido apresentado faz, mais uma
vez, a perda da credibilidade deste Governo, que,
apresentando isso, esconde, na prâtica, outro elemento que é determinado pelo FMI - a diminuição da demanda iiltema, à custa da compres~
sãO dos salários. Precisavam ter bastante serie~
dade para dizer que o projeto_ de exportação brasileira é indispensável para pagar as dívidas que
os banqueiros externos querem, mediante o sacri~
ficio do povo brasileiro, fazendo~o consumir menos_ arroz, menos feijão, menos as coisas indispensáveis para sua sobrevivência.
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O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Almir Gabriel, o aparte de V. Ex~ dá subsídios
de grande valia ao meu pronunciamento. Agra-

deço a V.

~

o brilhante aparte, que terei a honra

de ver incluído no discurso que faço hoje à Casa.

Assim, Sr. Presidente, fica claro, revelado pelo
próprio Governo, qUe as medidas arbitrárias que
a Nova República tenta perpetrar contra o funcionalismo Póblico, elirrtinando os reajustes salariais,
em nome da reduçao do déficit público, não estão

sustentadas por base técnica plausível. Muito_ pelo
contrário.
Esta agressão ao funcionalismo, l:pJe depois
se estenderá a todos os trabalhadores brasileiros,
mais uma vez mostra o pouco caso que este Governo tem pelos trabalhadores e a sua nenhuma

preocupação com um corte, sincero e efetivo,
das despesas supérfluas e descabidas que horrorizam a Nação.
Não podemos responsabilizar o atual Governo
pela dívida interna colossal existente, mas posso
e devo, e acredito não estar sozinho nesta Casa,
responsabilizá-lo pelo prosseguimento desta política de endMdamento externo que as forças que
apoiavam a eleição de Tancredo Neves pretendiam acabar.
Nós, q"e ajudamos a construir o processo de
transição democrática neste país, estamos assustados com a incompetência cotidiana deste Governo e com as sucessivas traições às classes
trabaJhadoras.
Sr. Presidente, junto com o pronunciamento
que acabo de fazer, para que fique transcrito nós
Anais do Senado Federal, estou mandando à Taquigrafl8. xerox do artigo de Sérgio Léo sobre a
CP1 de economia, publicado no Jornal do BrasU
do dia 21-3-88.
Estou preparando um requerimento de informações ao Ministério do TrabaJho, para que não
fiquemos apenas com a notícia do jornal, para
que tenhamos dados oficialmente entregue a esta
Casa, através do Ministério do Trabalho, s_obre
essa realidade fragrante, que contradiz, violentamente, o Sr. Mallson da Nóbrega que, na reunião
da Comissão da Dívida Exterria do Senado, declarou que foi o articulador, em I 983, do acordo
com o Fundo Monetário Internacional, e reconhecia o Sr. Ministro que àquela época foi de
consegüências trágicas para o nosso Pl:!ís, mas
que acreditava S. ~ que, neste momento, o FMI
era outro, tinha outra visão, e, depois de alguns
dias, vi, nos jornais, S. Ex' declarar que estava
próxi.rno o acordo cem o f.MJ, porque os mesmos
elementos do passado, que os conheciam, estavam nego_ciando novamente a ida do Brasil ao
Fundo Monetário Internacional.
O Sr. Aluízio Bezerra - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. JAMILHADDAD-Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Aluízlo BezeiTa- Nobre Senador Jamil Haddad, ouvimos com muita atenção o seu
pronunciamento. Vemos no pronunciamento de
V. Ei' uma grande coerência, sempre definindose, com muita precisão, no apoio e na defesa
dos interesses das classes trabalhadoras e na defesa dos interesses nacionais. Gostaríamos de,
neste aparte, apoiar as formulações de V. _Ex•,
especialmente no que diz respeito à descaract~
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rização, que bem apresentou V. Ex-, daquilo que
o GovernO", através do seu Ministro, vem apontando o salário dos trabalhadores como o fator
ou como o ponto base responsável por um dos
principais indic_adores inflacionários. Esse discurso é velho e teve como principal câmara de repercussão os governos ditatoriais, quando se apresentava o salário dos trabalhadores como causa
fundamental da inflação. Sem dúvida alguma, está no pagamento de uma dívida externa injusta
e impagável o fator fundamental da inflação. Por
quê? Se_apreciarmos o montante, não do principal, mas somente dos juros, que hoje estão _estimados em cerca de treze bilhões de dólares por
ano, significa dizer que essa cifra é suficiente para
esvaziar todo o saldo da balança comercial. N.,
sim, está o fator inflacionário fundamental. Todavia, não se aponta isto para a opinião pública
nem se lhe abre esse debate. A causa da infiac;ão
não está nos saJários da classe trabalhador-a de
. uma maneira geral, pois o que se paga aos assalariados vai fortalecer o mercado interno, vai ampliar
o mercado de consumo, retornando aos cofres_
públicos em forma de imposto, amplia a capacidade de compra dentro do mercado. Sem dúvida
alguma, é isto que deve ser dito, na medida em
- que um Governo não define verdadeiramente a
sua trajetória no compromisso com as massas
do seu País, com os interesses nacionais mas
se dobra, converte-se no defensor dos interesses
das multinacionais e apresenta para a opinião pública o salário dos trabalhadores, que carregam
-este País com suor, com sangue, com lágrimas
dos seus filhos, com produtividade em grande
ificuldade, em condições péssimas de moradia,
de alimentação, de transporte, porque o que ga_nha é para manter um trabalhador doente; é sobre
esse trabalhador adoentado, esse trabalhador
sem assfstênda médica, esse trabalhador sem
moradia, e:;;se trabalhador que recebe maJ; é sobre
o salãrio que ele ganha que apontam o responsável pela inflação. Não. O que se paga, o que
se quer pagar aos banqueiros internacionais são
os desvios da economia, e os favorecimentos,
como beffi disse V. EX', dos inCentivos fiscais pagos indevic;lamehte. Por istO, aproveito o· aparte
que faço ao discurso de V. Ex-' para registrar o
apoio que dou, integralmente, ao seu pronunciamento, às teses e às conclusões que dele tira.
Agradeço pela oportunidade que me dá de formular este aparte no momento em que profere um
discurso de tão grande interesse para os assalariados deste País e, sobretudo, na defesa dos Interesses-nacionais:"-------
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Pela terceira vez-ocupo esta tribuna para denunciar as irregularidades observadas neste periodo
de exceção e, ao invés de respostas bem fundamentadas às questões formuladas anteriormente,
que venham a esclarecer satisfab?rian:t~nte:_a opinião pública, o que recebemos é um mutismo
confirmador das reais intenções dos componentes da jUnta, ou seja, a plivati.zação que visa a
satisfazer o aPetite insaciável de banqueiros particulares.
·
Os fatos levam, de forma inequívoca, a esta
conclusão. Senão vejamos:
I -Os interventores têm demonstrado total incapacidade em apurar as responsabiliddes pelas
fraudes e pelas falcatruas ocorridas em administrações anteriores, e com isso cobrar na justiça
os valores em que o BANERJ foi lesado. Ninguém
de boa-fé será caPaz de admitir que esta incapacidade é real, principalmente se considerarmos
que a maioria dos integrantes da junta é co'mposta
por hom_ens qtle dedicaram sua vld_a profiSSional
a atividade de fiScalização.
É --evidente que fatos como os escandalosos
financiamentos imobiliários ou como os empréstimos agricolas qUe beneficiaram até mesmo fazendas fantasmas, estão devidamente levantados
e documentados. Se o verdadeiro interesse fosse
o de sanear, seus responsáveis já teiiam sido levados à Justiça. Provavelmente a documentação.
comprometedora sobre estes e outros casos, como b do famoso Crédito Rural-Urbano, será guardada como trunfo para posteriores favorecimentos pessoais.
2 - O func[onalismo do BANERJ, sem dúvida,
seu maior património, tem sofrido verdadeiros
ataques terroristas que objetivam paralisá-lo pelo
medo e pela ansiedade. Várias têm sido as provas
desta repugnante estratégia, e dentre elas podemos citar:
....:Fechamento do restaurante, conquista antiga e que, a custo muito baixo para a instituição,
permitia uma alimentação condigna a milhares
de funcionários cujos salários já de há muito se
encoiltiam aviltados.
-Severa punição dos grevistas que antes e
durante o movimento sempre mostrara invulgar
vontade de colaborar para o soerguimento da Instituição, colocando-se num nível de exigências
compatível com a rea1idade do momento. Todos
os seus esforços neste sentido, entretanto, esbarraram na intransigência comprometedora dos
membros da Junta. Estas punições incluíram até
demiss_ões sob alegação de motivos nitidamente

forja<!"".- -

---- -- - --

-Fomento, através do silêncio absoluto~ prolongado, de uma rede de boatos que visa desestaO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Lembro ao ilustre orador que o seu tempo está -bilizar psicologicamente todo _o funcionalismo.
esgotado.
Fala-se em demissões em massa, corte indiscriminado de comissões e contratos de prorrogação,
O SR. JAMIL HADDAD - Vou encerrar, Sr. transferências sem critério, aposentadorias comPresidente.
púlsórias e tudo o mais que se possa imaginar.
Agradeço a V. Ex", Senador Aluízío Bezerra, o -Sobre este assunto, recentemente começaram a
aparte.
aparecer nos órgãos de imprensa noticias atrlbufSr. Presidente, Srs. Senadores, em 26 de fevedas às mais diversas fontes, umas confumando
outras desmentindo, verdadeiros "baJões de enrefro de 1988_completou-se um ano de intervenção do Banco Central no BANERJ. Neste mo- saios" que objetivam preparar a opinião pública
mento, cabe aos funcionários desta combalida minorando impactos das injustiças que estão senInstituição, aos Sindicatos de Bancários de todo
do preparadas.
o País, ao povo, em geral, e a nós políticos, em
Observa-se, assim, que as únicas ·medidas con
particular, procurar avaliar o que foi conseguido - cretamente tomadas pela junta para sanear o BApor esta admini_stração.
NERJ concentram-se sob o- elo mais fraco d_a
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corrente, seu funcionalismo, que todos sabemos

é o único inocente em todo este episódio. Querem
nos fazer acreditar que é bastante o corte de despesas da folha de pagamento para que se devolva
à Instituição o lugar de destaque que sempre o.cupou. Economia sobre o funcionalismo, pois as_
mordomias da Diretoria continuam intactas. Repete-se rnonotamente a história.

DOa!MEJY'rO A
.

·Economia

ESTUDO CONéUll QUE SALÁRIO NÃO
É A PRJNCIPAL CAUSA DO DÉACIT

SérgioLéo

Por que será que não se promovem as campa-

nhas agressivas de captação, ao invés de constantemente veicular, através da grande imprensa, notícias que apenas promovem a desconfiança e
o descrédito do público? Será que é assim que
se viabiliza uma instituiç!o tão importante e que

agora em 15 de março completou 43 anos de
bons serviços e de respeito ao público?
Resta falar do Govemó do EstadO dO Rio -de
Janeiro, maior aciÓnista da Instituição, que atê
então se manteve estrate9icamente fora das discussões. Pela primeira ve~_ desde a sua posse,
o Governo Moreira Franco oficializou sua posjção,

mesmo assim através de ~~téria paga,

~inada

pelo seu Secretário de Fazenaa, publicada em
13-3-88.
.- .
Neste pronunciamento fomos mais uma vez
contemplados com diversas acusações à administração da época do Sr. Leonel Brizola, porém
todas, como sempre, evasivas e sem apresentação de nomes e/ou fatos. Por que_será que estes
nomes e estes fatos nunca são claramente citados?
A forma obscura com que vem sendo tratado
este casa, toma impossível determinar se foi mero
descuido ou proposta intencional, mas o fato é
que pela primeira vez o Governo Estadual demonstra interesse em ter o BANERJ de volta,
comprometend<rse publiCamente a pagar a dívida do Banco após sua devolução completamente
saneado.
· O que até agora se viu foi o descumprimento
de suas promessas de campanha de não demitir
e de administrar o BANERJ junto com o funcionalismo, com a eleição de diretores oriundos do
quadro funcional.
Os atas saneadores foram substituídos por
açóes terroristas e levianas. A apuração dos golpes e da má gestão foi trocada pela cumplicidade
e pelos interesses politicas pessoais. O que esperar mais dos homens encarregados do saneamento?
-É hora, Govemdor, de dizer basta, e demonstrar suas reais intenções;
-É hora, Governador, de exigir a devolução
da Instituição e _cumprir suas promessas, pois tenha a certeza de que o corpo· funcional do BANERJ é seu maior património. Ele saberá indicar
os caminhos que realmente levarão a Instituição
em direçáo à saúde financeira e à credibilidade
pública.
Finalizando, desejo declarar que temos informações de que a atual administração do BANERJ,
em mais um ato terrorista, estaria determinando
a demissão de 30% dos funcionários, o que é
wna injustiça inaceitável.
Concfamo as forças políticas do Estado que
se unam para impedir mais esta monstruosidade
contra essa Instituição que é o nosso Banco do
Estado do Rio de Janeiro!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Brasma - O colapso nas contas do Governo
é provocado pela crise no ~tor externo e pelo
uso clientelista dos subsidias ao setor privado,
e não pelos salários do funcionalismo, segundo
estudo concluído esta semana, no Ministério do
Trabalho, pelos economistas Sérgio Cutelo e Carlos Alberto Ramos, assessores da Secretaria de
Emprego e Salários. Ao contrário do que apregoa
a equipe económica, a crise nas contas do Governo não é_ nova, nem os-salários são os principais
responsáveis, afirmam os economistas.
A escolha dos salários do funcionalismo para
sofrerem o ajuste "impostergável" obedece a critérios políticos e não técnicos, como fazem crer
os economistas do Governo. Segundo o estudo
elaborado no Ministério do Trabalho, foi a crise
no setor externo e o uso dos subsídios para sustentação política do Governo (uma velha ''peculiaridade" brasileira. segundo os economistas) que
"aniquilaram a capacidade de poupança do setor
público, cornprorheteri.do a capacidade de Crescimento_ do país".
_
, ..
.
__
Os gastos correnteS com o consumo do Governo têm permanecido _e~veis, de acordo com
dados do IBGE compilados pelo estudo: as despesas de pessoal têm se mantido em tomo _de 7%

~--~----------------------~
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do Píci e a· c~Úmo toial do- Õov~m~· (in~luída
a compra de bens_e serviços) tem ficado em tomo
de 10% do Pll', abaixo do que eram no inicio
dos anos 70. Já as despesas com juros da dívida
interna e as transferências em subsídios ao setor
PrivadO subiram e, em alguns anos. chegaram
a triplicar em relaçao ao início da década de 70.
Sérgio Cutolo_e Carlos Alberto Ramos lembram
que foi a combinação de uma receita de impostos,
em ligeira queda nesse peiÍodo, com um aumento
das transferências Ouros e subsídios) ao setor privado que reduziu a capacidade de investimento
do Estado brasileiro. A receita líquida do Governo
(receita total, excluída as transferências) passou
de 17% do PIB, no começo dos anos 70, para
cerca de_ 7% do PlB nos anos 1984 a 85, com
reflexos negativos na poupança e no investimento
do setor público.
A poupança do setor público_ caiu brutalmente a partir de 1973, quando era de 7%
do PIB, para chegar a_ menos de 2% do PIB
a partir de 1982. Em 1985, houve um déficit
de 0,8% na poupança pública, que só se
recuperou, com o Plano Cruzado, em 1986,
quando chegou a 2% do PIB.
Para os investimentos, essa dança de números foi nefasta: enquanto nos anos 70 o
setor público pôde aumentar os investimentos sem recorrer à poupança privada, nos
últimos anos o Goveino assistiu à queda em
sua capacidade de investir - de 4,4% do
PIB em 1970, a capacidade de investimento
do setor púbüco chegou a 1,8% em 1983,
seu nível mais baixo, e a 2,5% do PIB em
1986.

adE SE REFERE OSR.

JAMIL HADDAD EM SEU PRONUI'fCIAMEI'ITO:
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CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO É TÉCNICO

A equipe económica do Governo está errada em tratar o aumento dos salários do setor

público como problema técnico, porque ele
é de natureza política, garante a estudo concluído esta semana no Ministério do Trabalho. Ele afirma que os principais responsáveis
pelo aumento nos gastos com o funciona-

lismo foram as brutais distorções salariais
promOVidas no setor público. Um exemplo:
os salários do Ministério da Educação fica-

nun em média em tomo-de Ci$ 17 mil em
' fevereiro, enquanto a média de salário no
klstltuto do Açúcar e do Álcool (IAA) e_ na
Consultoria Geral da República passou de
cz$ 140 mil.
Os salários do setor público não atendem
a critérios técnicos, como "produtividade",
mas refletem o poder de barganha de cada

grupo de burocratas dentro do Governo, acusa o estudo, feito pelos economistas Sérgio
Cutolo e Carlos Alberto Ramos. Eles .constataram que, desde 1976, as sucessivas tentaM
tivas de contenção de sa1ários foram contornadas com gratificações e vantagens "extra~
salários", que fazem com que, por exemplo,
o sa1ário de referência de um consultor jurídico da Gnião seja apenas 12% do que ele
recebe realmente, com as gratificações. Mesmo assim, segundo o estudo, as remunerações de nfvel mêdio estão hoje, em média,
entre 28% e 30% abaixo do que eram em

!976.

.

"A antipolftica de recursos humanos do

Governo fez os salários perderem seu significado para inúmeras categorias de servidores", concluem os economistas. Através de
gratificações, como indenização de habitação policial e gratificação por função policial,
por exemplo1 um funcionário de carreira da
Polícia Federal aumenta em até 300% seu
salário-referência. Um auditor fiscal do Tesouro NaclonaJ em quase 400% adma de
seu sa1ário-referência por gratificação com
desempenho, produtividade e auxílio-moradia.
Dessa forma, a carreira de nível médio na
Polícia Federal tem remuneração total oito
a três vezes e meia maior do que a média
do restante do pessoal de nível médio; no
Tribunal de Contas da Un_ião, um funcionário
desse nível, que trabaJha na fiscalização das
contas do Governo, ganha duas a quatro vezes mais que a média; e um técnico do Tesowo Nacional tem o dobro dos salários pagos, em média; aos outros técnicos.
''Á carreira de nfvel superior também é pr&
diga em distorções: em relação à média, um
assistente juridico ganha duas a quatro vezes
mais; um auditor fiscal do resouro recebe
de três a quatro vezes mais; e um policial
federal de nfvel superior tem salários duas
a cinco vezes maiores. Na média, as menores
remunerações de nível superior cresceram
4% em relação a 1976; e as maiores caíram
3,54%.

O levantamento feito pelos economistas
mostra que, apesar do tradicional "empre~
guismo clientelista" no setor público, usado
para ''promover a base de sustentação do
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Gcwemo~·. __ o efeito econQmico das contra- . pronunciamentos, sobre as medidas sociais que
tações _fq_i pequeno nos ú1timos três anos,
a COnstituinte já aproVou. São redMnações de
quandO os quadros de pessoal cresceram
toda ordem e a Constituinte ainda não chegou
-cerca de 7% para as empresas estatais e
ao seu fim. O que quer a classe produtora? É
4% na .administração direta e autarquias.
isto que precisamos saber. É multo bom dizer
Nesse peliodo, o emprego no setor formal
que quer exigência, que quer um posicionamento,
da economia (empregados com carteira assimas qual é o posiCionamento? O que eles desenada) aumentou quase 10%.
jam? Será que é-o direito de continuarem ei:!que~
Os salários, segundo o estudo, mantive- tando, a toda hora, o preço das mercadorias?
ram Uin perfil semelhante ao do setor priva- Será que é continuar a Autolatina a exportar a
--do;comã-conC:erltraÇãOde51% dos fundopreço baixo, veículos automotores? Quando o
nários nas faix8s de até três salários mínimos preço pago por nós brasileiros, que damos a mãoe apenas 3.2% com mais de 15 salários míni- de-obra barata para a feitura desses veicules é
mos. No setor formal esses percentuais são de_duas ou três vezes mais que o preço de exporta59% e 3,65%, respectivamente. O problema', ção? Quais serão" as medidas que estão a exigir
segundo os estudos, foi a concessão-de be- as classes produtoras?
néfícios e gra~ficações a alguns setores do
Precisamos ser claros Sr, Presidente, Srs: Senafuncionalismo em 1987, forma que o Gover- dores. Não se pode ficar no vazio. Que tragam,
rto encõiifrOu para garantir sua base de apoio realmente, diante da opinião pública, aquilo que
em um ano de instabilidade política.
desejam. Desejam que se dimínua o número de
O meSitió.Diário Oflclal em que, em ju- trabalhad,ores? Desejam_ que s_e façam cortes na
nho, se publicou o Plano Bresser, congelan- economia das estatais? Des_ejam congelamento
do preços e salários, trouxe, também, dois dos salários ou que não se aumentem mais os
decretos-leis concedendo gratificações aos salários? Desejam congelamento de preços? Ou
-consultores juridicos da União e aos mem- desejam que o preços fiquem livres?
bras do Poder Judiciário. A concessão de
Isto e o mais que entenderem é o que devem
béhéfídos de fornla "pouco-criteriosa e arbi- dizer. Isto é o que devem vir esclarecer perante
trária" proVOCou constrangimento no gover- a opinião pública, como co-responsáveis no deno, que, segundo afirmam os econorrUstas, senvoMmento, na quietude e na tranqüilidade do
acaba estendendo algumas dessas vanta- País.
- gens ao restante do funcionaJismo. Para avaNão é possivel ficarem a reclamar sem dizer
liar como conter o estouro de suas contas, o qüe querem. Todas as medidas que saem, seo governo deveria levantar o custo real desses jam elas quais forem, de imediato vem uma coafus ádlniriiStfativos autorizados no ano pas- b~ança, vem uma oposição_ e vem uma_ opinião
sado, recomendam Sérgio Cutelo e Carlos negativa e uma opinião diferente.
Precisamos sair deste vício. Não quero, nesta
Alberto Santos."
0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_ oportunidade, entrar no miúdo, como foi feito
aqui, do discurso do eminente Senador Albano
ConCedo a palavra "ã.Ci nõfire Seriador João Menezes, como Uder do PFL
Franco. Ouvi aqui, que se reclamava porque 0
Governo concedeu benesses ou deu auxílios para
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pronun- mlrrlicípios da Bahia e não concedeu para outros
cia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Srs. do mesmo Estado.Será que uns municípios são
baianos e outros não o são? lsto não pode contiSenadores:
0 discu(SQ pronunciado pelo meu ilustre amigo nqar. Este País necessita de tranqüilidade: Devee eminente Sena_dor AI~ano Franco vai alcançar mos ter sangue frio, ter a cabeça no lugar, no
a necessária repercussão, tendo_ em vista a televi- sentido de encontrar um Caminho para evitar a
são que aqui esteve presente, e várias estações desordem, a anarquia, e, sobretudo, o sofrimento
de rádio. Portanto, é um discurso que vai correr do povo brasileiro.
por este Brasi1 afora.
Disse o eminente Senador Albano Franco, por
Quero, neste momento, ratificar todas as restrl- quem tenho a maior admiração, que não é a quesções que_ fiz ao seu pronuilda·mento, uma vez tãO dos salários que influi hoje nos preços das·
que S. Ex'-disse que vinha exigir e cobrar atitudes mercadorias, que é muito mais a questão tribu~
do Presidente da República. Disse que S. Ex' não tária. Muito bem, vamos ver quaJ é a questão tribudeveria fazer isto, porque o Senhor Presjdente sa- tária, vamos ver o que está acontecendo, por que
be e tem condições de decidir quando e como isso está wotribuindo para o custo elevado das
deve fazer. Ora, verificamos du_rante o discurso mercadorias e vamos ver o que se faz com os
do eminente- Senador e Presidente da Confede- salários, se eles aceitam a melhoria dos salários,
ração Nacional da lndústria, que sua base funda- se aceitam as medidas sociais que a Constituinte
mental era a cobrança e a exigência. Esperei o está dando e· transformando em lei. Este é um
discurso até o seu término e não vi nenhum item ponto muito delicado.
A minha tristeza e a minha admiração, quanto
referente a qualquer cobrança, não vi nenhum
item defendendo qualquer exigência. Então, é um ao conteúdo do díscurso, é que S. Ex' não trouxe
discurso bonito, sincero, honesto, mas vazio, por- uma proposição, não trouxe uma s6 palavra de
que não sabemos o·que pretende exigir. Além o que as classes trabalhadoras desejam. Precisado mais os trabalhos da Assembléia Nacional mos debater o de que eles necessitam. Quais
COnstituinte não terminaram, estão a meio, não são essas condições essenciais para que este País
sabemos, até hoje, quais os reflexos que terão se desenvolva_, a flfll de sairmos dessa luta diária,
na economia brasileira as medidas de ordem eco- do diz.~que~diz e cada um "puxando wna brasa
nômica, financeira e social já ~provadas e por para a sua sardinha". Vamos todos colocar no
aprovar. Vunos. por exemplo, as classes produ- tabuleiro da mesa as nossas idéias, os nossos
toras reclamarem multo, através dos jornais, com _ prindpios e vamos ver o que_ se_ está realme~te ,~
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fim da sessão-não poderei dar as razões neces·
querendo fazer. Não podemos esperar que este
sárias para justificar esta divergência, ocuparei a
País vá para a frente se cada um defende exclusibibuna do Senado e a paciênda dos meus Cole~
vamente os seus interesses pessoais, os interesses
de quem quer que seja. Chegou a ho(a da ver- gas em um _!llomento maís oportuno, para fazer,
dade.
----=- -- - - -- -- efitão, uma declaração que corresponda, real·
Temos 'a Continuação do regirrJ·e· presiden~
mente, à posição minha como Senador do Estado
lísta, por quê? Porque o regime presidencialista
do Rio de Janeiro eleito pelos dois Partidos.
foi es_colhido pela decisão dita soberana da AsMuito obrigado a V. EX" (Muito bem!)
sembléia Nacional ConstitWnte. O prazo de duraO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Soção de mandato para os novos Presidentes da
bre a mesa, projeto de lei que vai ser lido peJo
República foi definido em cinco anos. O prazo
Sr~ 1?~Secretário.
para o atual Presidente da República ainda não
É lido o seguinte
foi definido, porque vai sê-lo mas Disposições
Transi'tórias. Será que essa cobrança tem algum
relacionamento com o ptazó de vigência do manPROJETO DE LEI DO SENADO
dato do atual Presidente da República? Não, não
N•l2, de 1988
pode ser, ntio acredito. Acredito que o discurso
foi feito com toda sinceridade, com toda honestíDiSPõe sobre ã obrigatoriedade da
dDde, com toda capacidade, mas foi um discurso
existência e fundonaD:lento das Comisque não trouxe nenhwn dado, nenhwn elemento
sões de Controle de lnfecc;áo Hospitalar
para que se possa começar a trilhar o caminho
nos hospitais do Pais.
que todos esperamos~
O _Çongresso Nacional decreta:
Não quis deixar passar em branco o discurso
do nobre Senador AJbano Franco que terá grande
Art. ]9 Todos os hospitais do País são obriga~
repercussão, pois foi televi.Sionado e foi transmi~ dos a constituir e a fazer atuar uma Comissão
tido pelo rádio, fato, aliás, pouco comum no Sena~
de Controle de Infecção Hospitalar, composta por
do; e quem escuta não sabe o que S. Ex' está membros do carpo clínico, laboratorial, de enfer·
cobrando, pois não diz o que cobra. Era preciso
magem, da farmácia e da adrninistraçáo~
que S. EJc'l e as classes produtoras extemassem
Art. 29 A Comissão de Controle de Infecção
o que desejam, o que está incomodando, porque
Hospitalar terá a função de:
Vemos a toda hora nos jornais uma diferenciação
a} proceder à vigilância epidemiológiCa das in~
de interesses em <:ada grupo, em cada ramo.
fecções hospitalares. através da coleta, estoca'Constatamos a mudança de idéias, de principias
gero, análise e divulgação de dados;
de cada um dos representantes da mais alta cúpub) propor medidaS de profilaxia e controle das
,la das classes _produtoras. Então, é necessário
infecç_ões hospitalares;
, que se unam. E preciso que haja uma seriedade,
c) trejnar grupos- de açao;
· que haja um objetivo, e que o tragam para discusd) propor, elaborar e implementar normas téc, s6o ou o levem ao Presidente da República e
nie,o-administrativas visando à redução dos nívei~
ao Ministro da Fazenda: "as classes produtoras' de infecção hospitalar;
desejam isso, assim, assim". E que assumam a
e) proceder à escolha dos germicidas a serem
responsobilidade, não esperem, não digam por
usados no hospital;
trás que isso ou aquilo está incomodando o País.
f) enviar relatórios semestrais da incidência de
E na hora em que sai a medida, as redamaçóes
infecção hospitalar para o setor competente do
~ e tomam as soluções cada vez mais dificeis.
MiniStério da Saúde.
Portanto, Sr. Presidente, fica registrado em rápiArt. 39 A Comissão de Controle e Infeção
das palavras o nosso posicionamento, na: certeza
Hospitalar deverá reunir~se no mínimo duas vezes
de que é necessârla _que haja uma compreensão, por semestre, com registro em livro de ata.
espírito póblfco, desprenclimento e patriotismo
Art 4"' O cumprimento desta lei será fiscalipara que este Pais pOssa·conl:inuar a desenvolver zado pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
as suas riquezas, ~ intefigênc::fa dO seu povo e,
§ 19 O descumprimento desta lei implicará
, sobretudo, dar a todos nós a tranqüilidade_ de notificação do infrator pela autoridade compeque predsamos e a melhoria de vida em todas tente.
as dasses sociais.
§ ;29 Nos casos de reincidência, aplicar-se-ão,
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
sucessivamente, as seguintes pena~dades:
1- multa de 50 salários~referência;
O Sr. Afonso Artnos -Peço a palavra pela
II- multa de 500 salários~ieferência;
ordem, Sr. Presidente.
m- interdição do hospital.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor a partir da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) data de sua publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Alinos.
Justificação
O SR. AFONSO ARINOS (PFL - R.J. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - 0 nobre Senador João Menezes, meu velho amigo, teve a pala·
vra como Líder do PFL.
Fui eleito,no Rio de Janeiro, pelos dois Partidos,
pelo PFL e pelo PMDB, .naquilo que se chamou
de Aliança Popular Democrática. Portanto, quero
declarar que não concordo com a· ·poSição ou
com a colocação feita pelo nobre Uder do meu
Partido. Neste ponta, divirjo. Como creio que no
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O ambiente hospitalar é, por definiç:io, típico
para o des_envolvimento das ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. Não é admissível_que o ambiente hospitalar adicione um componente m&bido à doença que conduziu o paciente ao hospital. No entanto, as infecções hospi·
talares, seguindo a tendência mundial, vêm sofrendo uma elevação no Brasil, atingindo, por vezes, níveis acima de 34,5%, com uma mortalidade
que aUnge os 7,2%. A incidência estimada das
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infecções hospitalares em nosso País situa-~e na _
faixa de 283.000 a 911.000 casos/ano, o que é
absolutamente inaceitável. A instituição das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em
cada hospital foi identificada pelos técnicos da
área como a melhor forma de profilaxia e controle
das infecções hospitalares, razão pela qual a propomos neste projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de março de 1988. Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameíro)Concedo a paJavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para justificar o projeto de lei que acaba
de ser lido.
OSR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
·Pronuncia o seguinte dlsCW'So.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Brasil é vítima histórica de impOrtantes aberrações, no que tange à distribuição de oportu-nidades e riquezas, sofrendo as conseqüências
da concentração de renda e de bens nas mãos
de ínfima parcela da _população.
·
Como conseqüênoa direta, em função de uma
precariedade alimentar, de condições subumanas
de moradia, da oferta insuficiente de empregos,
da carência a nfvel educacional, entre outros aspectos, caracteriiando a nossa colcha-de-retalhos
sócio~e~onômica, a população brasileira sempre
mostrou indicadores de saúde os mais vergonhosos, com uma mortalidade infantil que, em certas.
áreas. do Nordeste, supera as 300 mortes por
1.000 nascimentos com vida, sendo que a média
geral situa-se em tomo de 80 por I .000.
. Em coerência com este quadro, Srs. Senado,res, a distribuição de médicos no País mostra-se
totalmente incoerente da ponto de vista da necessidade pública e mesmo do ponto de Vista pecuniário. Asslm sendo, o Brasil tem uma média de
1,25 médicos por 1.000 habitantes, considerada
insuficiente. No entanto, a região Nordeste apresenta uma média de apenas 0,4n médico por
1.000 habitantes. Paradoxalmente, o País apresenta urn número ridículo de enfermeiras: apenas
0,18 por 1.000 habitantes. Além disto, o País conta
com 3,SI7 leitos por I .000 habitantes, contra 5.4
da Argentina, 5,.,7 do Uruguai, 6,8 dos Estados
(Jnidos e 8,5 do Canadá. Isto .sem contar toda
·a insuficiência do sistema hospitalar, onde a au~
sência de integração, de regionalização. de hierar~
quização, em associação às duplicações típicas
de administração em nosso País, sobrecarrega
os cofres públicos e reduz drasticamente a eficiência do sistema de saúde.
Neste contexto, constata~se, no Brasil, a réplica
da tendência mundial de ascensão na incidência
de infecção hospitalar (IH). Apesar de o hospital
ser um ambiente, por definição, infectado, não
admissível que alguém possa morrer aí de uma
infecção da qual não era, primariamente, porta·
dor.
Apesar dos progressos ocoiridos nas últimas
décadas, no que cliz respeito à esterilização, à assepsia, à imunização, à quimioterapia, à antibioti~
coprofilaxia, aos desenhos das plantas ftSicas, às
instalações sanitárias, ao flUJ(o hospitalar, ocorre
68% de IH nas unidades de grandes queim~dos;
28 a 34% de JH nas UTI; 9 a 24% de lH nas
unidades de cirurgia cardiovascular, em hospitais
de bom padrão.

e
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O aumento na incidência de !H nos hospitais
parece ser devido a fatores como: a) uso indiscri-

minado de antibióticos de amplo_ espectro, com
o surgimento de cepas resistentes no ambiente
nosocomial; b} redução da mota! idade gera1, em
países desenvolvidos, com o aumento da idade
média da população, com resultante elevação na

incidência de doenças crônico-degene;r_ativas, co.
mo o câncer e outras imunodefidências. Nos Estados Unidos, a incidência' de !H é monitorizada

pelo National Nocosomial Infecti~n Study_ (NNll)
em 81 hospitais-piloto, desde 1970. A incidência
no ano de início c:loli: estudos foi de 3,1%, ascei}-

Taxas médias
Clínica médica
Clínica cirúrgic:::a
Oínic:::a obstétrica
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dendo, posteriormente, para 3,8% até a presente

d_ªta.
No Brasil, os dados ®tatísticos .sobre IH são
parciais, provenientes de hospitais de bom padrão
que- foram envolvidos neste estudo. O potencia~
Segundo z-arion (1987), de IH no País situa-se
na faixa qUe vai dé 283.000 a 911.000 casos/ano,
res.ultaodo em 48.000 a 150.000 óbitos, o que
é absolutamente intolerável.

O acompanhamento da incidência d~ IH em
14 hospitais brasileiros mostrou uma média atuaJ
de:

Mínimas
-2,1%
1,7%
1,5%

Médias
7,4%
4,3%
1,6%

13,2%
10,2%
1,8%

A faixa máxima de infecção tem c:hegado a
IH está razoavelmente estruturado. Resta-nos atri34,5%, e a mortalidade sítua-se em tomo de 0,9
bUir um mínimo de Eifidência e continuidade à
a7,2%.
ativldade fisca1izadora do Ministério _da Saúde e,
Noventa por cento da !H tem as bactérias como
principalmente, das Secretarias Estaduais de Saúetiologia básica; 9% são provocadas por fungos;
de.
e 1% por vírus, protozoários e outros parasitas.
Srs. Senadores, em 1983, o Ministério c;la SaúNo Brasil, a Escherichia coli é a maior responsável
de, seguindo a tendência mundial, decidiu reforpor !H (36,38%) dos caso~ totals{nos EUA, 20% );
çar a vigilância sobre as IH, convocando uma Coo Staphylococ-cus aureus situa-se em segundo
missão de técnicoS- no ciSSLirito para reestudá-lo.
lugar, com 12,7% (EUA,10,7%);emseguida,vem
Desta comissão, da qual resultOu- a Portariéi MS
o Klebsiella sp., com 8,34% (EUA, 6,7% ); o Stan9 196, partii'ám os següintes princípios doutriphylococcus epldermidls com 5,36% (EUA,
nários.
8,9%); e o PseudOmónas sp., 5,13% (EUA,
8,44%).
As IH são, via de regra, complicações_ que acoSr. Presidente, como conseqüência da elevação
metem pacientes graves, terminaiS ou imunodeprimidos.
das IH, podemos enumerar: a) tensão emociona],
sofrimento desnecessário, desestruturação de faAlgumas lH são inevitáveis, como, por exemplo,
mília do paciente; b) incapacitação pessoal por
em uma apendicite supuraâa. A elevada incidênperíodo desnecessariamente longo; c) prejuízo
cia de lH nem sempre é tradução da má qualidade
pessoal e familiar; d) prejuízo para o Sistema de
do hospital, parecendo, simplesmente, refletir a
Saúde e Previdenciárío; e} morte. AAmerican Hosexístência de pacientes graves na clientela ou a
pital Assodation estima uffi aurilento- d-e - manipulação rotineira de feridas _infectadas.
11.500.000 dias/hospitalares para cada 1.500.000
.. .Um prOgrama eSpecial. de controle _das IH deve
integrar:
pacientes com IH por ano, resultando num preVig_ilância epidemiológica através da identifica~
juízo globa1 de 110 milhões de d61aresldla. ___ _
ção da ocorrência, determinação da causa e pro~
No Brasil, o problema do ·controle da IH está
posição de medidas técnico-administrativas cabí~
previsto em diversos dispositivos legais, seJa direta
seja indiretamente, a partir da Lei nQ 6:229, de
veis por uma Comissão 'd.e COntrole de Infecção
17-7-75, que dispõe sobre a· Sistema Nacional
l-!o~pitalar (COH), composta por: representante
de Saúde. O Deçreto n9 77.052, de 19-1-76, que -- do corpo médico; representante dos laboratórios;
representante do corpo de enfermagem; repre-dispõe sobre a ftscalização sanitária do exerciclo
das profissões afins à área de ~úde dispõe:
_Sentante dos médicos residentes; representante
da farmácia hospitalar; representãnte da adminis~
"Art. 19 ...verificação das condições de
tra>"o.
exercício de profissões e offdos téc:nlcos e
Controle do estad.o geral dos pacientes e dos
auxiliares relacionados diretamente com a
procedimentos agressívos e imunossupressivos.
saúde por autoriçlade sanitária ..."
Aplicação de técnicas de a,_ss_epsia, anti-sepsia,
"11- adequação das condições de affi:
antibioticoterapia e antJ.bioticoprofilaxia. A COH
biente onde se processa o atendimento proescolherá o germicida de melhor atuação, basea~
ftssiona] porque a prática desta ação visa à
da, de modo geraJ, na Ordem de SerViço n9 44.1,
promoção, proteção e recuperação da saúde 304-78, do lnamps;
de;"
-Mão_ existe S_Q,ll,l~~Q_ yniversalmente eficaz no
"IV- ...meios eficazes de proteção capacontrole da [H, seja tecnoióátC8,-Seja-ã-rQ-UltetôriiCã-.
~es de evitar os efeitos nocivos à s~aúde dqs
Os casos devem ser estudados em suas particulaagentes, dos doentes, dos pacientes e dos
tidadt;:s pela ICIH que gerará as soluções.
circunstantes... ''
É imprescindível a manutenção de um banco
Alei n9 6.437, de20_de agosto de 1977~tabe
de dadps centralizado, para que o Ministério da
le.ce;··em seguida, as penalidados ~ !iiJíições à
Saúde possa ter acesso às condições nacionais
legisJação sanitária. Depreende-Se, pórtmtto, que
de controle da lH. O lnamps, através da Dataprev,
o arcabouço legal de proteção social contra a
introduziu um programa de vigilância epidemio-

lógica no âmbito daquele órgão. A Sociedade Brasileira de Microbiologia, além disto, criou um pro-grama ·para coffipO.tà:aor, visando a controlar a
incidência de 'infecção por agente causal e a resistência. aos anttbióticos - Projeto COBA
Em função do exposto, acreditamos que o projeto_d.e le_~ que hoje apresentamos, preenche as
lacunas legais no que concerne ao controle das
infecções hospitalares. (Muito bem!)

.o SR. PRES~ENTE (Dirceu c~eiro)projeto lido e justificado pelo nobre Senador Jutahy ~galhães, vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

à

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia
o seguinte discurso.)- S.r._ Presidente, Srs. Senadores:
-Algumas pesquisas feitas por entiàades idônes
estimaram que cerca de dez por cento das transfuções de sangue feitas em São Paulo utilizam sangue chagásico. Nos grandes hospitais o doador
é examinado previamente e,-constatada a doença
de Chagas, Utiliza-se, então, a violeta-de-genciana,
uma substância sintética que elimina o parasita
Trypanosoma Cruzi, protozoário causador da
doença. Porém, a eficiência da violeta-de-gencia~
na não está tota1mente ·confl_rmada para todos
os tipos de protozoários.
Essa doença ataca mais de c:.in.ço milh9es de
brasileiros, causando dezenas de milhares de
morte anualmente. A Universidade de Minas Gerais desenvolve um programa de pesquisas, coordena_dc;> pelo parasitologista, Dr. Jarbas Eustáquio
Cardoso, oride já forain pesqUiSãd_as ce_rca de
1.900 plantas, em busca de uma droga para combater esse mal
Duas plantas, cujos ex:ttatos se mostrara eficazes c:ontra o Trypanosoma ~:Mi, estão recebendo
e"SpeciaJ atenção. Em pesquisas realizadas em camundongos, por aplicação do extrato no sangue
retirado do animal ou ministrada a droga por via
oral, estão oferecendo resultados animadores.
~- -Como todas as pesquisas brasileiras, exceto a
do programa nuclear paralelo, recebem uma dotação de verbas insuficiente, solicito a atenção
do Sr. Ministro da Saúde para esSa pesquisa da
UFMG que, im"agiito, também deverá carecer de
recursos lnaiS abundãntes e, em se tratante do
mal de Chagas, é uma pesquisa prioritária no
Brasil.
· ·
É--o- que- tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Louriva1
Baptista.
O SR. LOWUVAL BAP'JlSTA (PFL- SE
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. 'Senadores:.
No dia 3 de setembro de 1987, proferi, no
Senado Federal, discurso solicitando o imediato
enéaminhamento -e a-execução-do- ~rojeto -~W.bo.
rado sob a orientação técnica dO professor Doutor
AlÕysio Campos da PazJunior, visando a construção de ~ novo hospital especializado na pes~
quisa e tratamento das doenças do aparelho locomotor.
, A proposta de localização do referido hospita1,
em Salvador, surgiu depois de wna criteriosa aná-
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lise dos fatores técnicos, econômicos e socfafs

que tomaram imperatiVa a construção de uma
instituição altamente especializada, em Salvador,
capaz de selVir de suporte técnico e assistendaJ
à rede hospitaJar do Nordeste, de onde se irradia- .
ria, da Bahia Pi?l'a toda. a região, os benefícios
decorrentes do seu funaonamento.
Naquele meu citado pronunciamento, assinalei
a essendalidade desse impostergável empreendfmento como imperativo para a melhoria das
condições de saúde de todo o Nordeste.
De fato, ninguém ignora que wn terço da nossa
população, ou seja, mais de quarenta milhões
de brasileiros disseminados numa ârea correspendente a 18,2% da superflde total do Pafs, exige
desde longa data, a construção de um empreendimento semelhante ao que funciona, em Brasília, com reconhecida eficiência, o Hospital Sarah
Kubitschek, mantido pelo Instituto Nacional de
Medicina do Aparelho Locomotor, integrante da
Fundação das Pioneiras Sociais, criada pela Lei
n9 3.736, de 22 de março de 1960, supervisionada
pelo Ministério da Saúde e; aliás presidido desde
1981 pelo Doutor Aloysfo Campos da Paz Junior,
cujo notável desempenho no exercido da presidência da entidade, projetou-o no cenário nacional.
Atento à transcendental importância do projeto,
relatei, naquele pronunciamento, a atuação infatigável do doutor Aloyslo Campos da Paz no sentido
da captação de recursos para concretização do
projetado hospital, tendo os Ministérios da Saúde
e da Previdência encaminhado à Seplan urna proposta específica de liberação de recursos no montante de Cz$ 257 rni1hões de cruzados, à conta
do Finsocial.
Na mesma ocasiã.o formulei um veemente apelo aos ilustres Ministros de Estado da Saúde, Professor Roberto Santos, e da Previdência Social,
Doutor Raphael de Almeida Magalhães. que atenderam de imediato, ao nosso apelo e apoiaram,
conl entusiasmo, a concretização do projeto, em
virtude da excepcional iinportância que o caracteriza no campo vital da assistência hospitalar especializada, voltada, sobretudo, para o atendimento dos segmentos mais pobres e carentes das
populações nordestinas.
Agora, assumo a tribuna do Senado Federal
para formular mais wn novo e veemente apelo,
desta vez dirigido ao Ministro de Estado do Exér-.
cito, General Leónidas Pires Gonçalves.
É que o projeto elaborado prevê a utilização
de pequenas áreas de propriedade do Ministério
do Exército, considerada tecnicamente imprescindível à sua execução, motivo pelo qual dirijome ao eminente Ministro Leónidas Pires Gonçalves no sentido de que examine a possibilidade
de autorizar o aproveitamento da mencionada
área.
Toda a Nação conhece e acompanha com respeito e sincera admiração, o enérgico, lúcido, tran·
qúilo e desassombrado desempenho do Minist(o
do Exército que vem se dedicando, com patriotismo e exemplar probíêlade, à sua dedsiva missão, no que tange à manutenção da ordem e
defesa da Segurança Nacfon~. nesta dificil-fase
da conjuntura porrtica, econômica e social da Na..
çã.o. caracterizada como de transiç!o e consolidação da democraCia, nos parâmetros do estado
d_~ direito- Ílspiraçiio maior do povo brasileiro.
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Acredito que a extraordinárla sensibDidade polí-

tlca e profundo interesse no concernente à solução dos problemas do desenvolvimento social do
País - que o .Ministro Leónidas Pi~es Gonçalves
sempre revelou, durante sua brilhante trajet6ria
, como um dos valores exponenciais das nossas
gloriosas Forças Armadas - muito contribuirão
para assegurar wna dedsão favorável do em inente Ministro do Exército no concernente ao
atendimento deste nosso apelo que, na verdade,
reRete uma das maiores aspirações do Nordeste.
Eram estas observações que me pareceram
oportunas, à margem d2~ construção do Hospital
para as Doenças do Aparelho Locomotor, projetado para Salvador. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- De
acordo com o § 3 9 do arl 180 do Regimento
Interno, a Presidência suspenderá a sessão por
1O minutos, fazendo acionar as campainhas, a
fim de que se restabeleça o quorum mfnimo para
o funcionamento da sessão.
Está! suspensa a sessão.
(Suspensa às 12 horas e 52 minutos, a
sessio é reaberta às 12 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came~o)- Es-

tá reaberta a sessao.
Continua evidente a falta de quorum.
As matérias constantes da Ordem do Dia, todas

em fase de votação, ficam adiadas.
A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se terça-feira, dia 29, ~s lO horas e 30
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

4
Votação, em turno único, do Requerimento n9
24, de 1988, de autoria do Senador Nelson Wedekin, solicitando, nos tennos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta
de sua autoria ao jornal O Estado de S. Paulo,
respondendo a críticas formuladas contra o Deputado Cllysses Guimarães pelo Senhor Mauro ChaveS, publicadas na edição de 10 de março de

1988 daquele jornal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- Es-

tá encerrada a sessão.
(Levanta-se tJ sessão às 12 horas e 56 minutos.)

ATO DA COMISSAO DJREI'ORA

1'1• 11, ele 1988
A Comissão Oiretora do. Senado Federal, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares,
e terido em vista a necessidade de reduzir as despesas de pessoal, resolve:
Art 19 Durante os meses de abril, maio e ju~
nho de 1988 as gratificações de que tratam os
Incisos li e XIII do art. 406, do Regulamento Admirnstrativo do Senado Federal, terão, para cada
servidor, valores iguais aos percebidos no mês
de março de 1988, vedada a incidência de reajustes de qualquer natureza sobre os referidos valores.
Art 29 A partir do pagamento referente ao
mês de abril de 1988, nenhum servidor do Senado
Federal perceberá vencimento ou salário bruto,
acrescido das vantagens próprias do cargo ou
emprego, que exceda a remuneração bruta máxima percebida por Assessor Legislativo, da Parte
Especfal, ocupante de cargo do Grupo-Dfreção
e Assessoramento Superiores no mês de fevereiro

de 1988.
1
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo 11" 12, de 1985 (n9 98/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
AdicfonaJ entre o Oovemo da República Federativa. do Brasil e o Reino da Espanha ao acordo
de 25 de junho de _I 960, assinado em Brasília,
em ]9 de fevereiro de 1984, tendo

PARECER FAYoAAVEL, sob n• I, de 1988, da
Comissão- de Relações Exteriores.
2

Votação, em tumQ únicot do Projeto de Decreto
Legislativo n• 16, de I 985 (n• 94/85 na Câmara
dos Deputados}, que aprova o texto do adenda,
ao acordo para funcionamento do Escritório de
Área da Organização Panamericana da Saúde OPAS/Organização Mundial da Saúde - OMS,
no Brasil. celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Panamedcana, asSinado em Brasí1ia, em 21 de dezembro de 1984, tendo
PARECER FAYoAAVEL, proferido em Plenário.
~
3
Votação, em turno Cmfco, do Projeto de Decreto
LegislatiVo n9]7, de 1986 (n9 120/86, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional à Convenção Internacional para Conservação do Atum e afins do Atlântico, aprovado
pela Conferência de Plenipotenciários, em 9 e 1O
de julho dé 1984, tendo
~ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
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Parágrafo único. Sobre a remuneração--limite mensal estabelecida neste artigo não inddirão,
nos meses de abril, maio e junho de 1988, reajustes de nenhuma ordem.
Art 39 Aplicam-se as disposições deste Ato
aos servidores d_o Prodasen e do Cegraf que estejam lotados fora dos respectivos órgãos de ori~
gem.
Arl 49 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicaçao.
Art 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, I 8 de março de

1988. - Humberto Lucena - Jos6 lgnáclo
FeJTelra -Lowival Baptiata-Jutaby Magalhães, vencido. Votei a favor da proposta que
apresentei. - Odadr Soares - Dirceu Carneiro- Francisco Rollemberg- Aluizlo Be:-

zemt.

ATA DE COMISSÃO
19 ReUnião Extraordinária da Comissão
Dlretora realizada em 18
de março de 1988
Às dez horas do dia dezoito de março de I 988,
na Sala de Reuniões da Presidência, reuniu-se
a Comissão Diretora do Senado Federal, sob a
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Art. ~- Ao ocupante de cargo ou ernprecontracheques ~os servidores abrangidos
gO que perceba a gratificação referida no art.
pelas disposições deste Ak>._
406, indso XII, do Regulamento AdministraArt. 6~-- Este-AtO entra em viQ-_ót na data
tiVe do Senado Federal, ou retribuição equi~
de sua publicação.
valente ou equiparada à dos servidores que
Art. ~7_9 _ Revoqarri-Se is ClíSPOSiÇ:ões. em
faZem jus à referida gratificação, é vedada
cqntrárjo." -------.~~ .~~~-~-- --- --neiro, Terceiro-Secretário; Francisco Rollemberg
e Aluízlo Bezerra, Suplentes, e, ao fiJ'lal da reunião, ã -convàtação para- execução ·das tarefas de
Colocada a proposta em discussão, o Senhor
José Ignádo, Primeiro-Vic:e-Presidente.
quetrataoart408-doRegulamentoAdminis- Senador Loudval Baptista pede vista da matéria,
trativo do Senado Federal por período supee apresenta, _após seu _exame, substitutivo que,
Participaram, ainda, da reunião, na condição
submetido a_võtaçáã; reé::t::be vOtO fãVcii'ávei_ do
rior a 60 hOras mensais.·
de convidados os Senhores Senadores Saldanha
· · ~ Parágrafo único. Durante os meses de
autor e dos Senhores Senadores Odacir Soares,
Derzi, Uder do Governo no Senado Federal, Ferabril, mala e junho de 1988, a gratifkaç:ão_ Francisco Rollernberg e Aluízio Bezerra e con~
nando Henrique CardosqLW_der do PMDB no Se-~
~de que trata este artigo será deviçla em Valor
trário dQs Senhores Senadores Jutahy ,Magalhães
nado Federal e os Presidentes da Assefe- AssoiQ:Ualã metade do percebido no mês de mare Dirceu Carneiro, Aprovado o substitutivo, é assi~
ciação dos Servidores do Senado Federã:l, Vicente
ço de 1988, vedada a incidênCi~ sobre ornesnado o respectivo Ato, que v~i à publicação.
Cristina Filho, e da Unissef - Uniãõ dos SeM3) Relação apreSentada pela Subsecretaria de
mo de reajuste de qualquer espécie.
dores do Senado Federal, Mauro Dantas.
Iniciando os trabalho, o Senhor Presidente con_ Art. -39 _A gratificação referida no art. 406, Administração de Pessoal, demonstrando a exiscede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Maga__ -lnciso XDI, do Regulamento Administrativo do
tência, no cadastro de dependentes utilizado para
lhães que apresenta a exame do Colegiada os
Senado Federal, terá, durante os meses de
efeito de Assistência Médica, de algumas irregula~
.se~intes assuntos:
- - abril, maio e junho de- 1988, valor igual ao ridades, em especial quanto a vióvas de ex~seiVipercebido no mês de março de 1988, vedada
dores e ex--senadores, que constam como depen~
1) Proposta de Ato da Comissã,o Diretora vi~
"àlriddênc:ia de reajustes de qualquer natudentes de servidores. Discutida a matêrici, é apre~
sande a manter, nos valores refer~tes ao-mês
reza Sõbre o referido valor.
vada a eliminação dos cadastramentos irregulade março de 1988, as indenizações de ~cargos
Parágrafo.-úriicÕ. Aos servidores o.cupan- res.
Gerais de Gabinete, Auxílio-Moradia e Auxíliotes de· cargos ou empregos pertencentes a
A seguir, o Diretor~Geral apresenta ao Plenário
Transporte no Distrito_Federal a serem pagãs aos
categorias funcionais de Nível Médio _ NM, PrOposta de Ato da Comissão Diretora que fiX8
Senhores Senadores, nos meses de abril, maio
ou com, retribuiç8o a ela equiparadas ou os valores a serem cobrados dos Senhores Sena~
e junho de 1988. Submetida ao Plenário da Coequivalentes, aplica-se o disposto_ neste arti~ ----dores, a título de. ocupação dos imóveis funciomissão Diretora, a ma_téria é aprovada, assinando
go, em idênticas condições e por igual perío~ nais, nos meses de abril, maio e junho de 1988.
os presentes o respectivo Ato, que vai à publi~
do, no que se refere à gratificação de _que A matéria é discutida e aprovada pelos presentes
caç:ão.
trata o inciso TI, do art. 406, do Regulamento que as:sinam o respectivo Ato, que vai à publi·
2) Proposta de Alo da Comissão Diretora para
AdministrativQ do Senado Federal, aprovado cação.
reduzir as despesas com pessoal, nos seguintes
--pela Resolução n~ 56, de_l972..
No decorrer da reunião, o Senhor Presidente
termos:
---concede a palavra, sucessivamente, aos Senhores
9
"A Comissão Diretora do Senado Federal,
Art. 4" A partir de 1 de abril de 1988, Líderes e !?residentes de Associações coiwidados.
nenhum servidor do Senado Federal perceno uso de suas atribuições legais e regula~
Nesta parte da reunião, comparece o-Senhor _
berá vencimento ou salário bruto, acrescido
mentares, e tendo em vista a necessidade
Senador José lgnác!o, Primeiro-Vice-Presidente,
de reduzir as despesas de pessoal, resolve:
das vantagens próprias do cargo ou empre~ que manifesta sua concordâri;cfi com as decisões
go, que exceda à remuneração bruta máxima
d
adotadas pela Comissão Diretora éfff~l.,.ção à
Art. 19 A partir de 19 de março de 1988,
percebi a por Assessor Legislativo, ocupante pauta a ela submetida.
é vedada a percepção da gratificação a que
de cargo do Grupo~Direção e Assessoramense refere o art. 406, indso II, do Regulamento
tQSUperiores no mês de fevereiro_de 1_988 . ·---A seguir, às doze horas, o Senhor Presidente
-declara en_çerrada a reunião, pelo que eu, José
Administrativo do Senado Federal, pelos ser~
§ 19 SobrearemuneraçãoMiimitemensal Passos_!?Qrto, Diretor-Gêral do Senado Federal
vidores ocupantes de cargo ou emprego em
-·estabelecida no caput deste artigo não inci- P. Secretário da Comissão DiretoJa, lavrei a precomissão, de c.;rrgo ou emprego com remu~
dirão, nqs meses de abril, maio e junho de sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor
neraç:ão equivaJente ou equiparada à de car~
1988, reajustes de nenhuma ordem"o-·
Presidente, vai à publicação.
go ou emprego em comissão e de C!lrgo
Art. 5 9 A Subseçretaria de AdministraSala da Comissão Diretora, 18 de março de
de provimento efetivo cuja representação
ção ·de ~.es~al_ eJe~~r_á as ~er~Ões rlos __ 1988. ;=.ilu~rto Lucena, Presidente.
mensal integre o vencimento básico.

Presidência do Senhor Senador Humberto Luce-

na, Presidente, com a presença dos Senhores Senadores: Lourival Baptista, Segundo- Vic:e·Presidente; Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário;
Odacir Soares, Segundo-Secretário; Dirceu Car-
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SENADO FEDERAL
SuMARIO
1-~ATA DA 3• REUNIÃO, EM 29 DE
MARÇO DE 1988

1.1 -ABERTURA
1.1.1-Comunlcação da Pres.ldênda
- Inexistência de quorum para abertura
da sessão e convocação de sessão extraordinária a realizar-se dia 4, às 10:30 horas, com
Ordem do Dia que designa.

1.2-ENCERRAMENTO
1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.1-0iído do !•·Secretário da Cã·
mara dos Deputados
Comunicando a aprovação do seguinte projeto:
-Projeto de Lei do Senado n~ 14/86 (n9
301/87, na origem), que altera dispositivos da

Lei n? 5.1 08, de 21 de setembro de 1986,
que institui o Código Nacional de Trânsito.

1.3.2 -Projetas recebidos da Câmara
dos Deputados

-Projeto de Lei da Câmara n" 16/88 {n9
313188. na Casa de origem), que al~era o indso
I e os §§ 1'. 2• e 3• do art. 16 da Lei rJ' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que frxa normas
de organização e funcionamento do ensino
superior e sua articulação com a escola média
e dá outras providências. e dá nova redação
ao § 1"' do art. 29 da Lei n9 6A20, de 3 de
·
junho de 1977.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 17/88 (n9
425/88, na- Casa de origem), que altera os

arts. n9$ 79 e 71 da Lei no 4.737. de _15 de
julho de 1965-Código Eleitoral, e dá outras
providências.
- Projeto de Lei da Câm.ara n9 18/88 (n~
7.135/86, na Casa de o!Jgem), que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 19/88 (n,.
216187, na Casa de origem), qu~ institui o
Plano Nacional de GerenciaiPento Costeiro e
dá outras providênci~.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 20/88-Complementar (n"' 17/88, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art 29 da Lei Complementar n9 1, de 9 de novembro de 1967.
- Profefci- de Lei da Câmar.i if 21188-(n,.
6. 718/85, ita Casa de origem), que reconhece
de utilidade públlc!'l as a~so~~ções de bairro.
- Projeto de Lei da Cârnãra n"' 22/88 · (n,.
1.932/83, na Casa de origem); que estabelece
normas para o funcionamento das frentes de
seiViço organizadas em períodos da seca e
_dá outras providências.
--..;. Projeto de lei da Câmara n"' 23/88 (n"'
406/88, na_ casa de origem), que incorpora
terrenos da União Federal ao património da
COHAB-RJ para loteamento e venda aos nagelados das enchentes do Estado do Rio de
Janeiro.
- Projeto de Lei. da Câmara no 24/88 _(no
408/88, na Casa de _origem), que dispõe sobre
as medidas de proteção e amparo às vítimas
das enchentes e desabamento ocorridos nos

Estado:SdoRiodeJaneiroeAcreedefomento
às atividades económicas das áreas atingidas.
- Projeto de Lei da Câniara jio- 25/88 (ni>
205/87, na Casa -de origem), que autoriza o
Poder Executivo a criar incentivos fiscais para
o Pólo Petroquímica do Sul, nas condições
que menciona.

1.3.3- Ofído
N9 1 1/88, da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o acidente com
o césio 137 em Goiânia e a política de fiScalização gOvernamental sobre experimentos nucleares e material radiativo, solicitando a prorrogação por mais 90 dias do seu prazo de
funcionamento. Deferido..
2 - RETIFICAÇÃO

Trecho da Ata da
16·3·88

6~

Sessão, realizada em

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-N~ 33, de 1~88 (repub6cação).
- N• 39, de 1988.

4 -PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
DO SEriADO FEDERAL

-N• 6, de 1988.
. ! i - MESA DIRETORA

6 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DE COMlSSÕES

PERMAI'IENTES
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PASSOS.PÓRTO
Oiretor-Geral do Senado federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo_
JOSECLER GOMES MQREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
IJiretor Adjunto

Ata da
2~

ASSINATURAS-

Semestral
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6.00

Tiragem: 2.200-exemplares.

3~

Reunião, em 29 de março de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Edison Lobão

ÀS I O HORAS E :lO MINUTOS. ACHAM·SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES
- - -

Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo Peres
-Carlos DeCarli =-Áureo MeDo- O da dr SoareS
- Olavo Pires_~_João Menezes- Almir Gabriel
-Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Ediso~ Lobão - João Lo.l:>o - Ol_ag~ Rodrigues
-Alvaro Pacheco-V"wgílio Távora-Cid Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevides -Jos_éAgripino
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena Raimundo Lira- Marco Maciel -_Antonio F2.®s
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira-=..
Divaldo Suruagy- Albano franco.:..... fran~"ls.co
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar --José lgnácio Ferreira
-Gerson Camata -João Calmon -Jamil Haddad - Nelson Camefro - Itamar F raOco - Ronan Tito -Severo_Oomes ~ Femando Henrique
Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges -Iram
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Pompeu de
Sousa - Maurício Corrê,a --:- Meira Filho - Roberto Campos - Lourembe~9 NuneS-Rachá Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid
Saldanha Derzi -José Richa- Dirceu Carneiro
- CarlOs Chié!relli -José Piiulo 1;3isol -José
Fogaça.
·
O SR. PRESIDENTE (Edlson Lobão) - A
lista de presença acusa o comparecimento de
58 Srs. Senadores. No plenário, entretanto, não
há o quorum regimenta] para a abertura da sessão.
Nos termos do § 2~ do art. }açl_._go Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura
Nestas condições, vou en.c~rra~ a presente feunião, convocando os Srs. Senaçlores para uma
sessão extraordinária a ·realizar-se segunda-Feira,
dia 4 de abril. às 1O horas e 30 minutos, destinada
à apreciação das seguintes matérias:

1

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 12. de 1985_ (n9 98/85 na Câmara
dos-Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional entre o Governo· da República Feder"âfiva· do Brasil e o Reino da Espanha ao acordo
cu1turai de 25 de junho de 1960, assinado em
Brasília, em 19 de fevereiro de 1984, tendo
--PARECER FAVORÁVEL, sob n' I, de 1988, da
COinissão
~

- de Relações Exteriores
2

= Votação, em turno único, do Projeto de Dec;reto
Legislativo no 16, de 1985 (n9 94/85 ria Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do adenda,
ao acordO para funcionamento do Escritório de
Área da Organização ~namerlcana da Saúde OPAS/Organização _Mundial da Saúde - OMS,
no Brasil, celebrado_ entre o Governo da República
Federativa do Brasil e aRepartição Sanitária Panamericana, assinado em Brasí1ia, a 21 de dezembro
ae 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido·em Plenário.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 17, de 1986 (n~ 120/86, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adiciona] à ConvençãO Internacional para Conservação do Atum e afins do Atlântico, aprovado
pela Conferência de Plenipotenciários em 9 e 1O
dE:_julho de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
4

VÕtaçã-o, em turno úníco, do Requerimento n9
24, de 1988; de autoria do Senador Nelsqn Wedekin, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do S_enado Federal, dª carta
de sua autoria ao jorna1 O Estado de S. Paulo,

respondendo a críticas formulada_s contr"' o Deputado Ulysses Guimarães pelo Senhor Mauro Cfla..
ves, publicadas na edição de 1O de março de
1988 daquele jornal.
-0 SR. PRESIDENTE (Edison Lobáo)- Está
encerrada a reunião

(Levanta-se a reunião às 11 ho&$ e _2 minutos.)

EXPEDIENTE
Despachado nos termos do § 2° do art. 180
do RegimentO futemo

-OFÍCrO
Do Prlmeiro-Secretárlo da Cânlara dos De-putados
.

N9 48/88; de 28 do corrente, comunicando a
aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do
Senado n914, de 1986 (n93Q1/87, naquela Casa),
_de <!uto_ria do Senador Affonso Camargo, que a1teradis~itivos da Lei n9 5.108, de21 de setembro
de 196€{ ciue institUi o Código Nacional de Trân~
sito.
(Projeto enviado à sançã~ em 28-3-88.)

PROJETOS
Recebidos da Câmara dos Deputãdos

-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 16, de 1988
(N~ 313/88, na Casa de origem)
Altera o lltciso I e os §§ 19, ~e 3P ~
art. 16 da LeJ Ql' 5.540, de 28 de iii;ii~Piõ
bro de 1968, que "ffxa norma de Ui":,.....;.~-:
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zação e funcionamento do ensino supe-

rior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências", e dá nova
redação ao § 1~ do art. 2~ da Lei n~> 6.420,
de 3 dejunllo de 1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O inciso I e OS-§§ l 9 2 9 ~~ 3~> do art
16 da Lei rr;> 5.540, de 28 de novem_bro de. 1968,
.L

alterado pela Lei n~ 6.420, de 3 de junho de 1977;

passam a vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art. 16. ··········-·--..·-·~-----;,_
I - O Reitor e o Vi.ce-Reitor de Universidade oficial serão nomeados peJo Chefe do.

Poder Executivo, escolhidos em listas elabo-

radas pelo Conselho Universitário, após consulta à comunidade universitária, mediante
eleições diretas que obedecerão às normàs
autonomamente definidas pela instituição;
§ ]9 Ressalvada a hipótese do inciso IJ,
as listas a que se refere este artigo serão
bfplices, delas constando os mais votados,
e serão elaboradas até 45 (q!Jarenm e cinco)

dias antes do término do mandato.
§ 2~> No caso de instituição de ensino su·
perior mantida pela Uniáo, será de 4 (quatro)
anos o mandato do~ di_rigentes.
§ 3~> No caso de instituições federais, a
organização das listas para escolha dos Oi.retores e Vice-Diretores de unidades universitárias, quando se tratar de universidades, e
dos Vice-Diretores, na hipótese de estabelecimentos isolados, será feita até 4 (quatro) meses depois da posse dos respectivos ReitoreS
ou Diretores, confonne o casei. .
. -.
~--~···-·--·----·

.......~----..;:.:.........,....,._,

Art. 2' O § I' do art. 2• da Lei n' 6A2Ó, de

3 dejwlho de 1977, passa a vigorar com a Seguinte redação:
'"Art. 2• ·----·~·-··--·--·~-·
§ 1Q No caso de vacância do cargo de

Vice-Reitor, antes da metade do mandato do
Reitor, o Chefe do Poder Executivo nomeará
um dos remanescentes da lista de Vice-Reitores eleitos e seu mandato ex(:!Jrãrá com
o mandato do Reitor.

.

~--·----·--"--··......:---..... ...;,.,_,~~·

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 49 Revogam-se as disposições em contrário. '

LEGISLAÇÃO OTADA
LEI N• 6.420,
DE 3 DÉ JUNHO DE 1977

Altera a Le1 n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968,· que '"fixa nonnas de organização e funcionamento do ensino supe:rlor e sua articulação com a escola mé·
dia, e dá outras provJdências"Art. 1' O art. 16 da Lei n' ?;;40, de 2S de
-:.vembro de 1968. passa a ter a seguinte reda"Art. 16. A nomeação de Reitores e ViceReitores de Universidades, e de Oiretnres e

Vice-Diretores de.unidades universitárias e
de estabelecimentos isolados de ensino superiot, obedecerá ao seguinte:
I - o reitor e vice-reitor de Universidade
oficial serão nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, escolhidos em lista preparadas
por um Colégio Eleitorial especial, constituído da reunião do Conselho Universitário e
dos órgãos colegiados máximos de ensino
e pesquisa e d~ admlrtistração, ou equivalente;
:D.'='" os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão es-colhidos na forma dos respectivos estatutos
e_regfmentos;
ID-o diretor e o vice-diretor de estabelecbnento isolado de ensjno superior :mantido
pela União quando constituido em autarquia
serão nomeados pelo Presidente da Repúw
Plica e no caso de diretor e vice-dlretor de
unidade universitária, pel-o Ministto da Educação e Cultura, escolhidos em lista preparad·a pelo respectivo colegiado máximo;
IV -nos demais casos, o diretor será es_colhido conforme estabelecido pelo respe<:~
tivo sistema de ensino.
§ 1" Ressalvac!o o caso do inciso Hdc:ste
artigo, as- lis~s a que Se refere este artigo
serão sêxtuplas.
§ 2'i'- No_ caso de instituições \de' ensino
superior mantidas pela União, s.erá de 4 (quatro) anos o mandato dos dirigentes a que
se refere este artigo, vedada a_ recondução
ao mesmo cargo, observadõ nos derhais casos o que dispuserem os respectivos estatutos oü'_regimentos, aprovados na forma da

legislação vigente.
§ 39 O ca~ d~- instituições federais, à

orgahlzação das listas para escolha dos vicereitores, díretoréS e vice-diretores de unidades universitárias, quarldo Se tratar de uniVer~
sidades, e dos vice-diretores, na, hipótese de
eStabelecimentos isolados, será feita até 4
(quatro) meses depois da: posse dos respectivos reitOres ou diretores, conforme o caso;
§- 49 Além do vicewreitor, as institu!ções
cl_~ _e_nsinó superior, mantida:s. pela ~<!nião poderão dispor de pró~reitores, sub-reitores1 decanos ou autoridades equivalentes, deslgna__dos pelo reitor, até o máxirilo dé 6 (seis),
englobadamente, _conforme dispuserem os
rêspeétivos estatutos.
.§ 59 Ao reitor e ao diretor caberá zelar
pela manutenção da ordem e disciplina .no
âmbito de suas atribuições, respondendo por
abuso ou omissão."
Art. __2>_ São respeitados os mandatos dos-diri·
gentes das instituições de ensino superior rnan- tidas pela União, nomeados pelo Presidente da
República e em exercício na data desta lei.
§ 19 No caso de vacância do cargo de vicereitor, antes da metade do mandato do rejtor,
a lista a que se refere o § 39 do art. 16 da Lei
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, com a
redação dada pelo art. }!> c;lesta,lei, será imediatamente organizada e o mandato do vice-reitor que
vier a ser nomeado_expirará 4 (quatro) meses
após o término do maildato do réitor.
§ 29 NO caso de a vacância dar-se na segunda metade do mandato do reitor, este designará
vfce-réitor pro tempore até a nomeação do novo.
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§ 3<;> O procedimento previsto nos parágrafos
anteriores será observado em relação aos diretores e vice-diretores de unidades universitárias e
vice~retores de estabelecimentos isolados, cabendo ao reitor, no Caso dOS diretores e vice-dfretores e unidades universitárias, e ao diretor, no
caso do vice-diretor de-estabelecimentos isolados,
a designação pro tempore até a nomeação do
novo.
Art 39 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação e será: regulamentada pelo Poder
Executivo dentro de 90 (noventa} dias.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
'.
.:-. _.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 17, DE 1988
(l't' 425188 na Casa de origem)

Altera os arts. 7 9 e 71 da Ld n' 4.737,
de15dejulhode 1965-Códlgol!lolloraJ, e dá outras provldêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Fica acrescentado ao art 79 da Lei n'
4. 737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
wn parágrafo a ser nwnerado como § 39, Coin
a seguinte redação:
'"Art. 7• - .. ····-·-·-~·-'=-''-''"-.C:;-.
§ 3• Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em
3 (três} eleições consecutivas, não ~ a
multa ou não se justificar no prazo de 6 (leis)
meses, a contar da data da última eleição
a que deveria ter compareddo."
Art. 2~ ·o inciso V do art. 71 da l..ei n"' 4.737,
de 15 de julho de 1965- Código EJettoraJ. passo
a ter a seguinte redação:
''Art. 71

São causas de cancelamento:

......--·---·=·"--__.......

..................
...... _. . . ,__....... _._~~-·_,_i..,..~..........;.~~-=....:-..
'

-- - _.
~.---·

·;..,_

V- deíxar de votar em 3 (três) eleições
consecutivas."
Art 3" Ficam anistiados os débitos dos eleitores inscritos que não votaram na~ eleJ~Qes de
1.5 de novembro de 1986.
Art. 4!> Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5? Revogam-se_ as disposições em con·
trário, em especial o art. 9? da Lei nQ 6.996, de
7 de junho da 1982.

LEGISL.ÁÇÃO CITADA
LEI N•4.737
DE 15 DE JULHO DE 1965
~ln.stltul

o Código Eleitoral

Art. 7P O eleitor que deixar de votar. e não
se justificar perante o Juiz Eleitoral, atê sessenta
dias após a realização da eleição, incoll'erá qa
multa de três a dez por cento sobre o salário
mfnimo da região, imposta pe_lo Juiz ~eiJ:or~ e
cobrada na forma prevista OQ art. 367 da Lei IJ9
4.737, de 15 deju!ho de 1965.

866
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LEI N' 7.444,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

IV- obter passaporte.

Art 17. Os ártS. 69 e 8'1 e Opárágrafo único
Dispõe sobre a implantação do proces·
do art. 99 desta lei também serão aplicados nas
sarnento eletrônlco de dados no alista·
Zonas Eleitorais em que o alistaffiento- COntinuar
mento eleitoral e a revisão do eleitora~o
a ser efetuado na forma- prevista no CódigO Elei~
e dá outras providências
torai.
Art.
-~···-·-..
- - . - !'-..... ~J·§ 3"' 3~'
Ao proceder-se à reVisão, ficam ---,-- ~.:-.,.::.::.:.;_:....,..~..;..-~~~·............................._.,_ .. -'"···-7-·-anistiados os débitos dos eleitores inscritos
na Zona, em falta para com a Justiça Eleitoral.
§ 1"' Sem a prova de_ que votou na última
eleição, pagou a respectiva multa ou ae que se
justificou devidamente, não poderá o eleitor:
I - inscrever-se em concurso ou prpya__ E~ra.
cargo ou função pública, investir-se ou erii"poosar-se neles;
n- receber vencirilentos, remuneração; salário ou proventos de função_ou emprego públic_o.

TITULO O

"- m-a

a

DE 7 DE JULHO DE I 982
Art 9'? Nas Zonas Eleitorais em que o alistamento se fizer pelo processamento -eletrônico de
dados, será cancelada a inscrição do eleitor que
não votar e não pagar a múlta: ou se justificar
no prato de 6 (5eiS)-meses~a contar da data
de eleição.
__
·
Parágrafo único. Sem prOVa-de que votou na.
última eleição, pagou a respectivâ rnuha ou de
que sejustificou_devida_ment~. não poderá o elei.
-.
tor: .

públicas, fundações mantidas ou instituídas pelo
. poder público, correspondentes ao 29 (segundo)
mês sUbseqüente:-~o da eleição;
rn . . .::fumar,-como pessoa fiSica, quaisquer contratos de prestação- de serviços perante órgãos
QJ..l entidades da União, dos Estados, dos Territórios oU dos MUri.icipios;
-~-·!Y,-_o~~-r_passa~rte.

Do Cancelamento e da Exclusão

Art 11. Sã~ caJ.iSas de cancelamento:
1_:.-a infraÇão dos arts. 59 e 42i ____ . ___ .
ll- a suspensão ou perda dos direitOS políticos;
pluralidade ele inscrição;
- -- IV- o fale<:imento do eleitor;
- V- deixar de vptar durante_ o períodO de 6
(seis) anos ou erq_3 (três) eleições seguidas.
--=--s J9 A oc::orrência de qualquer das causas
autárquico ou paraestataJ, bem como funda~ões
enumeradas neste_ artigo acarretará a exclusão
governamentais, empresas, institutos e sociedado eleitor, que poderá ser promoVida eXCOfficlo,
des de qualquer natureza, mantidos ou subvencioa reqUerimento de ctelegado de partido ou de
nadas pelo Governo ou que exerçam serviço púqualquer eleitor.
blico delegado, correspondentes ao segundo mês
§ 29 No caso de ser algum cidadão maior
subseqüente àõ da eleis:-ão;
m- participar de concorrência pública' ou ad- de 18 (dezoito) anos privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que
ministrativa da União, dos Estados, dos ierrit.óimpuser essa pena providenciará para que o fato
rios, do Distrito Fede_ral ou dos MunicípiOS,- ou
$eja c:op:tunlça9o _ao Juiz Eleitoral ou ao Tribunal
das respectivas autarquias;
_ --- Regional da Cii'cunscrição_erp que reSidir o réu.
IV -obter empréstimo nas ~autarquias, socie- , '§ 39 Os ·Oficiais de ~egistro Civil, sob as pedades de economia mista, caixas econôrnlcas femis do art. 293,JmYiatão até o dia. 1,?-(quinze)
derais ou estaduais, nos institutos e caixaS de pre-dé cada mês, ao Juiz Eleitoral da Zona em que
vidência sodaJ, bem como em qualquer estabele-oficiarem, comunicação dos- óbitOs de cidadãos
cimento de crédito mantido pelo Governo, ou de
aJistáveis ocorridos_np mês .anterior, para cancelacuja administração-este partic:ipe, e· cOin-essas
mentO das inscrições.
_- .-·-~ _ ·
entidades celebrar contratos;
§ 41 Quando houver deriúnCia fundamentaV- obter passaporte ou càrteira de 'identídade;
VI- renovar matricula em estabelecimento de· da de fraude no alistamento de uma Zona ou
Município, o Tnbunal Regional poderá determinar
ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
a realização' de correição_e, provada a fraude em
\III- praticar qualquer ato para o qual se exija
propõrção cOmprometedora, ordenará revisão
quitação do serviço militar cm imposto de renda.
do ele_itºr~do, obedecida_s as instruções do Tribu§ 2 9 ' Os brasileiros natos ou naturalizados,
maiores de 18 anos, salvo os exceiuados nos arts. - nal Superior e as recOmendações qy.e,_ SUbsidiariamente, baixar, com o cancelam~nto de ofício
~ e 6<:>, l, sem prova de estarem alistados, não
das inscrições correspondentes aos títulos que
poderão praticar os atos relacionadas no paránãO (or~m- apresentados à revisãO.
grafo anterior.
LEI N• 6.996,
"'····-----·-·~-~··~··-"'"':'':';~·--:-;--···

I - ser investido ou ser empossado em cargo
ou função pública;
n- receber ver:tcimentos, remuneração, salário ou proventos de funÇão ou êmpfego p-úblico,
autárquico, paraestatal, bem como em empresas
públicas ou fundaçQe:s mantidas ou instituídas pelo poder público, correspondentes ao 21• (SeQündo) mês subseqüente ao da eleição;
ill- flri112ir, Como pessoa fíSicà, qUáiSqUer cemtratos de prestação de serviços ~rante órgãos
ou entidades da União, dos EstadOs, dos Territórios ou dos Municípios;
·
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~.DE_20

LEI N9 7 .444,
DE DEZEM!lRO DE 1985

Dispõe sobre a implantação do proces. sarnento eJetrônlco de dados no alista- mento eleitoral e a revisão do eleitorado
e dá outras providências.
Art. 39 A revisão do eleitorad_o prevista no art.
Z' desta Lei far-se-á, de cónfciririidàde com instruções baixadas pelo Tribui1a1 Superior Eleitoral,
mediante a apresentação do título eleitoral pelos
eleitore_s inscritos na ZOna e preenchímento do
formulário a dotado- para·- o -ãltStamento de que
trata: o-art. }9
§ 19 -A l-evisão do eleifuradO,que poderá realizar-se, simultaneamente, em mais de uma-Zona
ou em váfias Circüns<:rtções, será precedida, sempre; de ampla divulgação, processando-se em
praZo marcado pela Justiça Eleitoral, não inferior
a 30 (!rinta) dias.

§ 29

Sem prejuÍZo do disposto no § 1<:> deste
Eleitoral poderá fLXar datas especiais e_ designa-r preViamente locais para a apresentação dos e(eltores inscritos.
§ 3 9 Ao proceder-se à revisão, ficam anistiados os débitos dos eleitores inscritos na Zona
em falta pai-a com a Jus_ti_ça Eleitora1.
§ 4~ Em cada Zona. vencido o prazo de que
trata o § }9 deste artigo, cancelar~se..So as inscrições correspondentes aos títulos que não forem
apresentactos à revisão.
?J.rtigo~_aJu~ç_a

,... PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 18,de 1988
.

LEI N• 6.990,

DE i DE JUNHO DE 19§2

(1'1' 7.135/86;na Casa de origem)

- Dispõe sobre a utlllzac;ão de proc:esaamento elet:róoko de dados nos serviços

eleitorais e dá outras provld~nclas.

....

};lg;-~ NciS ~~-Ê!-;it;;~· em--~·io -al(;;'mento se fizer pelo processamento eletrônico de
~:dados, será cancelada a inscrição do eleitor que
não vótar e não paga.r" a multa ou se justificar
no prazo· de 6 {seis) meses, a contar da data da
eleição.
Parágrafo único. Sem prova _de que votou na
'Ultitrfa eleJção•. pagou a respectiva multã OU -de
que Se justific9~ devidamente, ~ão poderá o elei-tôf:

··-·

-

I - ser mveStido ou ser enipõsSado errecargo
ou função pública;
II- receber vencimentos, remuneração, salário ou proVentos de função ou emprego Público,
autárquico, paraéstatal, bem como -em-empresas

De iniciativa do Senhor Presidente dá RepúbJk,

Dispõe sobre as relações de tf;;;hah"-·
do Treinador Profissional de Futebol
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art: 19 A associação desportiva ou clube C
futebol é considerado empregador quando, m•
cliante qualquer moaalidade de remuneração, •_!
liza os serviços de Treinador Profissional de Futbol, na forma defmida nesta lei.
Art. 2<:> O Treinador Profissional de Futeb·
é considerado_ empregado quando espec:ific
·mente contratado por clube de futebol ou asso r:;
ção desportiva, com a fina1idad~ de treinar atl~i_
de futebol profissional ou amador, adrii.in1:.it-do-lhes técnicas e regras de futebol, com o ai:._
tivo -de- assegurar-lhes conhecimentos tâticos
técnicOs suficientes para a prática desse e:>'p01
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Art. 39 O exercício da ,ProfiSSão de Treinador
Profissional de Futebol ficará assegurado:
I - aos portadores de diploma expedido por
Escolas de Educação Física ou entidades análogas, reconhecidas na forma da lei;
U- aos profissionais que, até à data do início
da vigênda desta Je~ hajam, comprovadamente,
exercido cargos Ot.l funções de treinador de fute- _

boi por prazo não inferior a 2 (dois) anos. como

empregado ou autónomo, em. clubes ou associa~
ções fUiadas às Ligas ou Federações, em todo
o território nacional;

m- aos que, na data de início da vigência desta

lei, se encontrem no exercício de cargo ou função
de treinador de futebol há mais de 1 (um) ano.
Art. 4"' São direitos do Treinador Profissional
de Futebol:
1- ampla e total liberdade na orientação técnica e tática da equipe de futebol;
II- apoio e assistência moral, material e eco~
nômica assegurada peJo empregador, para que
possa bem desempenhar suas atividades;
m- exigir do empregador o cumprimento das
determínações dos órgãos desportiVOs atinentes
ao futebol profissional.
Art. 59 São deveres do Treinador ProfiSsional

de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
do Trabalho, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol, e dá outras providências".
Brasma. 6 de març~ de 1986. -.José Samey.
EXPOSlÇÁÕ DE MOTIVOS N' 2, DE 29 DE JANEIRO DE- 1986,-DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DO TRABALHO.

Excelentissirllo Senhor Presidente da Repúblíca
Tenho_ a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o induso anteprojeto
de lei dispondo sobre as relações de trabalho do
treinador profissional de futebol.
A regulamentação da profissão de treinador
profissional de futebol é, certamente, uma das
mais antigas aspirações do desporto brasileiro.
O excelente rúvel técnico do nosso futebol, lastreado em uma história de triunfos em competiç6es
internas, e, notadamente, em Copas do Mundo,
tem como_t.mtde seus mais importantes propulsores o aJudido profissional.
Se os responsáveís di retas pelas exibições são
os atletas, que já tiveram .a profissão regulamen~

de Futebol:

tada pela Lei n• 6.354, de 2 de setembro de 1976,

l-zelar pela disciplina dos atle_tas sob sua
orientação, acatando e fazendo acatar as detem1i·
nações dos órgãos técnicos do empregador;
n- manter o sigilo profiSSional.
Art. 6° Na anotação do contrato de trabalho
na Carteira ProfiSSional deverá, obrigatoriamente,
constar:
1- o prazo de vigência, que e:m nenh~a hipó-tese poderá ser inferior a 6 (seis) meses ou supe~
rior a 2 (dois) anos;
H- o salário, as gratificações, os prêmios, as
bonificações, o valor das luvas, caso ajustadas,
bem como a forma, tempo e lugar de pagamento.
Parágrafo único. O contrato de trabalhq será
registrado, no prazo ímprorroQável de 10 (dez)
dias, no Conselho Regional de Desportos e na
Federação ou Liga_ à qual o clube ou associação
for filiado.
Art. 79 No caso de impedimento de ordem
pessoal dO treinador, o empregador ficará dispen~
sado do pagamento de salário durante o prazo
de impedimento ou cumprimento de pena.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo,
considera-se prorrogado o contrato pelo_mesmo
prazo e nas mesmas condições anteriores, a critério do empregador.
Art. il' O Treinador ProfiSSional do Futebol
terá direito a um período anual de férias remuneradas de 30 (trinta) dias corridos, durante o recesso obrigatório das atividades de futebol.
Art Si' Aplicam-se ao Trefuadoi Profissional
de Futebol as legislações do trabalho e da Previdência Social, ressalvadas as incompatibilidades
com as disposições desta lei.
Art 1O. Esta lei entra em vigor na data de.
sua publicação.
Arl 11. Revogam-se as disposições em con-

indubitável é que o treinador, artífice de todo o
sucesso, mereça a mesma sorte.
A luta pela regulamentação vem de longa data,
acentuando-se em 1975, com a criação da Associação BrasiJeira de Treinadoces de Futebol. O
que caracteri?;!;l a existência de fato da profissão,
c.omo uma realidade nacional, vem sendo, ainda,
a demanda de técnicos brasileiros por equipes
estrangeiras.
O anteprojeto deu tratamento ao treinador semelhante ao que já foi dado ao atleta pela Lei
no 6.354, acima mencionada, vez que ambos se
assemelham técnica e profissionalmente. Assim
é que, no art. 19, o clube de futebol ou associações
desportivas são considerados empregadores, e
os treinadores empregados, com a natural conseqüência de relação empregáticia entre ambos. No
art. 2~ -ficou conceituada sua condição de empregado, bem como explicitadas suas funções.
Prevê o art. 39 o exercício da profissão de Treinador Profissional de Futebol por parte dos portadores de diploma, dos que exercerem a profissão
por prazo não inferior a 2 (dois) anos e dos que
estiverem no exercício da mesma na vigência da
lei proposta.
Pelos arts. 4~> 59 foram estipulados os direitos
e deveres, melhor detalhando as relações entre
empregado e empregador, ficando assegurado,
de um lado, ao profiSsional, ampla liberdade de
trabalho, e, de outro, ao empregador, determinadas garantias, tendo em vista a notória especialidade de funções.
O art. 6<:> tratando mais especificamente do contrato de trabalho, procura simplificar tanto sua
forma)izaçào em si, como sua anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, garantindo
a especifiCação detalhada da remuneração, com
Ovalor de cada parcela integrante, inclusive com
indicação de data, local e fonna de pagamento,
objetivando dissipar dúvida ou discussão acerca
do avençado. Por outro lado, preceituaRse que
esse contrato de trabalho deve ser registrado no
Conselho Regional de Desportos e na Federação
ou Uga à qual o clube contratante esteja filiado.

trário.

MENSAGEM N• 52, DE 1986 .
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nadonal:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada diliberação
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Assegura-se, ademais, ao treinador profissional
de futebol, um contrato de trabalho de duração
minima de (três~ meses, cujo propósito é de evitar
dispensas apressadas, e, às vezes, injustas, prazo
esSe já f!X8do para o atleta profissional, em sua
legislação específica.
O art. _7~ por seu turno, fuca as férias em 30
(trinta) di'as, a serem usufruídas no período de
recesso das atividads futebolísticas dos átletas
profissionais, conciliando-se, assim, os interesses
dos atletas e treinador com os do clube de futebol
ou associação desportiva.
As hipóteses de penalidades a que esteja sujeito
o treinador estão previstas no art. 69, a exemplo
da suspenslio que poderá sofrer em conseqüênR
da de sua exclusiva culpa, ficando o empregador
exonerado da responsabnidade do pagamento de
salários, durante a suspensão.
Finalmente, dissipando quaisquer dóvidas possíveis, o art. 89, de forma cristalina, dispõe que
ao treinador profissional de futebol são assegu~
rados os beneficias da legislação trabalhista, bem
assjm da previdência, naquilo que não conflite
com a lei regulamentar, de que trata o presente
anteprojeto.
_
_
_
São "esses os fundamentos que me dão a con..
vicção de que Vossa Excelência, dando acolhida
à sugestão que ora faço, estará não só fazendo
justiça, como, também, proporcionando oportuno incentivo ao desenvolvimento do esporte pátrio.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e
destinta consideração. - Almlr Pa:u:ianotto
Pinto. Ministro do Trabalho.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•19, de 1988
(n• 216187, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Institui o Plano Nadonal de G""'ndamento Costeiro e dá outras providt!a-

das.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Como parte integrante da Política Nacional para os Recursos do Mar- 'PNRM, e da
Polftlca Nacional do Meio Ambiente - PNMA,
fica instituído o Plano Nacional de Gerenciamento

Costeiro - PNGC.

·

Art -29 Subordinando-se aos princípios e tendo em vista os objetivos genéricos da PNMA, fiXados respectivamente nos ~rts. 29 e 49 da Lei n9
6.938, de 31 de agosto de 1981, o PNGC visará
especificamente a orientar a utililação racional
dos tecursos na Zona CoSteira, de forma a contei~
buir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu património natural, hist6~
rico, étnico e cultural.
Parágrafo ónico. Para os efeitos desta lei, considera-se Zona Costeira o espaço geográfico de
interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus
recurs_os renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão defmidas
pelo Plano.
Art. 39 O PNGC deverá prever o zoneamento
de usos e ativídades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos
seguintes bens:

868 Quarta-feira 30
I - recursos naturais, renováveis e não
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renová~

veis; recifes, parcéis e bahtos-d~ ~lgas; ilhas cos~
teiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos

e lagunares, bafas e enseadas; praiaS; pi'Omoontórios, cestões e grutas marinllas; restingás e dunas; florestas litorãn,eas, manguezais e-pradarias

submersas;
. II- sítios ecológicos de relevância cultural e
demais unidades naturais de preserVação perina~
nente;
m- monumentos que integrem o patrimômio
natural, histórico, paleontológtco, espeleol6gico;
arqueológico,- étnico, cultural e paisagístico~
Art 4? O PNGC será" elaborado e, quando necessário, a~ualizado por um Grupo dr;!: _CoOrdenação, dirigido pela Secretaria da Cotnissão lnter-.

ministerial para os Recursos do Mar - SECIRM.

cuja composição e fon:na de ?ttll~ção serâO defiilidas em decreto do _Poder Executivo,
§ 1~ O Plano será &uQmetido pelo -Órupode
Côõrdenação à Cornj§são In~rmini_sterial J)arã -oSRecursos do Mar -:-ClRM, à qual caberá aprová-lo,
com audiência do Conselho Nacional d6 Meio
Ambiente - Conarri.a.
.~
-§ 29 O Plano será ampliado com a participação da União, dos_E~tado~. dqs Tem't6ri0s- e_
dos Municípios, através de 6rgão~ e entidades
integradas ao Sistema _l'fªciQp.al do MeiO Ambien·
te_,.- Sisnama
·

to Àmbiental-RIM!\, devidamente aprovado, na
forma aa lei.
Art. 7'~ A degradação dos ecossistemas, do
património e daS retursos naturais da Zona Costeira implicará ao agente a obrigação de reparar
o dano·causado e a sugestão às penalidades previstas no art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981, elevado o límite máximo da multa ao
valor correspondente a J 00.000 (cem mü) Obrigações do TesoUro Nacíonai- OTN, semprejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. -As senten~as condenatórias
e acOrdos judiciais ou extrajudiciais, que dispuserem "S-obre a reparação dos danos ao meio ambiente pertinentes a esta lei, deverão ser comunicados pelo órgão do Ministério Público ao Cana-

os

ma.
Art. ao . Os dadas e as informações resultantes

de Vossas Excelências, acompanhado de ~xpo
siçâo de motivos -d~ ~enhores Ministros de ESta--do. da Marinha e do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, o anexo PrOjeto de lei que "institui
o Plano de Gere"nda"mento Costeiro é dá outras
providências".
Brasília_, 9 de .setembro de 1987.. - J!>fié SarneyEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•3, DE 15 DE
AGOSTO DE 1986,005 SENHORES MINISlROS DE ESTADO DA MARINHA E DO DE~OLVIMENTO UR6A!'i0 E MEIO AMfllEN-

-ExcéfeotiSSirilO Seithor Presidente da República:
Airavés da exposiÇão· de motivos h9 0002, de
setembrp de 1985, solicitamos a Vossa Excelência a retirada temporária do Projeto de Lef n>?
3.759/eA,.que visa instj.tuir o Plano Nacional de
Gerenciainento CoSteirO (PNGC),
O propósito da SQii<::itação - prÕritameO.te
atendido por Vossa Excelência - era súbmefer
o_ referida projeto a estudos conjuntos entre a
CorriiSSão fnterininisterial para os ReCursos ào
M4r (C:IRM) e o Ministério do DeSenvolvimento
Urbano e Meio Ambient"e (MDCl). A medida- se
fa_zia necessária em face das implicações decorrentes da criação do MDU, em 15 de março do
ano passado, q1,1ando ·já eritãQ traiflifé.va nõ Congresso o projeto de lei em pauta.
Passados quase onze !Jle~e~. durante os_ quais
foram realiza4os os ~_tudO$ pretendidos,- elaborou-se o documento arieXo: calcado fortemente
no ~o __ original mas,
.dúvida aprimotado,
como era noss_o_desejo.
certos- da urgente necessidade de ordenar --a
ocupação da zona costeira do Pais, d~ modo a
garantir a qualidade de vida de sua população
e proteger os ecossístemas que abriga, ora sub#
metermos à alta apreciação de Vossã EXCelência
o _anteprojeto de lei do PNGC, cujo texto, de co-, ·
mum acordo, logramos obter, e solicitamos seu
em::a_mfrlhálnento_ ao COngresso Nacional.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Exé;elência oS protestos do_ nossa mafS_profundo respeito. - Denf Lhteu Schwartz, Minis~
tro dp DesénvoMmento Url?ano e _Meio AmJ:?iente
- Henrique Saboia, Minístro Coordenador_ d~-

do monitoramento exercido sob responsabilidade
-municipal, estadual ou federal na Zona Costeira
comporão o Subsistema "Gerenciamento Costeiro", integrante do Sistema Nacional de Informações sobre o M~io Ambiente - Senima.
Parágrafo único. Os órgãos setorias,__ secclonaiS ·e locais do Sisnama, bem como universi~
dades e demais instituiÇões culturais científicas
e tecnológicas encaminharão ao Subsistema os
dados relativos ao Patfimônio natural, histórico,
étnico e c_uiturai, à qualidade do meio ambíente
e a estudos de impacto ambiental, da Zona CosArl 59 O PNGC será elaborado e executado
teira.
observando normas, critérios e padrões relativoS
M 9" Para evitar a degradação ou o ·uso -rn~
llO controle e à manutenção_ da qualidade do meio
devido dos ecossiStemas, do patrimômnio" e dos
ambiente, estabelecidos pelo Conama, que cot'i:;;--- reCUrsOs naturais da Zona Costeira", à PRGC podetemplem, entre OUtrOS, _OS Segt;Iintes aspecto$: urw
rá prever ã- -criação de Unidade de conservação
banização; ocupação e o uso do solo, do subsolo
permanente na forma da legislação em vigor.
e das águas; parcelame_nto e remembramento do
Art. 10. As Praias são bens públicos de uso
solo; sistema viário e de_ transporte; sistéma de
c:::omum do povo, sendo asse.gurado, sempte, livre
produção, transmissão e :-distribuição de energia:
e franco acesso_ a elas e ao mar, em qualquer
habitação e saneamento básico; turismo, recreadir~_ção e sentido, ressalvados ós trechos consideção e Jazer; patrimônio- natural, histôiico, étnico._ rados de interesse de seguran~a nacional ou incultural e pasagístico.
-- _çl_W-º_oJ>_em áreas prOtegidas por legisJação espe~
§ 19 Os Estados_ e Municípios poderão insti:
cífica. - --tuir, através de lei, os r~pectivos Planos Estaduais
§ 19 Não será permitida a urbanízação ou
ou Muni<:ipais de Gerenciame-nto Costeiro, oPserqualquer forma de utilização do Solo na Zona cos~
vadas as normas e diretrizes do Plano Nacion_al
teira que impeça ou dificulte o acesso assegurado
e o disposto nesta lei, e designar ós órgãos com- rio caput -deste artigo:
petentes para a execução dess.~s Pianos.
.§.. 2 9 A ·regulamentação desta lei determinará
§ 29 Normas e diretrizes sobre o uso do solo,
as característiCas e aS modalidadeS de acesso que ORM.
.
do subsolo e das águas, bem como limitaçõeS garantam o uso público das praias e do mar.
à utilização de imóveis poderão ser estabelecidas
§ 3.;- Entende-se-pót·praia a área coberta e
Aviso n' 460-SUPAR.
nos Planos de Gerendamento Costeiro nacional,
~. ~
~
·
Em9 de setembro de 1987.
de_sçoberta periodicamente pelas águas, acresestadua1 e municipal, prevalecendo sempre às dis~
cida dá faixa subSeqUente de material detritico,
Excelentíssimo Senhor Primeiro..SeCretário:
po.Siçõe de natureza mai~ restriti~.
tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
A Sua EX:celêl1cia o Senhor
até 'o limite onde se inicie a vegetação natural,
Deputado Paes de Andrade
__
Art. 6'~ O licenciamento para parcelamento e
ou,
em
sua
ausêm::ia,
onde
comece
um-outro
DD. _Primeiro-Secretário da Cãmafa dos DepUremembramento do solo, construção, instalação,
ecossistema.
tados
fun<:::ionatnento e ampliação de atividades, com
Ari: -11. U Poder Executivo regulamentará es- Brasilia-DF.
alterações das caracteríSticas naturaiS da Zona
ta lei, no que couber, no prazo de 180 (cento
ExCelentfssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Costeira, deverá observar, alêm do dispoSto nesta
e oitenta) dias.
lei, as demais normas esp-ecíficas federais, estaTenho a honra de -encamii1har a. essa secretaria
Art 12. Esta lei entra em vigor na data de
duais e municipais, respeitando as diretrizes dos
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidensua publicação.
Planos de Gerenciamento Costeiro.
te da República, acompanhãâa de exposição de
Art. 13. Revogam-se as disposições em con§ 19 A falta ou o desciullprirriento, mesmo
motivos dos Senhores Ministros de Estado da Matrário.
parcial das condições do licenciamento previsto
rinha e do Desenvolvimento Urbano e" Meio Affi~
biente, relativa a projeta de lei que "institui o Plano
neste artigo serão sancionados com interdiÇão,
embargo ou demolição, sem prejuízos da comma-Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras
MENSAGEM N' 297, DE 1987.
providências",
ção de outras penalidades previS:tas em lei,
EX:ce1entíssimos SenhoreS Membros do Con§ 2~ Para o licenciamento, o órgão compeAproveito a oportunidade para reil:ovaF â
gresso Nacional:
tente solicitará. ao responsável pela atividade a
Ex<::lênda protestos de elevada estima e consideNos termos do art 51 da Constituição Federal, ração.- Ronaldo Costa CouWt Ministro~Chefe
el~boração do estudo de impacto- ã!TIB1ental e
tenhO'ã honra de submeter à elevada deliberação- do Gabinete Civil.
a apresentação do respectivo Relatório de lmpac-

·sem

vossa
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e) lancem matérias ou energia em desacordo
com oS padrões ambientais estabeleddos;
IV- poluidor, a pessoa fisica ou jurldica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambientaJ;
V- recursos ambientais, a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.

Quarta-feira 30 869

II- Órgão Central! a Secretaria Especial do
Meio Ambiente- Sema, do Ministério do Interior,
à qual cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente;
Dispõe sobre a Política Nacional do
DI- Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades
Melo Ambiente, seus fins e mecanismos
integrantes da Administração Pública Federal, dide formulação e aplicação, e dá outras
reta ou indireta, bem como as fundações instituíprovidencias.
das pelo Poder Público, cujas atividades estejam,
O Presidente _da República, faço saber que o
total ou parcialmente, associadas às de preserCongresso Nacional decreta e eu sanciono a se~
vação- da qualidade ambiental ou de disciplinaguinte lei:
menta do uso de recursos ambientais;
Art. J'? ESta lei, com fundamento no art. 8",
IV- Órgãos Seccionais: os órgios ou entidaDos Objetivos da Política Nadonal
item XVII, alíneas c, h e J, da Constituição Federal,
des estaduais responsáveis pela execução de prodo Melo Ambiente
estabelece_ a Política Nacional do Meio Ambiente,
gramas e projetas de controle e fiscalização das
Art. 4° A Política Nacional do Meio Ambiente
seus fins e mecanismos de formulação e aplica~
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade
visará'
ção, constitui o Sistema Nacional do Meio Amambiental;
I - à coinpatibilização do desenvolvimento
biente, cria o Conselho Nacional do Meio AmV- Órgãos Locais: os órgãos ou entidades
econõmi<:ô-=-social com a preservação da qualibiente e institui o Cadastro Técrllco Federal de
municipais responsáveis pelo controle e fiscalidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
zação dessas atividades, nas suas respectivas
U- à definiç~o de áreas prioritárias de ação
Art. ~ A Política Nacional do Meio Ambiente
áreas de jurisdição.
govemamE:htal relativa à qual!dade e ao equilíbrio
tem por objetivo a preservação. melhoria e recu§ ]9 Os Estados, na esfera de suas compeatendendo
aos
interesses
da
União,
ecológico,
peração da qualidade ambiental propícia à vida,
tências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão
dos Estãdos, dÕ Distrito Federal, dos T erritórlos
visando assegurar, no País, condições ao desennormas supletivas e complementares e padrões
e dos Municfpios;
volvimento sócio-econômico, aos interesses da
relacionados com o meio ambiente, observados
lllao
estab_eledmento
de
c.ritérios
e
padrões
segurança nacional e à proteção da dignidade
os que fOrem estabelecidos _pelo Conama.
da
qualidade
ambiental
e
de
normas
relativas
ao
da vida humana, atendidos os seguintes princí§ 2~ Os Municípios, observadas as normas
us_o e manejo de recursos ambientais;
pios:_
e os padrões federais e estaduais. também podeIV- ao desenvolvimento de pesquisas e de tecI - açâo gqvernamental na manutenção do
rão elaborar as normas mencionadas no paránologias nacionais orientada para o uso racional
equilíbrio ecológico, considerando o meio amgrafo anterior.
de
recursos
ambientais;
biente como um património público a ser neces§ 3 9 Os órgãos central, setoriais, seccionais
V- à _difusáo de tecnologias _de manejo do - e locais mencionados neste artigo deverão fornesariamente assegurado e protegido, tendo em vismeio
ambiente;
à
divulgação
de
dados
_e
informata o uso coletivo;
cer os resultados das análises efetuadas e sua
ções ambientais e à formação de uma consciênn- racionalização do uso do s_olo, do subsolo, dá
fundamentação. quando solicitados por pessoa
pública
sobre
a
nec_essidade
de
preservação
da água e do ar;
- -legitimamente interessada.
m- planejamento e fiscaJização do uso dos da qualidade ambiental e do equilíbrio eco1ógico;
§ 49 De acordo com a le_gislação em vigor,
Vl-à
preservação
e
restauração
dos
recursos
recursos ambientais;
é q Poder Executivo autorizado a criar uma funda~
ambientais
com
vistas
a
sua
utilização
racional
IV- proteção dos ecossistemas, com a preserção de apoio técnico e cientifico às atiVidades
e _disponibilidade permanente, concorrendo para
daSema.
vação de áreas representativas;
a
manutenção
do
equjllbrio
ecológico
propído
V- controle e zoneamento das atividades poDo Conselho Nacional do Meio Ambiente
à vida;
tencial ou efetivamente poluidoras;
\111- à imposição, ao poluidor e ao predador,
Art. 79 É criado o Conselho Nacionai do Meio
vt- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecda obrigação de recuperar e/ou indenizar os daAmbiente_,- Conarna, cuja c.omposição, organinologias orientadas para o uso racional e a protenoS CaUsados, e ao usuáJio, da contribuição pela
zação, competência e funcionamento serão estação.dos recursos ambientais;
utilização
derecursos
ambientais
co~ fins econô-_
belecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo.
VII- acompanhamento do estado da qualidamicos.
Parágrafo único. __Integrarão, também, o Cona~
de ambiental;
Art.
59
As
cUretrizes
da
Política
Nacional
do
VIII- recuperação de áreas âegradadas;
ma'
Meio
Ambiente
serão
formuladas
em
normas
e
a) representantes dos Governos dos Estados,
IX- proteção de áreas ameaçadas de degra- _
planos, destinados a orientar a ação dos Governos
indicados de acordo com o estabelecido em regudação;
da
União,
dos
Estados,
do
Distrrito
Federal,
dos
lamento, podendo ser adotado um critério de deX-educação ambiental a todos os níveis do
Territórios e dos Municípios no -que sé" relãciom~
legação por regiões, com indicação alternativa
ensino, inclusive a educação da comunidade, obcom
a
preservação
da
qualidade
ambiental
e
mado representante_ comum, garantida sempre a
jetivando capacitá-la para participação ativ:a na
nutenção
do
equilíbrio
ecológico;
observados
os
participação de um representante dos_ Estados
defesa do meio ambiente.
princípios estabelecidos no art. 2 9 desta lei.
em cujo território haja área crítica de_ poluição,
Art. 39 Para os fins previstos nesta lei, entenParágrafo
único.
As
atividades
empresariais
de-se por:
assim considerada por decreto federal;
públicas ou_ privadas serão exercidas em consob) presidentes das Confederações Nacionais ~
I - meio ambiente, o conjunto de_ condições,
nância
com
as
diretrizes
da
Política
Nacional
do
da Indústria, da Agricultura e do Comércio, bem
leis, influências e interações de ordem tisica, quíMeio
Ambiente.
como das_ Confederações Nacionais dos Trabamica e biológica, que permite, abriga e rege a
lhadores na Indústria, na Agricultura e no Covida em todas as suas formas;
Do
Sistema
Nacional
do
Meio
Ambiente
mércio:
n- degradação da qualidade ambiental a altec) presidentes da Associação Brasileira de Enração adversa das características do meio am~
Art 6 9 Os órgãos e Emtidades da União, dos
genhar_ia Sanitária _e da Fundação Brasileira para
biente;
Estados, do Distrito Federa1, dos Territórios e dos
m- poluição, a degradação da quantidade am- Munlcípios, bem como as fundações instib.lídas a Conservação da Natureza;
d) dois representantes de associações legalpelo poder Público, responsáveiS pela proteção
biental resuJtante de atividades que direta ou indimente constituídas para a defesa dos recursos
retamente:
e melhoria da qualidade ambiental, constituirão
naturais e do combate à poluição, a serem no-o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnaa) prejudiquem a saúde, a segurança e o bemestar da população;
-meados pelo Presidente da República.
ma, asSim estrUturado:
b) criem condições a~ersas às atividades soI - órgão Superior: o Consêlho Nacional do
Art. 8" lncluir-se-ão entre as cdmpetências
ciais e económicas;
Meio Ambiente - Conama, com a função de
do Conama:
c) afetem desfavoravelmente a biota;
assistir o Presidente da República na formulação
I - estabelecer, mediante proposta da Sema,
de diretrizes da Polftica Nadona1 do Meio Amd) afetem as condições estéticas ou sanitárias
nonnas e critérios para o licenciamento de atividado meio ambiente;
biente;
des efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser
LEO!SLIIÇÃO aTADA
LEI N, 6.938,
DE31 DE AGOSTO. DE 1981
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concedido pelos Estados e supervisionado pela

Sema;
II- determinar, quando julgar necessário, a
realização de estudos das ahernativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetõs públi-

cos ou privados, requisitando aos órgãos federais,
estaduais e municipais, bem como a entidades
privadas, as informações indi_spensáveis ao exame
da matéria;

m- decidir, como última instância administra-

tiva em grau de recurso, mediante depósito prévio,

sobre as multas e outras penalidades impostas
pelaSema;

rv- homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de
executar m~idas de interesse para a proteção
ambienta] (vetado);
V- determinar, mediante representação da

Sema a perda ou restrição de beneficias fiscais

concedidos pelo Poder Público, em carâter geral
ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos _oficiais de crédito;
VI -estabelecer, Privativamente, normas e padrõeS nacionais de cont(ole d;;1 poluição por veículos automotores, aeronaves e em~rc;ações, mediante audiência dos ministérios competentes;
VIl- estabelecer normas, critérios e padrões
relativos ao controle _e à manutenção da qualidade
do meio ambiente com vistas ao uso racional
dos recursos ambientais, prindpalmente os hídri-

cos.
Dos Instrumentos da Política Nadonal do
Meio Ambiente
Art. 99 São instrumentos da Polftica Nacional
do Meio Ambien'te:
1- o estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental;
D-o Zoneamento ambiental;
m-a avaliação de impactos ambientais;
IV - o lif:::enciamento e a revisão de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras;
V- os incentivos à produção e instalação de
equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, vohados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI- a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteçáo ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
vn- o sistema nadonaJ de infonnações sobre
o meio ambiente;
VIII- o Cadastro Téchico Federal de Atividades
e Instrumento de Defesa Ambiental;
IX-as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação
ambiental
Art 10. A construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem
como os capazes, sob qualquer forma, de causa,r
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ }9 Os pedidos de Ucenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados

no jornal oficial do Estado, bem ·conio em um
periódico regional ou local de grande circulação.
§ 29 Nos casos e prazos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que trata
eSte artigo dependerá de homologação da Seffia.
§ 39 O órgão estadual do meio ambiente e
a Sema, esta em caráter supletivo, poderão, se
necessário e sem prejuízo das pena1idades pecuniárias cabíveis; determinar a redução das atividades geradoreas de poluiÇão, para manter as emtssôes gasosas, os efluentes líqUidos e os resíduos
sólidos d~tro· das condlçõ~s ~ limit~s estfpulados
no licenciamento concedido.
§ 49 Caberá exclUsivamente ao Poder EXecU~
fiVO Federal, ouvidos -os- Governos estadual e municipal interessados, o licenciamento previstO nO
arput deste artigo, quando relativo a pólos petroQUímicos e Cloroquímícos, bem como a instalações nucleares E: outras definidas em lei.
-Art. 11. Compete à·sema propor ao Cóiiama
normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do Hcenciamento previsto
no artigo anterior, além das que fOrem oriundas
do próprio "Conama.
§ }9 A fiscaJ~ção e q controle da aplicação
de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pela Sema, em caráter
supletivo da atuação -do órgão estadua1 e municipal competentes.
§ 29 Inclui-se na competência da fiscalização
e controle ái'lálise de projet6s de entidades, púl;>licas_ou privadas, objetivando a preservação ou
a reCuperação de recursos ambientais; afetadoS
por processos de exploração predatórios ou poluidores.
Art. 12. __ As ~ntidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condi<:::iona- ~- ~rovação de projetas habüifudOs a -esses
beOefidos ao Iicendamento, na forma desta lei,
e ao cumprimento das normas, dos critérios
dos padrões expedidos pelo Conama.
_Parágrafo único; - As entidades e órgãos referidos no_ caput deste artigo deverão fazer constar
dos projet6s a realização de obras e- aquisição
de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e a melhoria da qualidade
do meio ambieri.te.
Art 13_. O Poder Executivo incen~vará_as atividadeS vo1tadas ã.O meio ambiente, visando:.I - q desenvolvim~_nto, no País, de pesquisas
e processos tecnológicos destinados a reduzir a
d:eg:i"ãdação da qualidade ambiental;
ll-:-_a_ fabricação de_ equipamentos antipoluidOfe-s;
- - ·
- ·
nr ~a- outras iniCiativas" que propiciem aniclonalização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder ~úblic;o, destinados ao inç:enl;ivo
das pesquisas cientificas e tecnológicas, corlsiderarão, entre as suas metas prioritárias, o apoto
aos projetas ([ue viSem a adquirir e des.envolver
conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.
- -- -Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal,
o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou c-orreção dos inconvenientes e
danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os transgressores:
- l.,...- à multa simples ou diaria, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máxi-

a

e
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mo, a 1.000 (mil) Obrigaç_ões Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, agravada em casos de
reinciçlência especifica, conforme dispuser o re:.gu1amento, vedada a sua cobrança; pela União
sé Já tiVer sido aplicada pelo Estado, Distrito feder~l~.Jerritórios Ou pelos Municípios;
11- ã perda ·ou restrição de incentivos e benefidos fiscais concedidos pelo POder Público;_
Ili- à perda ou suspensão de participação em
liil.has de fmanciamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
.
_ _
IV- à suspensão de sUa atividàde.
§ }9 Sem _obstar a apllc8i;:ão daS penaJidades
pi"éVistaS I1este artigo, é o poluidõr õbrigado, independentemente dá existência de culpa, a indenizar
ou repa-rar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua ativi.dade. O Ministério Pút;>lico da Ul)j~o_ -~_çlos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil
e criliiiha1, por darias-cauSados ão'rrteio ambiente.
§ 29 No caso de omissão çla autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio
Ambiérite a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.
§_ 39 Nos casos previstos nos incisos II e lll
deste artiQo, o ato-declaratório da perda, restrição
ou suspensão será atribuição-da autoridade administrativa _oJ.i financeira que concedeu os beneficias, incentivos ou fmanciamentos, cumprindo resolução do Cpnama
§ 49 Nos casos de poluição provocada pelo
d_erramamento ou lançamento de detritos ou óleo
em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, prevalecerá o disposto
na Lei n9 5.357, de 17 de novembro de 1967.
Art 15. É da competência exclusiva do Presidente da República a suspensão prevista no inciso
IV do a~go anterior por prazo superior a30 (trinta)
dias.
§ 1? O Ministro de Estado do Interior, mediante propoSta do secretário do Meio Ambiente
e/ou por provocação dos governos locais, poderi:
suspender as atividades referidas neste artigo.por
prazo não excedente a 30 (trinta) dias.
§ 29 Da. decisão proferida com base no pará~
grafo anterior caberá recurso, com efeito_ suspensivo, no prazo de,5 (cinco) dias, para o Presidente
da República.
Arl 16. Os Goiierriadores dos estados, do
Distrito Federal e dos territórios poderão a dotar
medidas de _emergência, visando a reduzir, nos
limites necessários, ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, as atMdades poluidoras.
Parágrafo único. Da decisão proferida com
base neste artigo, c::aberá recurso, sem efeito suspensivo,rio prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro
dci Interior.
Art 17. É instituído, sob a admi~istraçã.o..da
Sema, o Cadastro Técnico Federal de AüvFades
e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro
obrigatório de pessoas ftSicas ou jurídicas que
se dediquem à consultaria técnica sobre problemas --ecõlôglcos ou ambientais e à indústria ou
comércio de eqUipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
__M. 18. _São trãnsformadaS eril reservas ou _
estações ecológicas, sob a responsabilidade da
Sema, as florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, reladonadas no art.29da Lein94.771, de 15 de setembro
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de 1965 - Código Florestal, e os pousos das
aves de arribação protegidas por convênios, acor#
dos ou tratados assinados pelo Brasil com outras
nações.
Parhgrafo único. As pessoas fisicas ou jurídi#
cas que, de qualquer modo, degradarem reservas

ou estações ecológicas, bem como _outras áreas
declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no art.
14 desta lei.
Art. 19. (Vetado).
Art 20. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
- Art 21. Revogam-se as disposições em _c_;:ontrário.
.
_
___
Brasília, 31 de agosto de 1981; 160~ da Independência e 93;- da República.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 20, de 1988

····-..

Complemetar ·
17/88, na Casa· de origem)
Acrescenta parágr.úo ao art. 2~> da Lei
Complementar n~ 1, de 9 de nove~ro
de 1967.
(n~

O Congresso Nacional decreta:
__ _
Art 1., O art. 2" da Lei Complementar n~ 1,
de 9 de novembro de 1967, fica_iô!<:;rescido de
um parágrafo com a seguinte redação:

· · · · · · · · · -· · ·---·-. .
''Art. 2°

--·-·--

·-----~;:.~-..=
~~·=~

U- eleitorado não inferior a I O% (dez por cento) da população;
__ _____m~ centro urbano já constituído, com número
de_casas superior a 2_00 (duzentos);
IV- arrecadação, no último·-exerdcfo, de _5
(cinco) milésimos da receita estadual de impostos.
.§ ~ ~ Não será permitida a Criação de muni·
dpio, desde que esta medida importe, para o município ou municípios ~~ oljgem, a perda dos
requisitos exigidos. ne~~ 'ei. __
~ _
§ 2~ os·r~Sitos dos incisos I e ill serão apurados pelo lnstituto Brasileiro de Ge_ograflél e Estatis!ica, _o__d_e_~_fl pelo Tribuna! Regional Eleitoral
do respecti_vo Estado _e__ o de no 1V, pelo órgão
fazendário estadual.
§ 39 As Assembléias Legislativas,.dos Estados
requisitarão, dos -61-Qãos de que trata o parágrafo
anterior, as informações sobre as condições__de
que tratam os incisos I a IV e o § 19 deste_ artiQo,
as quais serão presta_dàs no prazo de 50 (sesSenta)
dias, a contar da data do recebimento.

§ 49 A criação de munidpio preservará
a continuidade e a unidade histórico-cultural
do ambiente urbano do munidpio ou municípios de origem.

Art. 2 9 Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicaç2Jo.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em ·contrário.
LEG/SlAÇÁO CTTADA

LEI COMPLEMENTAR N• 1,
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967
Estabelece os requisitos mínimos de
populaÇão e renda púbUca e a forma de
consulta prévia às populações locais, para a aiação de novos munldplos.
Art. }9 A criação de municípios :l.epende de
lei estadual que será precedida de comprovação
dos requisitos estabelecidos nesta lei e de consulta às populações interessadas.
_
__
Parágrafo único.-- O prócesso de criação de
município terá início mediante representação dirigida à Assembléia Legislativa, assinada, no minimo, por 100 (cem) eleitores, residentes _ou domiciliados na área que se deseja desmembrar, com
as respectivas firmas reconhecidas.
Art 29 Nenhum município será criado sem
a verificação da existência, na respectiva área _territorial. dos seguintes requisitos: - -- --1- população estimada, superiora IO.OOO_(dez
mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da existente no Estado;

···~--·__,..._.,....__'"'"-:':-''--·_;,_,;~;;,.;..;_,_,

................

--

..:.;.

-----·--.....--·-

-· -..

-···--~-·
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(1'1' 6.7t8f85,na Casa de origem)
Reconhece de utWdade pública as as-

--:-:-:!_~ações cJ_eJ~-g"q- ..

-.--uconQi-esSo Nâd0118J decfeiã:
Art. 19 São reconhecidas de utilidade públíca
as associações de moradores ou de bairro, indUsi~ ~-ª-~e vierem a ser criadas, como tais c-onsideradas as entidades assim denominadas, sem
fins lucrativos, CÕm prazo de duração indeterminado e que tenham como objetivo principa1:
1:....:. estudar as condiçõ_es sociais do bairro ou
lograc:IOJ.JJ'Q públicos equjvalente, visando ao seu
melhoramentO:
II- encontrar soluções adequadas, coordenando alividades e aplicando r~ursos ·próprios
ou institucionais;
m- motivar a participação dos moradores nas
atividades comunitárias; e
IV- representar a comunidade junto aos órgãos públicos.
·
§ 1~ Ás entidades referidas neste artigo passarão a ser consideradas de utilidade pública após
o seu registro no Ministério da Justiça, mediante
prova dos requisitos seguintes:

a) personalidade jurídica;
b) efetivo funcionamento,- mediante declaração de autoridade municipal;
c) cargos da diretoria, dos conselhos fiscal, de-

Jjberativo e consultivo, ou de assessoramentp não
remunerados.
§. 29 Aplica-se, no que couber, o disposto na

Lei n' 91, d~ 28 de agosto de 1935.
§ 39 As- associações de bairro não poderão
vincuJar-se a partido político, credo religioso ou
entidade d,~~;::lasse, para os fins _desta lei.
Art,_ 2" - Esta lei entr9-_em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 39 Revogam-se as disposições em con~
trárlo.
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LEOfSVtÇÁO CITADA

LEl N• 91,
DE 28 DE AGOSTO DE 1935

Detennlna regras pelas quais são as
sociedades declaradas de uWtdade pública.

O Presjdente da República dos Estados Unidos
do Brasil:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 As sociedades civis, as associações e
as fundações constituídas no País com -o fun exclusivo de servir desinteressadamente à coletivi~
dade podem ser declaradas de utilidade pública,
provados os seguintes requisitos:
a) que adquiriram personalidade jurídica;
b) que estão em efetivo funcionamento e servem desinteressadamente à coletividade;
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos
fiscais, deliberativos ou consultivos não são remunerados.
Art. ~ A declaração de utilidade pública será
feita em decreto do Poder Executivo, mediante
requerimento procesSâdo-no Ministério da Justiça
e Negócios Internos ou, em casos excepcionais,

exoffído.
Parágrafo único. Onome e CaracterísticaSda
sociedade, associação ou fundação declarada de
utilidade pública serão inscritos em livro especial,
a esse fun destinado.
Art 39 Nenhum favor do Estado decorrerá do
·título de utilidade pública, salvo a garantia do uso
exclusivo, pela sociedade, associação ou fundaçao, de embiemas, flâmuias, bandeiras ou distintivos próprios, devidamente registrados no Ministério da Justiça e a da menção do título concedido.
--M 49 As sodeclades, associações e fundações declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresentar todos os anos, exceto por motivo
de ordem superior reconhecido a critério do_ Ministério de Estado da Justiça e Negócios Internos,
relação circunstanciada dos serviços,que houverem prestado à coletMdade.
Parágrafo único. Será cassada a declaração
de utilidade pública no caso de infração deste
dispositivo, ou se, por qualquer motivo, a declaração exigida não for apresentada em 3 (tiês)
anos consecutivos.
Art. !)~ Será também cassada a declaração
de utilidade pública, mediante representação documentada do Órgão do Ministério Público, ou
de qualquer interessado, da sede da sociedade,
associação ou fundação, sempre que se ·provar
-qUe ela deiXou de preencher qualquer dos requi·
sitos do art. 19
Art. 6? Revogam-se as disposições em con-

trário.
·Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114~
da Independência e 479 da República. - QET(I.

UO VARGAS- Vicente Rao.
DECRETO N• 50.517,
DE 2 DE MAIO DE 1961

Regulamenta a Lei n9 91, de 28 de
agosto de 1935, que dispõe sobre a declaração de utilidade p~b!Jca.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o__ art. 87, item l, da Constituição, decreta:

872
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Art. 1 ~ As sociedades civis, associações e fun·
dações constituídas no Pais, que sirvam desinteressadamente à c:oletividade, poderão ser declaradas de utilidade pública, a pedido ou ex officlo,
mediante decreto do Presidente da República.
Art. 2"' O pedido de declaração -de utiJic;lade
pública será dirigido ao Presidente da República,
por intennédlo do Minis,tério da Justiça e Negó-cios Internos, provados pelo requerente os seguintes requisitos:
a.) que se constituiu no País;
h) que tem personalidade jurídica;

Parágrafo único.__ OPé'dido de reconsideração
do ctecreto _que cassar a ~eclaração de ub1id~de
públtc::a não terá efeito suSpensivo.
Art. &' Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 2 de mãió de- 1961; 140' da Independência e 73~> da República. - .JANIO Q(JA.
DROS -Oscar Pedroso Horta.

c) que esteve em efetivo e c::.ontínuo funciona-

Modlllca o Decreto n• 50.517, de 2 de
iriaiO de 1961, que regulamentou a Lei

mento, nos 3 (três) anos imediatamente anteriores, com a exata observância dos estatutos;
d) que não são remi,Jlleradoa. por qualquer for-

ma, os cargos de diretoria e que não distrijjui
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou assodados, sob nenhuma forma ou pretexto;
e) que, comprovadamente, mediante a apresentação de relatórios circunstandais dos 3 (três)
anos de exercíçlo an~riores à formulação do pedi~
do, promove a educação ou exerce atividade de
pesquisas cientificas, de cultura. inclusive artísticas, ou fllantrópicas, estas de caráter geral ou
Indiscriminado, predominantemente;
f) que seus diretores possuem folha corrida
'moralidade comprovada;
g) que se obriga a publtcar, semestralmente,
a demonstração da receita obtida e da despesa
realizada no período anterior.
Parágrafo úníeo.- '-A falta de qualquer dos documentos enumerados neste artigo importará o
arquivamentO do processo.
Art. 3~> Denegado o pedido, não poderá ser
renovado antes de decorridos dois anos, a contar
da data da publicação do despacho denegértório.
Parágrafo único. Do denegatório do pedido
de declaração de utilidade pública caberá recons_ideração, dentro do prazo de 120 dias, contados
da publicação.
Art. 4~> O nome e caracteósticas da sociedade. associação ou fundação declarada de utilidade
pública serão inscritos em livro _especial que se
destinará, também, à averbação da remessa do_s
relatórios a que se refere o arL 5<:>
Art. 5~> As entidades declaradas de ub1idade
pública, salvo motivo de força maior deviQamente
comprovado, a critério da autoridade competente,
ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30- de
abril.de cada ano, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à <:.oletiviclade no ano
anterior.
Art. & Será cassada a declaração de utilidade
pública das entidades que:
a) deixarem de apresentar, durante três anos
consecutivos, o relatório a que se refere o artigo
precedente;
b) se negarem a prestar serviço compreendido
em seus fins estatutários;
c) retnbuirem, por qualquer forma, os membros de sua diretoria, ou conceder lucros_. bonifi- ,
cações ou vantagens a dirigentes, mantenedores
e associados.
• Art. 7 9 A cassação da Utilidade pública será
feita eqt process.o, instaurado ex offtclo pelo Minist&io da. Justiça e Negócios lntertores, ou mediante represc:;ntação documentada.
··'·

',.

DIARJO·bo ·coNGRESSO NAQONAL (Seção H)

DECRETO N• 60.931,
DE 4 DE JULHO DE 1967
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mo de suas autarquias, empresas públicas, sbcie-.dades de economia mista e fundações.
- -Art. 2~ A UniãO poderá celebrar convênio
com os Estados e Municípios, visando à preven-Ção e repressão do tráfico e uso de substâncias
entorpecentes que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 39 Consideram-se selViço desinteres§ado à coletividade, para efeito de declaração de
utilidade pública, as colaborações das sociedades
civis, associações e fundações no combate ao
tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência tisica ou psíquica.

IJ' 91, de 28 de agosto de 1985.
O Presidente da República usando a átribuição

_que lhe confere o_ art. 83, item n, da Constituição,
decreta:
-Art. 1~' Ficam alterados a alinea g do art. 29
e o art. 5 9 do Decreto I1l' 50.517, de 2 de maio
de 1961, que pas$affi a vigorar com a seguinte
redaç;!o:

"Arl29 ..............~--····---··--·..··9) que se obriga a publicar, anualmente,
a demonstração da receita e despesas reali.zadas no período anterior, desde que con-tempiada com subvenção por parte da União,
neste mesmo período.''
,
"Art. 5<:> As entidades qeclaradas de utilidade pública, salvo por motivo de força maior
devidamente comprovada, a critério da autoridade competente, ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de çada ano;
ao Ministério da Justiça, relatório c:ircunstan~
___ci~d_Q_ dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente
acompanhado do demonstrativo da rec.eita
e da .despesa r-ealizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas."
Art 29 Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
COntrário.
Brasília, 4 de julho cÍe 1967; 146'!' da Jndeperldêncta e 79> da República. -A. COSTA E SILVA- Lulz Antônio da Gama e SOva.

LEI N• 6.639,
DE 8 DE MAIO DE 1979
lnb'oduz alteração na Lei Ir' 91, de 28
agosto de 1935, que ..determina re-gras pelas quais são as sodedades decla·
radas de utilidade pública".
•

O Presidente da Repúblic:a.
Fãço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
"Art. 19 ••• .. •••••••H-•--•••••--•....- - • • a) .......................--...- - - -..- -..-.b) .....................- - - - · · · -..- c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou cons_ultivos não
são remunerados."

Art 2~' Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 37 Revogam-se as disposições ern _contrário.
Brasília, 8 de maio de 1979; 1e;89 _da lnd~pen
dência e 919 da República.- João B. de Aguet-

redo.

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA
N• 22, de 1988
(!'!• 1.932183, na Cosa de origem)

LEI N• 5:726
DE 29 DE oaTUBRO DE 1971

Estabelece normas para o funciona-

Dispõe sobre medida& preventlvB.s e

repressivas ao tráfico e uso de substân~
das entoq>e<:entes ou que detennlnem
dependência ffsica ou psfqulca e dá outras providências.
O Presidente da República.

faço saber_ que _o Ço~gresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
-CAPITULO 1,
Da Prevenção
-~ Art. 19 É dever de toda pessoa fisica 6u jurídica colaborar no cOmbate ao tráfico e uso de
substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência fislca ou pSíquica.
Parágrafo único. As pessoasjurfdicas que não
prestarem, quando solicitadas, a colaboração nos
planos e ,programas do Governo Federal de combate ao tráfico e uso de drogas perderão, a juizo
c:fo Poder Executivo, aWálios e S!JbVenções qu_e
venhain recebendo da União, dos Estados, do
DiJiiito Federal, Territórios e Municípios, bem

oo.·

mento das ftentes de serviço organizadas em periodos de seca e dá outras pro.
vld~das.

O Congresso Nac::ional d~reta:
Art 19 As frentes P-e serviço oÍ'ganiza.das pelo
Governo Federal, Estadual ou Munkipal, por suas
entidades vinculadas, ou c:.om recursos repassados pelos mesmos, para atendimento às populações de regiões sujeitas a estiagens prolongadas,
ficam obrigadas a pagar aos trabalhadores recrutados salários nunca inferiores ao salário mínimo.
Arl 2 9 Poderão pleitear os benefícioS das
frentes de serviço tar:.tos membros de cada núcleo
familiar quantos tiverem atMdade produtiva permanente interrompida por força da estiagem.

Arl 3~' Aos menores com idade superior a
14 (quatorze) anos, quando arrimo defanillia, será
pago mensalmente o valor do ~ária mínimo.

M 49 Nenhum valor poderá ser deduzido do
salário do trabalhador, salvo o referente ao número de dias que possa comprovar como neces-
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sários para o trabalho em favor de sua própria

familia.

__ _
Art. 59 OS sindic-atos rurais e os sjndicatos
de trabalhadores rurais da região em que funciona

uma frente de serviço são órgãos competentes
para fisca1izar o recrutamento de trabalhadores,
o pagamento de salários, as eventuais faltas por
motivo de saúde, a prestação de contas de órgão,
empresa ou pessoa encarregados de dirigir a fren·
te de senliço.

Art 69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 79 Revogam-se as disposições em con·
trário.

lEGISLAÇÃO aTADA

LEI N' 1.079,
DE 10 DE ABRIL-DE 1950
Define os crimes de responsabUidade

e regula o respectivo processo e julga-

mento.
O Presidente da República,
Faço· saber que o Congresso Nacional decreta
a eu sanciono a seguinte lei:
PARTE PRIMEIRA
00 PRESIDENTÉ DA REPÚBUCA
E MINISTRO DE ESTADO .

TÍTULO I

CAPITULO m

Dos crimes contras o exercido dos direitos
políticos, individuais e sociais
Art 79 São crimes de responsabilidade contra o livre exercido dos direitos_ políticos indM-

duais e sociais:
1 - impedir a violência, ameaça ou corrupção,
o livre exercício do voto;
2 - obstar ao livre exercício das funções dos
mesários eletorais;
__ _
3 -violar o escrutínio de seção eleitoral ou
inquinar de nu1idade o seu resultado para subtração, desvio ou inutilização do respectivo material;
4 - utilizar o poder federal para impedir a livre
execução da lei eleitoral;
5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso-do pode(, ou
tolerar que essas autoridades o pratiquem sem
repressão sua;
6 - subverter ou tentar subverter por meios
violentos a ordem polítiva e social;
7 - inCitar militares à desobediência à lei ou
infração da disciplina;
8 - provocar animosidades entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis;

9- violar patentemente qualquer direito ou garantiaindMdualconstantedoart.l41 e bem assim
os direitos sociais assegurados no art. 157 da
Constituição;

1O- tomar ou autorizar, durante o estado de
sítio, medida de repressão que excedam os limites
estabelecidos na Constituição.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
l'l' 23, de 1988
(N• 406188, na casa de o]igem)
Incorpora terrenos da União Federal
ao-patiimônfo da Cohab--RJ para loteamento e venda aos flagelados das enchentes do Estado do Rio de Janeiro.
O Cong~sso Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam incorporados ao patrimônio da
tOha~ os terrenos não utilizados, pertencenl:es aos ministérios, autarquias e entidades federais Públicas, situados ao longb de vias de acesso
fácil, pari!~ que sejam loteados e vendidos, a prazo,
a preços populares, para os atuais moradores das
favelas situadas nas encostas das cidades do Rio
de.Janeiro e_nas rl'!é!J'Qens de rios, lagoas, canais,
vias férreaS rodovias.
Parágrafo único. A incorporação deverá esU!f
efetivada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a publicação desta lei.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
pubücaçâo.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

e

PROJETO DE LEI DA
-~ N•

cAMARA

24, de 1988

. (N' 408/88, na Casa de origem)
Dispõe sobre as medidas de proteção
__ e amparo às víUmas das enchentes e desabamentos oconidos nos Estados do
Rio de Janeiro e Acre e de fomento às
ativJdades econômfcas das áreas atingidas-

O Congresso Nadonal decreta:
Art 1~ Às pessoas fisicas e jurídicas residenK
tes e domiciliadas nos municfpios dos Estados
do Rio de Janeiro e Acre, comprovadamente atin~
gidas pelas enchentes e desabamentos ocorridos
no mês de fevereiro de 1988, e que tenham sido
diretamente atingidas ou_ prejudicadas pelas mesK
mé!s, ficam assegurados os seguintes benefícios:
l-diferimento, pelo prazo de 1 (um) ano, das
dívidas contraídas com quaisquer intituições financeiras, observadas as regras contratuais;
U- parcelamento, em até 24 (vinte e quatro)
meses, das obrigações tributárias e fiscais com
vencimento entre fevereiro de 19_88 e janeiro de
1989, ressalvados os critérios em vigor nos casos
de parcelamento;
m-liberação, pelo prazo de 1 (um) ano, dos
depósitos, corrigidos, no Programa de lntegraçao
Social - PfS e no Programa de Assistência ao
Servidor Público- Pasep, e das cotas do Fundo
de Garantia por TempO de Serviço- FGTS;
N- suspensão, por 24 (vinte e quatro) meses,
dos pagamentos devidos ao Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, desde que comprovados
os efetivos ou iminentes danos ou prejuízos econômicos aos imóveis, provocados pela inclemência das águas, ou quaisquer fenômenos naturais
delas decorrentes.
Art. 29 Na identificação das pessoas fisícas
e jurídica!> pelas intempéries será solicitada a cooperação do_Governo dos Estados do Rio de Janeiro e 'do Acre e dos municípios gjtuados nas áreas
flageladas, recorrendo~se, se necessário, para
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comprovação efetiva dos danos, aos cadastra~
mentes realizados pelos órgãos de assistência que
socorreram as Wtimas à éPoca dãs respectivas
inundações.
Art. 3 9 Esta lei entra em vigot na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em çontrârio.

PROJÉTO DE LEI DA CÁMARA

N• 25, de 1988
(N' 205/87, na Casa de origem)

Autoriza o Poder Executivo a criar inM
centivos fiscais para o Pólo Petroquímica do Sul, nas condições que mendona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç Fica o Pcidir Executivo autorizado a
criar incentivos fiscais para o Pólo PetroquímJco
do Sul, nos termos do disposto nesta lei.
Art. 2" Na forma da legislação fiscal aplicável,
é concedida às pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos económico na área de atuaçáo
do Pólo Petroquímica do Sul, consiçlerados de
interesse para esse Pólo, a redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda a pagar,
bem como de quaisquer adicionais não restituíveis a que estiverem sujeitas, ralativamentE: ao,:;
resultados financeiros obtidos nos referidos
preendimentos.
Art. 3ç Nos termos do artigo anterior, gozarão
de redução do Imposto de Renda e de quaisquer
adicionais não restituíveis os empreendimentos
econômicos que se írilplantarem, ampliarem ou
diversificarem na área de atuação do Pólo Petroquímica do Sul, após a entrada em vigor desta
lei.
§ 19 O prazo de vigência da redução de que
trata este artigo será de 5 (cinco) ano_s, contados
do ·exeiCíci6 financeiio :SegUinte àquele em qu_e
o empreendimento iniciar sua regular operação.
§ 2 9 O prazo de que trata o parágrafo anterior
poderá ser ampliado em até 1O (dez) anos para
os_ empreendimentos que absorvam, fundamerítalmente, no respectivo processo de produção,
.
matéria-prima regionai.
§ .3? O iiideferimento do pedido de redução
do Imposto de Renda de que tratã este artigo
não prejudicará o direito à redução do mesmo
imposto, previsto no artigo anterior, desde que
atendidos os requisitos legais.
Art. 49- O va:Jor da redução prevista nesta lei
deverá ser incorporado ao capital da pessoa jurí·
dica beneficiada até 31 de dezembro do ano sub.
seqüente ao da concessão do incentivo fiscal.
§ l ~ O valor incorporado nos termos deste
artigo fica isento de quaisquer impostos ou taxas
federais.
§ 2~ Será mantida em conta denominada
"Fundo para Aumento de Capital'' a (ração- dõ
valor nominal das ações .ou o valor da redução
que não puderem ser comodamente distribuídos
entre os acionistas.
§ 3~ -A falta de integralização do capital da
pessoa jurídica beneficiada não impedirá a capitalização prevista neste artigo.
- Art. 5? A redução prevista nos arts. 29 e 3~
desta lei só incidJrá sobre os resuJta.:fos financeiros
obtidos de estabelecimentos instalados na área
de atuaçào do Pólo Petroquímic1J do SUJ.

em-
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Arl 69 Os projetaS aprovados para o Pólo Petroquímica do Sul serãó ConsideradoS prioritários
para efeito de concessão de incentivos fiScais ·e
financeiros, para alocação de recursos federais.
Art. 7'~ O ConselhO de Desenvolvimento Industrial - COI, através de sua Secretaria Executiva, prestará aos Estados da região sulina o ap-oio
técnico que se fiZer necessário para a implantação
do Pólo Pettoquímico do Sul.
Art 8? Esta lei entra em- vigor na data de sua
publicação.
Art 9!' Revogam-se as disposições em contrário.

OFiCIO DEFERIDO

Foi uma Viagem em que se ampliaram as bases
para intercâmbio nos campos técnicos, financeiro
e cultural, entre nossa capital e alguns países.
Começo por registrar a visita -à Onesco e ao
Fida (Fundo Intemadonal para o Desenvolvimento- da Agricultura) para assegurar apoio institucional e financeiro a projetas do meu Governo.
Passamos, agora, ao relatório detalhado da viagem e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ein TóqUio, aO lado 9o EmbaiXador carias Antonio Bettencourt Bueno, tivemos encontro na
Embaixada do Brasil com o professor Heitor GUr:.
gu1ino dé Souza. reitor da Universidade da ONU.

Em carta de 29 último, ele confirma a decisão
de reunír no próximo mês de julho, em Brasilia,

o- Conselho daquela instituição, para um debate
aberto, sobre educação, entre pensadores brasiBrasília, 11 de março de 1988
leiros e intelectuais de renome internacional. O
Governo Fede"i'ãljá assegurou os recursos necesExrn'~"Sr.
sários à reunião (Doe. 1 ).
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
A dezessete de janeiro chegamos a Macau, na
companhia do Ministro Carlos Alberto de Azevedo
Nesta
Pimentel, Cônsul-Ger;;ll do Brasil em Hong Kong,
Senhor Presidente,
para participar do congresso da OCCLA- União
Na qualidade de Presidente da Comissão Parladas Cidades-Capitais Luso-Afro-Américomentar de Inquérito, destinada a "investigar o aciAsiáticas. Pela primeira vez estava presente a redente com o Césio 137 em Goiânia e a política
presentação de Panjim, capital de Goa (Índia),
de .fiSCalização governamental sobre experimenque acaba de ingressar na entidade. O Govertos nucleares e material radioativo", venho pelo
nador do DistritO -Federal foí reeleito para a vicepresente, solicitar a Vossa Excelência, a prorropresidência da UCCI.A que, na rriesma reunião.
, gação por mais 90 (noventa) dias do prazo conceaprovou um voto unânime de reconhecimento
dido a esta Comissão que se encerrará dia 30
à Gn~e_s_SQ_ por ffrãsília ter Sído_ decJarada Patride março.
mónio Cultural da Humanidade (Doe. 2).
Aproveito a oportunidade para apresentar a
De Macau, seguimos para a China, onde receVossa Execelência, protestos de estima e apreço.
bemos a assistência permanente do Embaixador
- Iram Saraiva, Presidente
Paulo da Costa Franco e da Adida Lúci~ MagaTRECHO DA ATA DA 6• SEÇ.ÍO, REALI- lhães de Souza Rego. Firmamos em Pequim uma
z.IDA EM 16-3'88, QUE SE REPIJBUCA
ata de intenções para que dois médicos acupunPOR HAVER SAlDO COM OMISSÃO NO
turistas venham introduzir técnicas da milenar
DC/Y (SEÇ.ÍO 11) DE 17-3-BQ, PAGINA 607,
medicina natural chinesa. Em contrapartida, en3• COLUNA:
.
viaremos a Peq'uim um treinador de futebol.
Assinamos, ainda, com o prefeito Chen Xitong,
"""""···················· ..············~···············~··········... " ...................~
piotocolo de intercâmbio na área agrícola, com
······································"·················".........~ .._.. ........ _. _._.......~-a tierinuta de duas delegações de 4 pessoas, em
···"·············""··················································""·········-·-·~"-=--'-dUc:iS- Semanas, no corrente ano, para avaliação
da política de abastecimento de Brasília (Doe. 3).
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - A presiEfn Roma, como está detalhado no programa
dência recebeu, do Governador do Distrito Fedeque, antes da viagem, encaminhamos ao presiral, relatório s_ucinto ·ctas atividades realizadas por
dente Meira Filhó e à Comissão do Distrito Federal
S. Ex' erri viagem ao exterior, no período de 12
e, por intermédio de Vossa Excelência, aos Senade janeiro a 10 de fevereiro dltimo.
dores__ da __R_epública, o Papa João Paulo l! nos
A presidência tomará as providênéias necesrecebeu em auCiiência priVativa, dando uma bênsárias para que os Srs. Senadores recebam cópia
ção especial ao povo_ de Brasília. Sua Santidade
do referido relatório.
dêsignou D.Agnelo Rossi corno legado papal para
É o seguinte o relatório do Governador transmitir à cidade, no seu 289 aniversário; as graças do Vaticano. Dom Agnelo Rossi representou
do Distrito Federal
o Papa nos funerais de Tartcredo Neves e no
Of. n• 336/88 - GAG
_;mo_seguinte, em nome de Sua Santidade, deu
Brasília, 23 de fevereiro de 1988 a bênção inaugural ao Panteão da Pátria, e volta,
agora, com a históri_ca missão de abençoar o marco-da Unesco na Praça dos Três Poderes- BraSíA Sua Excelência o Senhor
lia, Património Cultural da Humanidade (Doe. 4).
Senador Humberto Lucena
O Embaixador Affonso Arinos de Mello Franco,
DO. Presidente do Senado Federal
repreSentante brasileiro junto a Santa Sé~ acom~
Nesta
panhou nossas gestões, inclusive na visita ao, ReiPrezado Presidente Humberto Lucena,
tor Maior, D. Egídio Vigano, Superior dos Salesianos, quando acertamos a abertura das comemoComo sabe Vossa Excelência, estive no exterior
entre 12-1 a 10 do corrente inês, para atender rações do centenário da morte de Dom Bosco.
a compromissos de que dei notícia ao Senado, O sacerdote italiano chegará ao Brasil no dia 1 ~
de março e celebrará missa solene em honra do
através do Oficio n" 38/88 - GAG.
Of. n" 11/88 -

CPI/Césio
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Padroeiro, às 1O horas do dia 2, no Santuário
Dom Bosco, comparecendo também, às 16 horas, à Ermida Dom Bosco, a primeira construção
em alvenaria de Brasília e que será tombada por
decreto que assinaremos na ocasião.
Em-companhia do Embaixador João Augusto
de Médicis, representante do Brasil na FAO (OrQanização de AUmentação e Agricultura, da ON_U),
participamos, logo após chegar à Roma, da reunião do 1()'! aniversário do FlDA, e falamos do
emPrésti-mo de 30 -milhões de dólares para projetas qoe beneficiarão agricultores de baixa renda
(boc. 5).
Inaugurada pelo Primeiro-Ministro Giovanni
Goria, a reunião teve como convidado especial
o Papa João Paulo R, que lançou apelo aos 142
países-membros para novos esforços contra a fome no mundo.
AD lado do Senador Nicolã Signorello, Sindac;"o
de Roma, e em presença do embaixador do Brasil,
Carlos Alberto Leite Barbosa, fizemos entrega do
Prêmio Roma--Brasília, Cidade da Paz, ao Ministro Antonio de La Pergola. A solenidade no Palácio
Campidoglio recordou que os primeiros agraciados foram os brasileiros Lúcio Costa, Oscar Niemayer e Dom Helder Câmara. Pela primeira vez
uma personalidade da Europa, o líder socialista
La Pergola, jurista de renome internacional, Ministro para os AsSuntos da Comunidade Económica
Européia e batalhador pela maior aproximação
Itália e América Latina, especia1mente Ar-gentina e Brasil, recebeu a Jáurea críada pela pre~
feitura de Româ para assinalar que a inauguração
de Brasma - 21 de abril - é a mesma data
da fundação de Roma. Ao comunicar. a Vossa
Excelência que o Sindaco está considerando a
possibilidade de comparecer às festividades elo
aniversário da capital brasileira, para comemocw
entre nós os 28 Séculos de Roma, pedimos o
prestígio de seu apoio, fazendo, também, convite
ao senador romano.
Visitamos, em Nápoles, a Ansaldo Transporti,
uma das maiores fabricantes de eqUipamentos
para transporte público. Ao conhecer a perspectiva dã. ONU, de que a poPUlação brasiliense poderá alcançar, no fm do século, cerca de 4 milhões
de habitantes, os diretores d_a empresa, Engenheiros Francesco Granito e Alberto Rosania, manifestaram interesse em estudar o pl-oblema brasiliense (Doe. 6).

entre

Como convidado do Governo-da República Federal da Alemanha, iniciamos a viagem por Düsseldorf, acompanhados do Embaixador Os_car Lorenzo Fernandes e, já então, na companhia também do Secretário José Carlos Mello. Fomos recebidos pelo Prefeito Wilhelm Klaus Bungert e,
depois, pelos Senhores Wemer Brand e Walter
Grawenhoff, diretores da firma Duewag - uma
produtora internacional de veículos leves sobre
trilhos, como bondes e trens de rnetrô. V"ISitamos
a empresa Rhein-ConsuJt. especialista em plane-jamento de transporte coletivo, e viajamos, por
iniciativa do presidente da Siderúrgica Ferrostaal,
[)r. Hans Singer, e_dQ gerente Ludwig Kanak, em
veículo leve sobre trilhos, até Bonn, onde tivemos
reunião no Ministério dos Transportes com o Secretário de Estado, Wilhelm Knittel.
Entregamos àquela autoridade, como aos outros iriteressados, o estudo inicial do Instituto
Mauá, documento básico para o encaminhamen-
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to de qualquer proposta tecnológica e financeira,
por ocasião da concorrência pública.
De Bonn, seguimos de trem para Frankfurt,

onde levantamos a possibilidade, junto ao Dr. Gerhard Gotte, diretor do banco estata1 Kreditanstalt
für Wiederaufbau, de financiamento de projetas

em Brasília.
De Frankfurt fomos a Hannover, sendo recebidos pelo prefeito Herbert Schmalstieg. Ali visjta-

mos a ÜStra, operadora do sistema de veículos
leves sobre trilhos, cujas instalações nos foram
mostradas pelo dlretor Bemd Kos.iek. Af_iás, Ha-

nnover, com sua feira tradidonal, poderá tomar-se
cidade-irmã de Brasília, a partir da similitude de

ambas como modernos centros turíSticos.
A etapa seguinte foi .Munique, onde nos reuni·
mos com o Senhor Erich Steinhogl e outros diri·

gentes da Associação do Sistema de Trânsito e
Taófas (Múnchner Verkehrs-und Tarifi.rerbund-

MW), seguida de uma viagem pelos meios de
transporte coJetlvo local. Fomos a Erlangen pelo
trem lnterclty. Passamos pela cidade histórica
de Nuremberg.
Foram iniciadas consultas sobre a possibilidade
de a Siemens, cuja sede está ali, oferecer equipamentos necessários à insta1aç8o do projeto do
lnltituto do CoraÇão - Jncor - de Brasília. O
dlretor lngo Esche mostrou-se receptivo .à idéia.
VISitamos os 'doís lados de Berlim -Ocidental
e Oriental -. sempre assistidos pelo Cônsul de
Berlim Ocidental, Conselheiro Murillo de Miranda
BastoJúnior, para verificar os sistemas e soluções
enconb"ados para o problema do transporte. Con\'er'Sllmos ali tanto com homens públicos, como
o Secretário de Estado Willi Diedrich e o engenheiro Horst Jiírgen Rosgen, membro do LegisJalivo. quanto com dirigentes de empresas. como
o diretor da AEG, Engenheiro Uwe Voss, entre
outros. Em Berlin Ocidental vimos a última palavra em tecnologia de transporte - o trem de
levitação magnética. Andamos no protótipo num
trecho experimental de 2 Kms.
A última etapa de nossa viagem consistiu numa
série de contatos em Paris. Na sede da Unesco,
acompanhado pelo representante brasileiro naquele organismo intemadOnaJ; Embaixador Josué MonteJfo, fomos recebidos por seu diretorgeral, Federico Mayor, pelo fato de Brasília, em
7 de dezembro de 1987, ter sido declarada Património Cu1tural da Humanidade. Fizemos a entrega ao dlretor-geral da seguinte mensagem do Presidente José Samey:
"Foi Com grande satisfação que recebi, em de~
zembro último, a notícia da indusão de Brasí1ia
na lista do Património Mundial da Onesco, primeiro bem contemporâneo a ser reconhecido como
taJ pela Organização cuja di~eção Vossa Excelência assumiu recentemente.
A designação de !3rasília como Patrfmônio da
Humanidade muito nos orgu]Qa a nós brasileiros,
testemunhas da saga, trabalho, arte _e idea:lfsmo
de toda uma geração que concebeu e implantou
no Planalto Central, esta que é, desde 1960, a
nova Capital do Brasil.
Regozijo~me pela contribuição prestada pelo
Ministério das Relações Exteriores aos esforços
decisivos do Governador J~é Aparecido de Oliveira, portador çleste documento, e do Ministério
da Cultura, no sentido de reconhecimento mundial. expresso peJa Unesco. da import:ãnda e significado histórico de Brasília.
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Reitero a Vossa Excelência votos de pleno êxito
na relevante míssão que ora lhe incumbe à frente
de_ um organismo de vo_çação universal, inspfrado
nos ideais de paz e cooperação entre as nações.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protesto de minha alta consideração. José Samey."
Ficou acertada, em princípio, a vinda de Federico Mayor a Brasí1ia, para inaugurar o marco,
projetado por Oscar Niemeyer, que assinalará, na
Praça dos Três Poderes, o Ano I da eleiçáo de
Brasília para o Património Cultural da Humanid~de. Na ocasião, a Unesco+ com a cooperação
do- governo brasileiro, patrocina o Encontro de
Escritores da AmériCa Latina e do Caribe.
Ainda em Paris, tivemos reuniões com o presi·
dente da Sofretu e com o_ presidente do Instituto
de Planejamento da Região Metropolitana de Paris, Hi de France, Michel Giraud, que é também
presidente da Metrópofís, entidade que reúne as
grarides cidades do mundo.
Regressamos a esta capital a 1O de fevereiro,
reassumindo o Governo no dia 11.
No ensejo, apresentamos a Vossa Excelência
protestos de estima e elevado apreço. - José
ApareCldo de OHveira, Governador do Distrito
Federal Ano I, Brasília, Patrimônio Cultural da Hu~
manidade - Unesco.

THE UNITED NATIONS UNIVERSITY
Toho Seimei Building
15-1, $hibuya 2-chome, Shibuya·Ku.
Tokyo 150, Japan

Reference:
. .
_
Tóquio, 29 de janeiro de I 988
Senhor Governador,
Reportando~me aos nossos entendimentos
mantidos em Tóquio nos dias 14 e 15 de janeiro
de 1988, apraz-me confrrmar a decisão da Universidade das Nações Unidas de realizar a31 ~Sessão
do seu conselho em Brasilia, na última semana
do mês de julho vindouro.
Honrado pelo convite do Governo brasileiro o
conselho encontrou nova razão para reunir-se na
Capital do Brasil a partir do momento_ em que
esta foi proclamada "património da humanidade"
pela UNESCO. J:: o cenário ideal para um evento
cultural e cientifico, como será a próxima sessão
do conselho da UNU, durante a qual haverá um
"Colloquium" aberto ao público, com a partidpação de personalidades brasileiras e outras de
renome internacional, para debater o tema da crise económica: e ftnanceira do mundo moderno.
O Goverilô bfãsileirp já ofereceu o apoio necessário para a realizaçao desse evento, estando o
ltamaraty encarregado de prover toda a infra-estrutura e os serviços de tradução e comunicação.
Contudo, desejaria contar tanbém com colaboração financeira do Governo do Distrito Federal
j>ara eventuais necessidades, em particular para
o transporte de autoridades internacionais e para
os conselheiros, durante a semana das sessões.
A agenda da semana e a pauta dos trabalhos
estao sendo ultimadas. Entretanto elas já incluem
a recepção no Palácio das Águas Qaras, atendendo ao_convite que V. Ex" formulou aqui em Tóquio.
Essa será, certamente, uma ocasião privilegiada
de proporcionar aos membros do conselho da
ONU a oportunidade de conhecer a cidade de
e de encontrar autoridades e pe:rsona-

a....
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!idades da vida política, intelectual e científica brasileiras.
O feferido conselho é constituído de 24 personalidades de destaque no cenário Jntelectua:J, cientifico, político e das relações internacionais, em
países em desenvoMmento e desenvolvidos. A
diversidade e a qualfficação desses conselheiros
honram esta Universidade e garantem sua univer-salidade no sentido pleno da palavra.
Exmo.Sr.
Dr. José Aparecido de Oliveira
DD. Govemad_or do Distrito Federal
Palácio do Bwiti
Distrito Federal
70.000 Brazil

Brasília

Telexj25442 unatuniv cable-unatuniv Tokyo
Tenho a convicção de que a reunião em Brasília
se cobrirá de êxito e que trará- beneficies duradouros tanto para a Universidade quanto para
nosso País. E, para isso, tem sido da maior Üllportância o apoio que-venho recebendo das autoridades brasileiras, em particular de V. EX
Renovando meus agradecimentos pela atenção
que V. .B(' vem cfistlnguindo a Universidade das
Nações Unidas, apresento-lhe os protestos de elevado apreço, com os vOtos de felicidade e sucesso
para 1988.
Atenciosamente, - Heitor Gutgulino de
Souu, Reitor.
24 D&ember 1987.
UNITED NATIONS UNIVERSffY
COONOL MEMBERS
Appolnted Members
Dr. Justin Thorens, Professor, Faculty of Law, University of Geneva, GeriM, -Switzerland; President, lntemational Assodation of Universities,
Paris, France; and former Rector, Universlty
of Geneva (Chairrnan of the Coundl)
Dr. BarkAbdulfah Bakr, Rector, UniversityofPetroleum and Minerais, Dhahran, Saudi Arabia
Dr. Bashri, Visiting Professor in _Econornics and
Sodaf Studies, University of Khartoun; Chairman, National Bank of Sudan, Khartoum, Sudan, former Ambassador ofthe Sudan to France, fonner Altemate Member, Executive Board
of UNESCO, Paris, France (Vice-Chairman
and Chairman, Committee on Finance and
Budget)

Dr. Marie-Therese Basse, Former Technical Conselour, Offke of the President of the Republic
of Senegal; former Director, Food and Technology fnstitute of Dakar, Senegal; and former
Permanent Representative of Senegal to FAO,
Rome,ltaly
Dr. Mary F. Ber.ry, Geraldine R. Sega!, Professor
of Amer1can Social Thought, (Jniversity of
Pennsyvania; former Professor· of Hlstory and
Law, Howard University, Washington, D.C.;
Member, US Commission on Civil Rights; former GS Assistant Secretary for Education, Department of Health, Education, and WeJfare-;
and forme r Chancelfor, Univers.ity of Colorado

at Boulder, USA
Professor Andre Bfanc-Lapierre, Professor, Oniversity of Paris (Signals and Systems Laboratory, Adavanced School of Electridty, Gif-surYvette, Francé); former Director-General, Ad·
vanced School of Eiectricity; Member, French
Academy ofSciences; Member, Pontificai Academy of Sciences; former Director Nuclear
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Studies lnstitute; forrner Director, Linear Accelerator Labora,tol)', Paris, 'France
Father "alfonso Borr~ro, Executive Director, Association of Colombian Uhiversíties; forrner Rec-

tor, Universidâd Javeriéina; êUld (ormer_ President. National Coundl o( Rectors of the Colbmbian AssociatiOn of Universities; Bogota,
Colombia (Chairman, Ccinmlttee on Sta.tutes,
Rules and Guidelih_es)
__
. _
Dr. Umberto Colorribo; Chairman, ltalian National
Agency for Atomlc and Alternative Energy
Sources (ENEA), Reme, ltaly (Vice-Chãirman

and Ch3Uman, Cofnmittee on-Tn.Stitutioi1aland
Programmatic Development)

Dr. Mercedes B. Conceptión; Professor of Demography, Population lnstítute, University of the

Philippines, ·QUeZ.oJ'f City, Philippines and
Ch~airmán, DMston of Soda! Sciences, Nationa1 Research Council. of the Philippines
"' -Ambassador Kuniyoshi Date, former Ambassador_EXtraç:>relinary and Plenipotentiary to the
Republic oflraq-and to the Federative Republic
· Of Brazil; ~d former mariaging Director, Ja, . pari Foundatlon, Tokyo, Japan
Dr. Keith B. Griffin, President, Magdalen College,
OXford University:, O~ord, United Kingdom
Dr. Helge Gyllenberg, Professor of Microbiology,
Department of Microbiology, University ofHelsinki, Helsinki, Finland (Vice-Chairman and
Chairmãn, Committee on the Report of the
Council)
Professor Walter Joseph Kamba, Vice-Chancellor,
Professor of Law and former Vice-Principal,
University of Zimbawbe, l:larare, Zimbawbe;
former Dean, Lecturer and Senior Lecturer_in.
Comparãtive Law and Jurisprudence, Faculty
of Law, University ofDundee, Scotland; former
Research Fellow, London University, United
Kingdom; Vice-President, Intematlona1 Assodation of Universities, Paris, France
Professor Joseph Ki-Zerbo, Professor, University
of Dakar; Researcher, Cheik Anta D\op Institute, Unlversity of [)akar, Dakar, Senegal; and
former Member, executive Board of UNITAR
Dr. Gerald Cecil Lalor, Pro-Vic;e-Charicellor, Universlty of the West fndi~:;. Kingston, Jamaica
{Chairman, Commlttee on the Report of the
Council)
"' Professor Candldo Mendes de Almeida, President, lntemational Council of Social Scrences,
Rio de Janeiro, Brazil
Professor M. G. K. Menon, Scientific Adviser to
the Prime Minister of India, Member, Planning
Commission, Government of lndia, New Delhi
India {Vice-Chalrman)

Dr. Martha V. Mvungi, Secretary-General, National
Commission 6f UNESCO and Senior Lecturer,
Deparbnent of Educatlon, Universlty of Dar
Es Salaam, Dar Es Salaam, Tanzania (ViceChainnan)
Dr. Ma da de Loiifdes Pintasilgo, former AmbaSsador of Portugal to UNESCO, Paris, Fraf!ce;
former Minister of Social Affai~; former SeC-retary of State for Socfal Seéurity; aiid former
Caretaker_ Prime Minister, Portugal
Professor Yevgeniy M. Primakov, Director, Institute
(or_ Wodd Economics and Jntemational Relatlons, USSR Academy of Sciences, Moscow,
USSR; Member; USSR Academy of Sciences
{Vice-Chairman) ·
Professor Mihaly Simai, Deputy- Director, lrisfitute
for World Economics, Hungarian AcaâerilY of
Sdences; Professor aod Director of Graáuate
Studies, Karl Marx University of Economics
Sciences, Budapest, Hungary (Vice-Chairman)
PrOfessor Rehman sOhhan, Director-Gene(al,
Bangladesh Institute of Development Studies; Member, Bangladesh Planning Comission; and former Professor_ o{ Ec_onomics
and of the United Nations Committee for Development PlanniniJ, Dhaka Universlty, Dha~
ka, Bangladesh
Dr. Alberto Wagner de Reyna, former Ambassador
ofPeru to UNESCO, Paris, France; former Ambassadoi to the Federal Republic of aeimany,
to Colombia, to Yugoslavia, and to Frarice; and
former Secretcuy-Geileral for Foreign Affairs
of Peru, Peru (Vice-Chairman)
Ms. Zhao Dihua, Director, DivíSion of Information
Science and Methodology, lnstitute of Scientific and Te_chnicallnformatlon of China and
former Tnformatlon Expert, lnstitute of Scientific and Tecbnicallnformation of Çhina, Bei~
jing, Peoples Republic of China {Vice-Chair:.
man)

Rector
Professor Heitor O:urgulino de Sousa
Ex officlo Members
Mr. _Javier Pérez de Cuéllar, Secretary-General,
United Nations, New York, U.SA
Dr. Federico Mayor, Director-Geheral,_United Nations Educational, Scientlfic and Cultural Organization,Part;,France
Dr. Michel Doe Kingué Executive Director,_ United
Nations lnstitute for Training and Research, New
York, U.SA.
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Cidades Capitais Luso-Afro-Amérlc_o-~átiCa!;õ)
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reunida na OdadedeMacaude 18 a20dejaneiro
d~ 19~.8,_ cOI)gtatula-se _com o fato__~e a Cidad.e
de BraSíliã ter sido recentemente incluída_ na lista
dos bens culturais da UNESCO (patrimônio mundial).
· ··
··
E$ta excepdonal distinção que não é motivo
de orgulho para Brasília corno~ !:~_!)!~_honra para
a OCC!.,A e iodos os seus membros, merece
uma ~4dação calOrosa e felicitãÇõeS_ esPeciais
a Sua Excelência o Governador 4e Brasília, Dr~
José Aparecido de Oliv~ira, g_~a~de_o_?re~~ ~~sta
concessão. -Manuel Maria de Menezes Pinto
Machado, Secretário~defaL -· -

ATA DAS CONVERSAÇÕES ENTRE Q PREFEI-.

TO DO G"OVERNQ POPUlAR MUNIOPAL DE

BElJiNd CHEN xiTÓNG E O GOVERNÁDOR DO
DISTRITO FEDERAL DE BRASfUA JOSÉ /WARECIDO DE OUVEIRA
.
.
A convite 9,o Governo Popular MuniCipal de Beijing' da República Popular da China, Sua Exce-lência Jo_sé ~arec_i9,o de Oliveira, govemã:dor do
Distrito Federal de Brasília, visitou a China de 19
a 25 de jéi:neiro de 1988. A fim de desenVolver
_as rela_ç_ões de_amizacle e cooperação, as capitais
dos dois países acordaram no seguinte:
1 -Trocar videocassetes so_br~ as: respectfwls
capitais.'
--2 --:- Em 1988, pelo prazo de um ano, Beijing
preten.âe enviar dols médicos de acupuntura para
intercambiar técnicas de medicina em Brasilla.
em conttapar!!ç:la, nC! IJ:lesmo perl9do, Brasília enviaria um treinador de futebol para treinar jogadore~ _eh) ~eijing.
salário e o transporte interhadõna1 daS pessóas ficariam a cargo respectivamente dos governos da,s duas capitais. As despesas de coiiiida, alojamento e transporte no_ país
p~Ceiro seriam por conta do Governo do Distrito
Federa~ no Brasil,_ e do Governo Popular M1.B1idpa1 de Beijing, na 9lina.
3 - Em 1988, ambas as partes signatárias
pretendem, também, permutar grupos de estudo
agríCOla, composto de 4 pessoas com a permanênda de duas semanas. O transporte internadanai, como as despesas de comida, alojamento
e _transporte local, seriam como no Item 2.
4 --Tõdas as providências dos itens 2 e 3
vão ser_ tomadas para concretizar esta carta de
intenção, através de consulias pelàs emhaixadas
da China em Brasília e do Brasil_ em Beijing. J()&é Aparecido de OHvelra, Governador do
Distrito FederaJ de Brasília.- CheD Xitong, Prefeito do Governo Popular Municipal de Beijing.

o-

Beijing, 25 de janeiro de 1988
AnO I, Grande Muralha da -China, património da
Humanidade
Ano L Brasília, património da Hwnanidade

UNESCO, 1987

.
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Vaticano, 21-2-1988

(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 33, DE 191!8

SECRETARIA DEL S. COLLEGIO .

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribUiÇões que lhe_ conferem qs artigos 52, item
DD. Governador do Distrito _Federal
38,_:_e_ 97, inciso W, do Regimento Interno de
Agradecendo seu honroso e gentil convite para- acordo com a delegiição- de compe"tênda cjue
participar dos festejos de 21 de abril em B_ra_sília, lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
comemorando seu triunfo como patrimônlo cul- n" 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
tural da humanidade, venho çonfirmar minha dis- do Processo n9_ 002483/88-2, resolve _aposentar,
ponibilidade e satisfação com as bênçãos do 8 10 :Voluntariamente, Luiz "Carlos Lemos de 'Abreu,
Padre, para ,celebrar a santa missa de ação de Técnico Legislativo, ClaSse "Especial", Referência
graças.
_ NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fede:Aguardando as determinações de V. Ex~ no ca- ral, ex-ocupaOte, por mais de 1Oanos. do Cargo
so, apresento-lhe, cordialmente, minhas sauda- em comissão de Diretor da Subsecretaria Finanções e votos de felicidade para sua família e em
ceira, código SF-DAS-101.4, nos termos dos ártiseu empenho no governa do Dí:Strito Federal.
gos 101, inciso III, e 102; inciso L alínea "a", da
Com afetuosas bênçãos, Agnelo Card Rossi
Constituíção da República Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 428, iriciso II, 429,
Plano Geral
inciso I. 430; inciso v;-437, 438,414, § 49 e 416,
inciso 11, da Resolu_ção _SF n~ 58, de 1972; artigo
29, parágrafo único; da Resolução.Sf_Jl9 35!3, Qe
APARECIDO~ JMNSPORTES
1983; artigo 3" da Resolução SF n? 13, de 1985;
artigo-2~. § 29, da Lei n~ 6.323, de 1976 aplicado
no Senado Fede~al pela Resolução SF n9 21, de
Acompanhado do embaixador brasileiro na Itá-f 980, com alteraçãO prevista no Decreto.:-lei no
lia, Carlos Alberto Leite Barbosa, o governador
José Aparecido visita hoje as instalações da Ansal~ _ · 2270, de 1985, aPlicado no Senado Federal pela
Resolução SF·n~-07, de 1987, com a alteração
do, empresa italiana especializada em transporte
prevista no Decreto-lei n~ 2.365, de 1987. e_ã.rtigo
de massa, que está interessada em participar de
29 da Resolução SF n9-182, de 1987, com provenconcorrência interriéic1oflal para solucionar o problema de transporte do Distrito Federal-.Arllanh~, -tos i~~egrais, cor~spondente ao vencimento d9
úftímo dia de sua visita à [táfia, Aparecido vai a
Roma entregar o prêmio Roma-Brasilia Odade
da Paz ao ministro para COordenação das Políticas.
(•) Republicado por haver saído com ine:orreção no DCN, Seção
Comunitárias, Antõfiio_La Pergola.
ll,d.eltS-,.3-88- --

Bem\' Sr. José Aparecido de Oliveira

e

cargo efetivo,.o.bservado o disposto no artigo 102,
§-2~, da Constituição F~eral.
-Senado Federal, 1.5 de março de 1988.- Se~
nadar Humberto Lucena, Presidente.

.ATO DO PRESIDENTE
N• 39, DE 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso da.s
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, itern
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
nç 2, de 1973, Resolve nome.;tdlka Maria Barriga
- Saleh, Adjunto Legislatívo,-dãsse ESpecial, Referência NS-19, para exercer o cargo em-comissão
de Diretora da Subsecre:taria_ de ,Exp~diente, códi·go SF-DAS-1 01 .3, do....Quadro Permanente do Senado Feãeral, apartir de 9 de março de 1988.
Senado Federal, 28,de março de 1988.- Se-nador Humberto Lucena, Presidente.

Pi:>RTARIA
_N•06,DEl988
O Diretor-Geral do Senadq F?C(eral, no uso das
atribuições regulamentares e tendo em vista expressa determinação do Excelentíssimo Senhor
Presidente,
Resolve:
Repreender o servidor João Orlando Barbosa
GonçaJves, Diretor da Subse-cretaria de Divulgação, com base no disposto nos artigos 464 e
466, item 11, da Resolução n~ 5_8, de J 972, por
falta de urbanidade e respeito para com um Senador.
Senado Federal, 24 de marsó de 1988.- Joaé
Passos Porto, Diretor-Geral.

