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2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Francisco Rollemberg

ÀS 10 HORAS E 30 Mff'I(JTOS. ACHAM-SE
PRESENrES OS SRS. SENADORES:

Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo Peres
Odacir Soares- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel- Jarbas
Passarinho -Alexandre Costa - Edison Lobão
-João Lobo- Chagas Rodrigues -Álvaro
Pacheco - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides -José Agripino - Lavoisier Maia Hwnberto Lucena - Raimundo Lira - Marco
.Maciel - Antonio Farias - Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy Albano Franco- Francisco Rollemberg- LourivaJ Baptista--Jutahy Magalhães-José lgnádo
Ferreira - Gerson Càmaia --JoãO Cabnon Jamn Haddad- Nelson Carneiro-Alfredo Cam~Carlos De'Carli -Áureo Mello -

pos- Ronan Tito -Severo GomeS- Fernando mesa será despachado pela Presidência, indepenlj~nrique Cardoso - Mário Covas- Mauro Bordentemente de leitura.
ges - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior :...._ Nestas condições, vou encerrar a presente reuPompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira nião, convocando os Srs. Senadores para uma
Filho - Roberto Campos - Mendes Canale sessão extraordinária, a realizar-se amanhã, às 1O
Rachid Saldanha Derzi - Leite Chaves - José horas e 30 minutos, com a seguinte
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro
. ORDEM DO DIA
- NefSon Wedekin - CarlOs Chiarelli - José
Paulo Biso!.
1
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A lista de presença acusa o comparecimento
de 55 Srs. Senador~s. Entretanto, não há em plenáfio o quorum regimental para abertura da sessão.
Nos termos do § 21' do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a

Votação, em turno único, do ProJeto ae Decreto
Legislativo n9 12, de 1985 (n~ 98/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional entre o Governo da: República Federativa do Bfasíl e o Reino da Espanha ao acordo
cultura] de 25 de junho de 1960, assjnado em
Brasflia, em 19 de fevereiro de 1984, tendo
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PASSOS.P0RTO

Oiretor-Geral do Senado _Federai
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINA TUBAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS -

Oiretor Administrativo
.......................................... Cz$ 950.00

Semestral

JOSECLER GOMES MOREIRI\

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso

LINDOMAA PEREIRA DA Slli(A

Oiretor Adjunto

Cz$,

de 319~3 a 11-4, em missão parlamentar, para
participar, como Presidente do Parlar:.nento Lati~
no-Americano, de uma reunião em Santo Domingo- República Dominicana,· onde- decisões. bilVotação, em turno único, do Projeto de Decteto p6rtantes serão tomadas, tais como: local defiLegislativo n9 16, de 1985 (n9 94/85 na Çârpara nitvo da futwa sede do Parlamento Latino Ame ri~
dos Deputados), que aprova o texto çio adendo cano, estatUtos, regimentos etc.
ao acordo para funcionamento do E$critório "de _ · AproVeito .a opórluriiâãdé para reiterar a v. EX'
Área da Orgaliização Pan-americana da Satide. ___ meus protestos de elevada consideração e apre-OPAS I Organização Mundial da Saúde...:........OMS ço.----.: Marcondes Gadelha.
no Brasil, celebrado entre o Governo da República
·
_ · ··
._
Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan.
.
Em 29 de março, de 1988
americana, assinado em_ Brasília, em 21 de d_eSenhor Presidente,
.
zembro de 1984, tendo
·
·
~ T.~nh..Q_a_honra de co~unic::ar a Y9Ssa ~cePARECERf"AVORÁVEl.proferldoeffiPJenário. ien~ta,de~cordoc~modispostonoart.43,_~nea
a , do Reg1mento biterno: que ":le ausentarei dos
3
trabalhos d~ Casa a partir do _dia 30-3 a 34~88,
Votação, em turno único, do Projeto ele Decreto para breve VIagem ao estrangelfO, em _caráter parLegislativo n~' 17, de 1900.(no 120/86, na Câmara ti~ular.
_
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo _ Atenciosas saudaçoes- Ralmund~ Ura.
Adicional à Convenção Internacional para Conser- Exm\> Sr. Senador Humberto Lucena
vação do Atum e afins do Atlântico, aprovado DD. Presidente do Senado. Federal
pela Conferência de Plenipotenciários, erh 9 e .1 O - Nesta
de julho de 1984, tendo_
.
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce4
lência, de acordo CQm o disposto no art. 43, alínea
Votação, em turno único, do Requerimento n9 a , do Regimento Interno, que me ausentarei do
24, de 1988, de autoria do Senador Nelson Wede-. País, no período de 19 a 4 de abril próximo, com
kin, solicitando, nos tennos regimentais, a trans- destino ~o Chile, em caráter particular.
crição, nos Anais do Senado ~ederal, da carta
Atenciosas saudações- José Fogaça.
de sua autoria ao jornal O Estado de S. Paulo,
respondendo a crítiç:~s formuladas contra o Deputado Ulysses Guimarães pelo Senhor Mauro Chaves, publicadas na edição de 1O di março de PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1, de 1988, da

Co:missão -

d~

6.00

Tiragem ~--"2.20Q.~exemplares.

Relações Exteriores.
2

<•) ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 3, DE 1988

O Presidente do Senado F:ederill_,_ no. uso das
atnbuições que lhe confere os art. 52, item 38,
e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi ou-forgada pelo Ato da Comissão Diretqria n9 2, de
4 de abril de 1973, e tendo em vista. o que consta
do Processo n9 000.118/88-5, Resolve:
-·-~_Aposentar, voluntariamente, Francisco de Me~
nezes Dias da Cruz. médico, classe "Especial",
ReferênciaNS-25,_doQuadroPermanentedoSenado Federal, nos termos dos arts.. 101, inciso
10, 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da
. ~epública Federativa do Brasil, combinados com
05 arts. 428, inciso O, 429; incisO t, 430, ·inciSQS
IV e V, 414, § 4°, da Resolução SF ir 58, de 1972,
art. 29, parágrafo único, da Resolução SF n~" 358,
de 1983, art. 3~' da Resolução SF n~' 13, de 1985,
com proventos integfais, aumentado de 20%, observado o limite previsto no art. 102, § 29 da ConstituiçãO Fe&!ral.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1988. Humberto Lucena , Presidente._

'•) RepubliCãdopor haver s&doc.om lncorreçães no DCN, Seçio
I, de 26-1-68

1988 daquele jornaL

ATO DO PRESIDEI'ITE

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião ~$ 11 horas.)

EXPEDIENTE
Despachado nos tennos do § 2"' do art. 180
do Regimento Interno
Of. n°9/88
6rasilia,30de.mar:ço d~_}988
Exm\> Sr. Senador Hurnb~rto Lucena

DO. Presidente do Sena.d.o _F..e;der.al
Nesta
Senhor Presidente,
Atendendo dispositivo regimental, Comunico a
V. EXI' que estarei .ID.~~nte do Brasil ,no pertodo

N' 21, de 1988
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (5eÇão ll), de 24-2-88, na_ página~~~ !?nde se lê:
Rubrica
2411.09.00

Espedllcação
Outras Transferências dã União
Saldos do FUNSEN em 31-12,87

···········~··~··---

.... ~--..···--·---··--·······--·---·-··

Fonte

ValoremCz$
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24U.09.00

2590.02.00

Outras Transferências da Unlão
Saldos do Funsenem 31-12-87

=

====·--=:;··-~.

-cancelamento de Restos a Pag~r

----·····--

·-----·""'--....... -.-.

E/00 TERMOS ADITIVOS

Espéde: ContrAto n' 36188
Contratada: Sangel Máquinas Ltda.
Contl-atante: Senado Federal
"- , OJileto: Prestação de serviços de. manUtenção e asSistência técnica, de 21 (vinte _e um] apare"lh9s de ar-coridjc_ionado, insta1ados na "Represen·
tãçãÕ do Senado Federal no Rio- de Janeiro.

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

···--··--- ·--·. --------·-·
90

41.847.893.06

--·-··--.----····-----·-··90
2.191.78~,68

E na pág. 316, do mesmo Ato, onde se lê;
··························-······~=-·

02.09.0101001.4000.958
3120.00.00

Material de Consumo

02.09.0101001.4000.956
3120.00.00

Lidti;ção: __ Çonvite n9-o.!I8J>:RSF~

----:-:'-:-:-·-·-··---···-··---·-········-·········

Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

-2.00.000,00

···-·······························••<>••--....
~-------Leia-se:
-···························---:--:-::--

~
-c-:-:-...,-...··.·-----·---~--c-

Reparos e ConserVação de Bens Móveis e Imóveis
- Material de Consumo

2.000.000,00

·····························-·--'*)ATO DO PRESIDENTE
1'1" 22, DE 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que__ lhe conferem os arts. _52~_ i_tem
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo N.o da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Prcx:esso no 946/8S.5, ~~lve:
Aposentar, voluntariamente, Walter Manoel
Germano de Oliveira, Técnico Legis]ativo, Oasse
C•) Republic:o!ldo por Mver salào com Jnc:orreç&o no DCN, Seçiio

U, de 24·2-88
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"Especial", Referência NSR25, do Quadro PeõnaR
nente do Senado f~deral, nos_ termos dos arts.
101, inciso rn e 102, inciso I alínea "a" da ConstiR
tuiÇão da República Federativa do Brasil, combiR
nados com os arts. 428, inciso II, 429, inciso I.
430, incisos IV e V, 414, § 49, e 438 da Resolução
_SF n9 58, de i_972, e art. 29, parágrafo único,
da Resoluç_ã_o SF n 9 358, de 1983, art. 39 da ResoR
lução SF n9 13, de 1985.. e art. 29 da ResOlução
SFn9 182, de 1987, com proventos integrais, obR
servado o disposto no art. 102, § 2?, da Consti_
tuição Federal.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1988. _Humberto Lucena, Presidente.

- CréCiito pelo qual correrá a despesa: A
conta _do Programa de Trabalho no
0101001.2229/571, Natureza da- Despesa n 9
3132-010618.
.
.

~-,-

----

-

Empenho:_ F_oi emitida Nota de Empenho n"
· 0045012, de 26-2-88: ~
V8!0r Contratual: Cz$239.400,00 (duzentos
e trinta e nove mil e quatrocentos cruz.ados)
VIgência: 26-2-88 a 31 9 ~12-88

Da_ta_dél assinatura: 26-2R88".
Pelo Senado _Federal: Dr. José PasSos Pôrto
Pela contratada: Bichara Cecllio de Sousa
EXTRATO DE CON"IRATOS
E/00 TERMOS ADITIVOS

E$péi::le: Segundo Térmo Aditivo rf? 1!88
Contratada: T elesetvice- EqUipamentos e
Serviç_os_Ltda.
Contratante: Senado Federal
Ob]~to_: Prestação de serviços de manutenção, -preventiva e corretiva, dos aparelhos e siste~
mas telefônic6s tipo ''KS"
Ucltação: Convite nç 12/87

ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 24, DE 1988

Crédito pelo qual correrá a despesa: A
conta do Programa de Trabalho n9
010'f02__1.2018/702, Natuieza da DespeSa n 9
3132-0106(7.

RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II), de
3R3R88, na página 382, onde se lê:
Rubrl<a
Especificação

Em_pe:nho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00062/0; de 11 '-1-88.
ValoremCz$

""'"""""""'''""""""'-"'""""""'"''''"''"'"'""""'"""""''""'-"""~

Equipamentos e Mat. Perinanente

4120.00.00

1.000.00,00

Vlgênda: 1'-1-Sila 31-12-88

LeiaRse

.............................................................................................. 4120.00:00

VaJor contratuaJ: Estimado em Cz$
1.950.000,00 (hum mllhão novecentos e cinqUenta mil cruzados)

~

-

Equipamentos e Mat. Permanente

(')ATO DO PRESIDEI'ITE
N• 29, DE 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
abibuições que lhe_ conferem _os arts. _52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora

no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em

\~Sta

o que consta do Processo n9 1.443/88-7, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Adauto Alves dos
Santos, técnico em Comunicação Social, aasse
••) Republlc!ldo por haver saldo c:om inc:orreção no DCN, Seçlio
H, de 10-3·88

1.000.000,00

"Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado, Federal, nos tennos dos arts.
101, inciso III, e 102, inciso I, alfnea "a", da ConstiR
tulção_ da RepóbHca Federativa do Brasil, combinados com os arts.428, inciso TI, 429, inciso I,
430, incisos IV e V, 414, § 4~. e 438" da Resolução
SF n9 58, de 1972 e art. 2~. parágrafo único, da
Resolução SF n 9 358, de 1983, art. 3~ da Resolu~ção- SF n9 13, de 198.5, e art. 29 da RE.!soiução
SF n" 182, de 1987, com proventos integrais, observado o disposto_no art. 102, § 2~. da Constituição Federal.
-Senado Federal, em 8 de março de 1988. -

Humberto Lucena, Presidente.

Data da assinatura: 11 '-1-88
Pelo senado Federal: Dr. JoséPa8sosPôrto
Pela contratada: Theodoro Amerlco Vervloet Serendnlck
EXTRATO DE CON"IRATOS
E/QIJ TERMOS ADmYOS

Espécie:

ContrAtO n•81ffS

Contratada: Empresa Brasileira de Correios
e Te!é grafoS
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de coleta, tratamento _e__entrega de_ de._objetos_de___c_orrespon~
dências_. atravé;s do Serviço Especial de Entrega
de Documentos - SJ;.ED.
Udtação: Dispensa de licitação com base
no ítem VIl, art. n9 22 do Decreto-Lei n" 2300/86
e no ítem VII, art. n9 19, do Aro n? 31/87 da ComissãO Diretora do Senado Federal.
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Crédito pelo qual c:onerá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho n<:>
O1O1021 .2018/58 f, 1iatureza da Despesa nl'
3!32-0I10t2..
.

EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 lERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo n 9 11/88

Contratada: Magno- Conservadora e ServiEmpenho: Foi emitida Nota de Empenho n<:> ços Ltda.
00131n, de 18-1-88.
Contratante: Senado Federal
Valor contratual: Estimado em CZ$Objeto: Prestação de serviços de limpe~ e
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados).
conservação nas dependências do Senado Federal no Rio de Janeiro.
VJgtncla: I <:>-1-88 - indetermin~do
Ucltação: Convite n" 1 /87- RSFIRJ
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
Data da assinatura: 18-1-88
conta do Programa de Trabalho n 9
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
0101001.2229/571, Natureza da Despesa n 9
Pela contratada: Jorge Eduardo ~ns
3132-0112/2.
Rodrlgues

Abrildel988
_: Vlgblda: 1-1-88 a 31·12-88_
Data da assinatura: 15-1-88
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
Pela contratada: José M.arla Saldanha da
Costa

o

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n"

EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 lERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo n~ 9/88
Conb'atada: REMAN - Reformas, Manutenção e Obras Ltda.
Conb'atante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de manutenção dos gramados e jardins, in:temos .e externos,
dos prédios do Senado FederaL
Ucltação: Tomada de Preços rf! 60/86

00123/6, de 15-1-88..

Valor contratual: Estimado em Cz$
- -706~669,74 -(setecentos e seis mil, seiscentos e
sessenta e nove cruzados e setenta e quatro centavos.)

.

Vlgéncia: 1-1-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 15-1-88
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
Pela contratada: Ivo Magno Pinto
EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 lERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE CONTRATOS
E/00 lERMOS ADI1iVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo nl' 19/88
Contratada: Encadernadora Guanabara Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de encadernação de livros. periódicos e diários (DOU, DODF,
DJ, DCN-1 e DCN-11).
Ucltação: Convite n9 321/86
-_
Crédlto pelo qual correrá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho n• 01 OI 001.2229/641,
Natureza da Despesa nl' 3132-0103/8.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9
0024/0, de 1•-2-88.
Valor contratual: Estimado em Cz$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzados).
Vigência: 1•-1-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 19-2-88
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
Pela conUatada: Gilberto Souza da Rocha

EX!RAfo DE: CONTRATOS
Espéde: Primeiro Termo Aditivo n9 13/88
Crédito pelo qual coiTerá a despesa: A
E!OOlERMOS ADITIVOS
Contratada:' Serviço de Anatomia Patológica
conta do Programa de Trabalho n 9
9
-e
Citologia.
Espécie:
Segundo Termo Aditivo n? 20/88
0101021.2205/816, Natureza da Despesa n
Contratante: Senado Federal
Contratada: KENNYA - Comércio, Repre3132-0106/0.
Objeto: Prestação de serviços de Anatomia sentações e Serviços Gerais Ltda.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho nl' Patológica e Citologia (esfregaços e biópsias).
Contratante: Senado Federal
00144/9, de 20-1-88. ·
Ucitação: Dispensa de Ucitação, com base no
Objeto: Prestação de serviços de lavagem de
carpetes e tapetes, nas dependências do Senado,
Valor contratual: ez$ .617.403,60 (seiscen- art. 69 do Ato nl' 9186 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À residência- oficial do Presidente do Senado e blotos e dezessete mil, quatrocentos e três cruzados
conta do Programa de Trabalho n~ cosC,DeGdaSQS3-09.
e sessenta centavos).
0101428.2004/761, Natur~z~_ da Despe_sa n~
Ucltação: Convite n9 310(86
•
Vlgblcia: 1'·1-88 a 31•-12-88
3132-0109/2.
- Oéditopeloqualcorreráadespesa:A_conta
Data da assinatura: 219-1-88
Empenho: 'Foi emitida Nota de Empenho n~ do Programa de Trabalho n9 0101021.2205/771,
Pelo Senado federal: Dr.José Passos Por- 00176/7, de 22-1-88.
_ Natureza da despesa n~ 3132-0106/6.
Valor contratual: Estimado em Cz$
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~
to.
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados).
00252/6, de 3-2-88.
Pela contratada: Matcelo Oliveira Borges
Vlgênda: 1-1-88 a 31-12-S:S
Valor Contratual: Estimado em Cz$
Data d~;~. assinatura: 22-1-88
_____ ----100.000,00 (cem mil cruzados).
EXTRATO DE CONTRATOS
VIgência: \9-1-88 a 31-12-88
- P~lo Senado Fec:l~r~: Dr. José Passos Pôrto
E/00 lERMOS ADITNOS
Pela c_ontratada: Dr. Elias Fernando Mlziara
Data da assinatura: 3-2-88
Pelo Senado Federal: Dr. José PaSsos Pôrto
Espéde: Primeiro Termo Aditivo n9 10/88
EXrRATO DE CONTRATOS
:ee~a cOntratada: Hêllo Machado Vielra
Contratada: Laboratório de Patologia e CitoE/00 lERMOS ADITIVOS
(ogia Aplicada Ltda.
EXTRATO DE COmRAtOS
Contratante: Senado Federal
Espécie: Primeiro Termo Aditivo nl' 18/88
E/0/.llERMOS ADITIVOS
Objeto: Prestação de serviçoS de CitopatoJoConb'atada: Dímas de Melo Pimenta S/A gia e Patologia Cirúrgica aos Senadores, ServiEspécie:
Primeiro Tenno Aditivo n~ 26/88
DIMEP
dores do Senado Federal e seus dependentes.
Contratada: tele-sistema Ltda.
Contratante: S~nado Federal
Udtação: Dispensa de licitação, com base no
Contratãnte: Senado Federal
__ Objeto: Prestação de serviços de conservaart. 6~ do Ato no 9/86 da Comissão Diretora.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção
ção, assistência técnica e manutenção preventiva
Crédito pelo qual correrá a despesa: A
preventiva e corretiva dos aparelhos e sistemas
e corretiva em divervos relógios de propriedade
conta do Programa de Trabalho n9
telefônicos do Senado Federal Tipo KS, marca
do Senado Federal._
0I01428.2004n6J, Natureza da De.spesa n9
telequipo, compreendendo 3 centrais e 29 apãi'eUcltação: Convite n• 109/87
3132-0109/2
.
lhos; no total de 32 unidades.
Crédito p~lo qual correrá a despesa: À
·Ucltação: Convite n9 12/87 - E'mpenho: Foi emitida Nota de Empénho nl'
conta do Programa d~ Trabalho nl'
00182/1, de 22-1-88. ·
.. Crédlto pelo qual correrá _a despesa: À conta
0101021.2205nS1, Natureza da Despesa n9
Valor contratual: Esttmado em Cz$
do Programa de Trabalho n9 6101021.201Bn02,
3132-0106/3.
.
.
Natureza da Despesa n'? 3132-0112/]L
150.000,00 (cento e cinqUenta mil c'ruzadoS).
~-Emp~mho: Foi _emitida a Nota de Empenho
VIgência: 1-1-88 a 31-12-88
n• 00124/4, de 15-1-88
Empenho: Foi emitida Nota _de __;:mpenh_o- n? _
Data da assJnatura: 22-1-88.
Valor contratual: Estimado em Cz$
00246/1, de 1•-2-88.
·
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
706.039,02 (sétec_entos e seis mil, trinta e nove
Valor contratual: Cz$ 38.400,00 (trinta e oito
Pela contratada: Dr. Regis Sales de Azevedo
cruzados e dois centavos).
mil e quatrocentos cruzados).

Abril de 1988

Vlgênda: 19 -l-88 a 31-12-88

Data da assinatma: 1~-2-88
Pelo Senado Federal: Dr. José Passo Pôrto
Pela contratada: Klaus Dietr:lch Guth
EXTRATO DE CON1RATOS
E/00 TERMOS ADmYOS

Espéde: Contrato n• 35/88
Contratada: Carimbos Brasil Ltda.

Contratante: Senado Federal
Objeto: Fornecimento de carimbOs.

Udtação: Convite n• 10/88
Crédito pelo qual con-erá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho n' 0101001.2229n21,
Natureza da Despesa n9 3120-010012.
Empenho~ Foi emitida Nota de Empenho J1'!
00260n, de 3-2-88.
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Valor contratual: Foi estimado em Cr$
400.000,00 (quatrocentos mil cruzados).
Vlgênda: 3-2-88 a 31-12-88
Data da asslnatma: 3-2-88

Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
Pela contratada: Martinho de Souza Mendes

ÂIVes
EXTRATO DE CON1RATOS
E/00 TERMOS ADmvos

Espéde: Contrato n• 34/88
Contratada: Simão Engenh'aria Elétrônica

COrri. e Indústria Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objetlvo: Prestação de serviços de manutençã.o preventiva e corretiva de 9 (nove) centrais
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automáticas de comutação e 58 (cinqUenta e oito)
aparelhos telefônlcos, tipo KS, marca ericsson,
modelo multivox,512.
Ucit.ação: Convite n9 27/88
Crédito pelo qual coJTerá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho n9 0101021.2018/702,
Natureza da Despesa no 3132..0112/1. EmpenhoFoi emitida -Nota de Empenho n9
00.517n, de 9-3-88.
Valor cont_ratual: Foi estimado_ em Cz$
1.000,000,00 (um mllhão
cruzados).
Vlgênda: 9-3-88 a 31-12-88
Data da assinatura: 9-3-88
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto
Pela COntratada: Dr. Romerlos t:üDuio
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~SENADO

BRASiúA.-DF

FEDERAL

RESOLUÇÃO 1"1• 18, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado de Goiás, a realizar operação de empréstimo externo
no valor de OS$ 98,200,000.00 (noventa e oito milhões e duzentos mil dólares americanos).
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCI"' (Seção 11), cl.e 28·1-88, página 175, no Preâmbulo
Onde se lê: .
.
· . .~: .
.
... nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição...
Leia-se:
... nos termos do art. 42, inçil;o IV, da Constituição...

SUMÁRIO
l-ATA DA 10' SESSAO, EM 5 DE
ABRIL DE 1988
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presi-

dente da República
-N• 108/88 (n• 148/88, na origem), rele·
rente à escolr.a do Sr. Rubens Antonio Barbosa, Ministro de Primeira Classe, -aa Carre_il_'a
de Diplomata, para exercer a função de Em- .
baixador na Delegação Permanente do Brasil
junto à Associaçao Latino-Americana de Integração.
-N~

103 a 107/88 (n• 143 a147/88,na

origem). de agradecimento de comunicação.

1.2.2- Comunicação da Presidênda
-Deferimento, em 2_9. de fD;arço último,
de requerimento de autoria do Senador !ram

Saraiva, solicitando a prorrogação por mais
_ 90 dias do prazo dado à Comis_são Parlamen·
ta_rde Inquérito destinada_ a investigar as resp-onsabilidades político-administrativi:ls do acidente com a cápsula de Césio-137 em Goiânia.

-

1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR8/ICH/D SALDANHA DERZI, co·

mo· Líder da Maioria ....:.. lnéonstitucionalidade
da CPI da corrupção.

1.2.4 -Questão de ordem
Levantada pelo Senador Josê Ignácio Ferreira e respondida pela Presidência, relativamente à constitucionalidad~ da CPI que apura
intermediação na liberação de verbas públi-

câS.-

---

1.2.5 -Discursos do Expediente (con·
linuação)
SEI'IIlDOR DNAL.DO SURaAGY, como U·
der do PFL - Intervenção no Estado de _Alagoas.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Uder do PMDB - Congratulação ao Coronel Coaracy Q.e Roure, promovido ao generalato.
SENADORJAMJL HADDAD, como Líder do
PSB - Em~cipação da Barra da Tijuca RrSesQuícent~nário da mciite de Jos~ Bonifácio de Andrada e Silva.
-- - -SENADORLOORNALBAPTISTA-Home·
!189em pelo _8CY' aniversário do Senador Luiz
Viana FilhO. - SENADOR RONAN TFTO ~ Presença na
Casa do Deputado italiano Constante Portadine.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Fed_eral
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo·
JOSECLER GOMES MOBEIRA
Di reter Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

SENADOR EDISON LOBÃO - Relatório
sintetizando os resultados de viagem do Governador do DF ao exterior.

SENADOR FRA/"'CISCQ ROllEMBERGOpção da Constituinte pelo presidencialismo.
Divisa dos Estados de Sergipe e Bahia.

SENADOR M4RCO MAOEL- 40 anos da
CHESF.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Comentário do editorial intitulado "Basta de
Transição'', publicado no jornal Folha de S.
Paulo, em 24-3-88.
SENADOR NELSON WEDEKIN-A "'farra
do boi" erri Santa Cãtarina.

SENADOR CARLOS De'CARU- A situação da agropecuária amazonense.
SENADOR RONALDO ~GÃO - s.,..
pensão de empréstimos pela Companhia de
Financiamento da Produção_ no Estado de
Rondônia.

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

ASSINATURAS

Semestral

Cz$ 950.00

Exemplar Avulso

Cz$

6.00

Tiragem: 2.200.exemplares.

SENADOR_MÁR/0 MAú\- Segregação ra-

cial e "aparthek(.

-

1.3_---;-_ENCERRAMENTO

- -· -

;! - RETIFICAÇÃO

·1.2:6·- conlUnicaçÀ.o
- - -:_Do Senador Álvaro Pacheco de que se
ausentará do País.
·
1.2.7 -R-equerimentos
.....,.. No 25/88, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n9 16/88, cjue faxa normaS de
organização e funcionamento do ensino superlor e sua articulação com a escola média,
e dá outras providências.
- N9 26/88, de urgência para o Projeto de
L~i do S~nado n~ _11/88, que dispõe sobre
a filiação partidária para as eleições municipais
de !988.
1.2.8- Questão de ordem
Suscitada pelo_ Senador João Lobo e acolhida pela Presidênda, relativamente à inexistência de quorum para o prosseguimento da
seção.

Trecho da Ata da s• sessão, realiz_ada em
15 de março de 1988.
3 - ATO DO PRIMEIROSECRETÁRIO
Ne4, de 1988

4 - DIRETORIA GERAL DO SENADO
FEDERAL
-Portaria n~ 7, de 1988
...;_ Extratos de _contratos assinados Pel6 Senado Federal
---c

5 - ATAS DE COMISSÃO
6 -MESA DIRETORA
7 - LiDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS

8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 1 o~ Sessão, em 5 de abril de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco Rollemberg
As I O HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mádo Maia- Alulzio Bezerra- Ncdmr Júnior
- Leopoldo Perez --~Carlos De'Carli - Aureo
Mello - Odaclr Soares - Rooaldo Aragão Olavo Pires - João Menezes - ,Almir Gabriel
- Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre CoSta- Edison Lobão- João Lobo- Cha·
gas Rodrigues- Alvaro Pªç_h~çQ_~ Virgílio Távora -Cid Sab_óia de_ Carvªlho -Mau ros Benevides
- Carlos Albert.o _:- José Agripino - Lavoisier

Lucena~ Ra_imundQ Lira---:- Meira Filho_ ~_RobeJlO Çampos - Lourem·
Marco Ma.c~el - Antônio Fari?~-S - M<ffisueto_d_e_ -~Per_g Nl,l_l)e~ Rocha-_ Márci9 Lacerd~-- Mendes
Lavor -Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Mar- Teotonlo Vilela Filho -Albano Frarico- Fran- __ tins - Leite Chaves -Afonso Camargo -José
cisco Róllemberg- Lourival Baptista- Luiz ViaRicha - Jorge Bomhaus_en -:- Dirceu Came_iro
na -Jutah__y Magalhães -José lgnácio Ferreira
-Nelson Wedekin- Carlos Chlarelli -José
-Gerson 0;3m;ata -João Calmon -Jamil HadPaulo Biso!.
dad- Nelson Carneiro- Itamar Franco -Alfre-ó SR. PREsiDENTE (Frandsço Rolle""mberg)
do Campos - Ronan Tito - Severo Gomes -A lista de presença acusa o comparecimento
Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas Malll'O Borges - Iram Saraiva - Irapuan Costa de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimenJúnior - Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa tal, ded~ aberta a sessão. _

Mala -:-J:iL!.mbertc>
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Sob a proteçáo de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~-secretário procederá à leitura do expediente.

é: lido o seguinb: .

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DAREPÚBUCA
SUBMETENDO A DEliBERAÇÃO DO SENADO A ESCOUiA DE NOME INDICADO PARA
FUNÇÃO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIA AQl/IESCÊ!'ICIA.

MENSAGEM
n' 108, de 1988
n' 148/86, na origem
Excelentlssímos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade ccim o artiQ'o 42 (item III)
da Constitufç:ão, tenho a honra de_ submeter à
aprovação de Vossas Excelências _a ,_escolha, que
desejo fazer, do Senhor Rubens Antonio Barbosa,
Min[stro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo-

mata, para exercer a função- de Embaixador na
Delegação Permanente do Brasil junto à Assada~
ção latino-Americana de Integração, nos termos

dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal
do ServiçO Exterior, baixado peh-becreto- n<:>
93.325, de 1 de outubro de 1986.
_
2. Os méritos dO Embaixador RubensAnbnio
Barbosa, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasma, em 4 de abril de 1988. - José Sàr-

ney.

INFORMAÇÃÓ
Cuniculum Vltae
Embaixador Rubens Antônio Barbosa.
São Paulo!SP, 13 de junho de 1938.

Fllho de José Orlando -BarbOSa e Lice Farina
Barbosa.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND/
{!B.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,

IRBr.
Planejamento Governamental da Universidade
de Brasília.
_
Cwso_de Análise Ecônomica e Eco1omia ·cafeeira do IBC
Economia, Finanças e Política, como ouvinte,
na "London School of Econmics", Londres. Inglaterra.
Curso sobre Governo e Política na América Latina na "London School of Econmies", Londres.
Curso_sobre Relações entre civis e militares no
"King's College da London School of Economics", Londres.
Mestrado de Política (MA Degree in Área Studies LA.) na "London School of Econornic~",
Londres.
Chefe do Gabinete de Educação e Cultura do
Distrito Federal, 1974.

Se_c_retário-Executivo da Fundação Alexandre
de Gusmão, 1982.
Assessor do Coordenador e Secretário-Execu-tivQdO--Erogranla "t~ãd6naf de_ Desburocratização,
integrante da Presidência dei Rep'ública, 1984.
" RepreSentante do Programa Nacional de Desburocratização na Comissão de Facilit de Comércio Exterior, 1984.
-Secretário de AssuntOs Internacionais do Ministério_ da fazenda, 1987/88.
Terceiro~SeCfetário, 7 de _novembro de ÜJ62.
Segundo-Secretário, antiguidade, 1o de dezembro de 1966.
Primeiro-Secretário, mefeciffiénto, 1~de j<:!neiro
de 1973.

·

· · '

•

·

Cõnselheiro, mereCimento, 19 de marÇo de

1976.

.

.

JV\inistro de SéQuhda CTaSse, mefecimento:-12 .
de dezembro de 1979.
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 29
de jUnho de 1984.
Assistente do Chefe_ da Divisão de Pass.:ip"ortes,
1963.

OfiCiar de Gabinete do Ministro de Est8do,
1963.

Assistente do Chefe_ do Serviço de_ Relações
com o Congresso, 1963.
Oficial de Gabinete, interino, do MinistrO ae Es~
tado, 1964/66.

·

·

Assistente do Chefe· do Departamento da Ásia,
África e Oceania, 1972n3.
AssessoJ_ do. Chefe do Departamento Económico, 1973n4.
Assessor _do Chefe do Departamento da Europa-U e Secretário Executivo da Celeste, 1976/84.
_.Chefe, substituto, do Departamento da Europa,
1983/84. Agregado, 1984.
Secretário Especial de Relações com o Con~
gresso, 1984/85.
Chefe .do Gabinete do Ministro de Estado,
1985186:

Representante do Ministério das Relações Exteriores no Conselho de Administração de ltaipu,
1985/86.

SUbsecretário-Geral de Administração e de Comunicações, 1986: _
Subsecretário-G_eral de Assuntos Políticos Multilater.:ifs e Especiais, 1986/87.
Londres, Terceiro-Seé:reitário, 1966.
Loridres, Segundo~Secretário, 1966/69.
Londres, Cônsul-Ac:ljunto, 1969no.
~_Londres, Encarregado, 1971 e 1972.
[ sessão do Conselho Internacional do Açúcar,
1960 (membro).

UReunião Anual Ordinária do CJES, São Paulo,
1963 (membro).

.

.

- "XIIf'Corúerência da Uriesco,_Paris, 1964 (membro).
Seminário de Peritos Govemameilta[s- em Política Comercial, Cepa!; Brasília, 1964 (membro).
XX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1965 (membro).

XXI Assembléia do Grupo Internacional de EstUdOs sobre a-Borracha,-Cingapura, 1970 {representante). _
·
·
VI1 Período de Sessões do Conselho da OrganizãçãO lntemacional-ao_Açúcar e suas Reuniões
Preparat6rias, Londres, 1971 (delegado-suplente).
À disposição _do Ministro das Rela~es EXteriores da Arábia Saudita, 1972.
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IV Conferência da Cúpula dos Países Não-Ali~
nhados, Argel, 1973 (assessor).
- Missão Precursora à Chíria, encarregado da instalação da Embaixada em Pequim, 1975 (membro).

III Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia,
1975 (delegado).

·

. ··

-

Feira de Budapeste, 1976 (diretor do pavilhão
do Brasil),
-_-!VReütilâo da ComisSão Mista Brasil-Roménia,
1971.(delegado)."

·

·

~

V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS,
1977 (delegado).

Represental)te do MRE na t'Om.issão Brasileíra
de Intercâmbio, 1978.
mReunião da COJTiissão Mista Brasil-BUlgária,

Sófia, 1978.
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria,

Brasília, 1978 (delegado).
_ _ _
DReunião da Comissão Mista _Br.:iáii:.RepúbliCa
Democrática Alemã, Brasilia,___ 1978 (delegado).
Delegação em viagem oficia1 do Ministro Ânge_lo Calmon de Sá, à Polónia, 1978 (membro).
Missão Comercial à RPA e à Bulgária, 1978
(subchefe).
Delegação em viagem oficial do Ministro César
Cais à Romênia, 1979 (membro).
-- ·
Missão T écnÚ::a e Coinercial à ORSS, 1979
(membro).
V Reunião da Comissão Mista Brasjl-URSS, Brasília, 1979 (delegado).
VIII ReuniãO da Comissão Mista Brasil-T checoslováquia, BraSília, 1979 (delegado).·
. À disposição do Vice-Pre§dente da URSS, Vasili
V. Kuznetzov, durante às cerimônias de Posse do
Presidente _João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Brasília, 1979. _
-.
Delegação em viagem oficial do MinistrO César
Ca1s à Polónia, 19BO (membro).
DelegaÇão em viagem oficia1 do Secretário-Geral da Fazenda, Eduardo de Carvã:lho_ à-Polônia,
1980 (membro).

··

Delegação em viagem oficia1 ao Ministro César
Cais à TC:hec_oslováquia, 1980 (membro).
Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Budapeste, 1980 (delegado).
lU Reunião da Comissão Mista Brasil-ROA, Ber_lim, 1980 (delegado).
__ _
--VI Re_uni_~o da Comissão JV\ista Brasii-Polônia,
Brasília, 1980 (delegado).
Vl Reunião da Comissão ~sta Brasil-Bulgária,
Brasília, H180 (delegado).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia,
Brasília, 1980 (delegado).
V Reunião da Comissão Mistã Brasii-Rômeriia,
Brasília, 1980_(deiegado).
VI Reunião da Comissão Mista Brasii-URSS,
Brasília, 1980 (delegado).
VII Reunião da Comssão Mista Brasil-URSS,
Moscou, 1980 {delegado).
IX Reunião da Comissão MiSta Br.3SJ1-Tchecoslováquia, Praga, 1981 (delegado).
VI Reui""lião da Corllissão MiSta Brásii-R6menica,
Bucareste, i981 (delegado).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil~RDA, Brasüia, 1982 (subchefe).

·

VIII Reunião da Comissão JV\ista Brasil-URSS,
Brasília, 1982 (delegado).
VIl Reunião da CoinisSão ·MiSta Brasil-Hungria,
Brasília,.J982 (subchefe).
-
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Leonid Brejnev, 1982 (membro).
V Reunião da ComiSsão Mista Brasii~ROA. Ber:-

Mi_ssão Espécia\ brasileira às_ cerimônias de
posse do Presidente do Peru, Doutor Alan Garcia,
1985 (membro).
.
.
:- . .
Jll\is~o Especial brasileira às solenidades de
- PoSse i:fo Presidente da Bolívia, Doutor Victor Paz
Estenssoro, 1985 (membro).
. .
Comitiva do Presidente da República em visita
oficial cio Ui'uguai, 1985 (membro),
Delegação do Brasil à Reunião de Cha_nceleres
- do Grupo- de Apo1o à ContadOra, em Cartage-riá,
___ _
Colômbia, 1985 (membro).
XL Sessão Ordinária da Assembléia-Geral da

lim, 1983 (subchefe).

_QN(j, 1985 (delegado).

V Reunião da Comissão Mjsta Br8siJMBulgária,
S6fia, 1982 (subchefe):___

,

Delegação que negociou aspectos do relacionamento financeiro e ç:omercial corn a Polônia,
Varsóvia, 1982 (chefe). . .
.
Comitiva do Vice~Presidente Aureli;:mo Chaves,
em visita oficial à República Popular· da Hungria,
1982 (membro).

Delegação EspeCial que representou o Governo
brasileiro nas exéquias do Presid_gnte âã URSS,

_ -··

.. _

X Reunião da CQmi_~são Mista BrasU~Tchescos

lováquia, Brasilia, 1983 {delegado).
VI Reunião da Comissão Mista Brc;tsíh6ulgári~,
Brasília, 1983 (delegado).

IX Reunião da Comissão lntergovemamental
Brasil-URSS,- Moscou, 1983 (delegado).

Abril de 1988
novos mercados, patrocinado pela AEB e publicado na Revista Indústria e Desenvolvimento, da Fiesp.
__
Os militares e o DesenvoMmento Econômico_ no Bra:$11, desde-1964 (não editado).
T,ese de mestrado na "London :?coo! of Economics",_ "Technocratic Militarlsm: a new variable
in L_atin AmericM Palites'~ (não eçjitado).
Artigos na Gazeta ~rcantlJ, Folha de São
PãulO,-JOritãfdõ Brasil, Correio Brasiliense
_e Jornal de Brasília~ sobre a~untos referentes
à DesburocratiZação e Comércio Exterior.
Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Laura Muller, Brasil.
__ prêmio G~Stão Vídigál, Brasil.
Ordem -ao--Rio Branco; Giaride Oficial, Brasil .
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande
_Qfida1, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial,
Br8.siT.
-Ordem do Mérito Militar, Graride Oficial, Brasil.
Legião da Honra, Brasil.
-OrdE:m do Mérito Naval, GTande Oficial, Brasil.
Me.Oalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
_Med~!ha do Pacificador, Brasil.
_ .Otdem da Coroa de Carvalho, CavalheirO, Qr~_o
Ducado de Luxempurgo.
Ú~.,.~Z.._ do_ Mérito, Cavalheiro, República Federal
da Alemanha.
.
Ordem do Mérito, Ofidal, República do Senew

Comitiva do Presidente da Repúblic~ no ~nc~m
i::om o Presidt;!nte Stroessner, do
Paraguai, em ltaipu, 1985 (membro).
· __
.Comitiva do Presidente da Repúbli~a ryo encontro presidencial com o Presidente Alfonsin, da Argeritiha, em Ptierto lguazu, 1985.
XIV AsSembléia Geral Extraordinária e XS/. .Assembléia Geral Ordinária da OEA em Cartagena,
Colômbia. 1985 (delegado).
Delegação brasileira à Reunião MJ!listerial do
Cõfiselho Latino-Americano do Sistema Económico Latino-Americano (SELA), Caracas, Venezuela, 1985 (membro).
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores,
OJãvO Egydio Setubal, _em visita oficial à União
aas Repúblicas Socialista_s Soviéticas, 19_85
(ffiembro).
ReuniãO de Coordenação com os Embaixadores âo Brasil nos países do Leste Europeu, Frankgal.
furt, Alemanha, 1985 (membro).
Ordem da Coroa, Cavalheiro, Bélgica.
_Delegação brasileira à Reunião do ConsE;lho
--~Ordero _dél.__Estrela de Solidariedad~? Italiana, Cade Cartagena, Montevidéu, 1985 (membro).
valheiro, ftál_ia.
· Missão Especial oficial que acomp-anhou o PreOrdem ·de Hom.ayon, Cavalheiro, Irã.
sidente da República a Manaus no encontro com
Membro da Royal Victoriam Orâem, Grã-Bre-o Presidente Belisário Betancur, da Colômbia,
t;l_nha,
--.
- ..
1986 (membro).
_ Ordem do M.éritç:>, ~heiro-Ofical, R~pública
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores,
Italiana.
Olavo Egydio Setubal, na Reunião Ministerial_ de
Ordem ·ao lnrãnte DõrTl~H~~rlq~~: -Oficial; -PorCarabaUeda, Veriezuela, do Grupo de Contadora
tugal.
e de Apoio, 1986 (membro).
O Embaixador Rubens Antônio Barbosa se enComitiva do Ministro das Relações Exteriores,
contra nesta data aguardando designação.
- -Oiãvo Egydio Setubal, em visita ofi'ci8.l ao" Para__Secretaria- de E~fado das Relações Exteriores,
guai, 1986 (membro).
em
de
de 1988. -Sergio Barbosa
Delegação brasileira à Reunião de Cúpula do
Serra, Chefe do Departamentodo Serviço ExteMovimento Não-Alinhado, Harare, 1986 (chefe). - riores
XLI Assembléia-Geral da Organização das NaÀ Comíssão de Relações Exteriores
-çôes UnidaS, New York, 1986 (delegado).
DelegaçãO brasileira às consultas informais preparatórias -às Reuniões do Comü.ê sobre Armas
De agradecimento de comunicação:
Químicas da Conferência do Desarmamento, GeN9 103/88 (n?143/88, na origem), de 4 do cornebra, 1986.
rente, comunicando a manutenção de vetos refe-Delegação brasileira às reuniões intersecionais
õdos nas Mensagens n~386, 402,403, 406 e 706,
relacionadas com a Convenção de Armas Químide 1987.
cas, Genebra, 1987 (chefe).
N~ 104/88 (n? 144/88, na origem), de 4 do corDelegação brasileira à XLID Sessão da Comisren~. relativo à aprovação das matérias constansão de Direitos Humanos das Nações Unidas, Getes das Mensagens da Presidência da República
-nebra, 1987 (chefe).
n~ .59 a 79, 81 a 8J, 100 a 108, 115 a 119,
tr~ p~idénd2i1

Delegação brasileira que participou dos entendimentos cOm o Club de Paris relaciçmados ç_Om
a dEvida polonesa, 1983 (rilem.bro).
Comitiva, do Ministro das Relaçõe.s Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, em visita oficial a República Federativa Socialista -·aa fugos1ávía, 1983
(membro).
Designado pelo MRE para proferir conferências
todos os anos, desde 1977, no EstaQo M$ipr d;:;s
Forças Armadas (EMFA), Escola Superior de
Guerra (ESG), na Escola de Guerra Na.val (EGN}.
Escola de Comando e. Estado Maior da Aer~
náutica (ECEMAR).
Seminário sobre os "Militares e a América Latina organizado pela Chatman HouSe em _1970
- monografia sobre os "Militares e o Desenvolvimento Económico no Brasil desd~ 1964.
Sem-inário sobre comércio Leste/Oeste e s·uv
Leste, patrocinado pela Unctal, Oehebra, 1984
(perito),
Delegação Especial que representou o Governo
brasileiro nas exéquias do Presidente dª· URSS,
Yuri Andropov, 1984 (membro).
Delegação brasileira à re1,.1nião do Clube de Paris sobre a dívida polonesa, 1984. -- Reunião de Grupo "Ad hoc" de peritos para
considerar melas de expandir o intercâmbio comercial entre países com diferentes sjstemas económico--sociais, Genebra (Unctad), 1_984.
Reuniões sobre o Conselho de Administração
da ltaipu Binacfonal, 1985 (membro).
Comitiva dó MinistériO das Relações Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, em visita oficial a Buenos_
Aires, 1985 (membro),
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores,
Olavo Egydio Se_tuba!, ~_rn~viagem de trabalho
a Punta dei Este, Uruguai (Encontro ministerial
com os Chancele_re_s do Uruguai e da Argentina),
1985 (membro).
Delegação _em visita de trabalhç_do Ministro•
Publicaçõe~
das Relações Exteriores, Olavo Egydio Setubal,
Mercádo Comum Europeu e a América Latina;
à Suécia e EUA (Reunião Ministerial Informal soRevista da Faculdade de Direito da Clniverbre Comércio Jntema_cional), E&tocolmo, 1985 . sidade de São Paulo, 1959. Normas e Procedi(membro).
mentos para o intercâmbio comercial com o Leste
l;:I..Jropeu (1977) publicado nos "Trabalhos do SeComitiva do Ministro das_ Relaçõe_s Exteriores,
O lavo Egydio Setubal, em visita_ ofiçial à fndia,
miná(io de Novas _Oportunidades para a Expor1985 (membro).
_
. _.
taçã_p': da Fundação Centro de Estudos de _CoReunião de Nível Ministerial para o lançamento
mércio Exterior_. _
·-Como' penetrar no Mercado do Leste Europeu,
do Sistema Geral_de ~ieJência!;õ,_Cón'lerciais
(SGCP), Genebra, 1985 (delegado).
Conferência proliilnciada em Seminário sobre

136a 141, 148 a 154, 174, 175, 181 a 186, 188
a 193, 195 a 198, 220 e 615, de 1985: 20, 21,
43, 55, 382 a 385, 62L 831 a 846, de 1986:
8 a 17, 28 a 30, 48 a 50, 75, 76, 103 a 105,
124, 133, 143, 167 a 169, 225 e 251, de 1987.
N•105/88 (n•145/88, na origem), de 4 do corrente, relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens n~ 96 a 98 e 111, de 1988.
N?106/88 (n9 146/88, na origem), de4 do cori-ente, relativo à aprovaçãO das matérias conStan~
tes das Mensagens da Presidência da República
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nável do qUe a corrUpçãO da lei. Ora, iristaurar
Indagamos, então, em que profundidade
Ú01-~ ComiSsão de lnqu~ri~o já_ etiquetada com
essas investigaç:Qes serão feitas~
o epíteto de "CP! da Corrupção", descumprindo
As denúncias_de irregularidades, representam algo que pode ser leve demais e que
a: nOrma constitucional, é corromper a lei; é, pararente, comunicando a manutenção de vetos refedoxalmente, pretender apurar e sanar possíveis
vai se adensando até chegar à área criminal,
ridos nas Mensagens n9' 707 e 709, de 1987.
desvios da lei mediante novas e mais graves infraalc~nç:ando a corrupçáo; irregularidades, inA Presidência recebeu, em 11 de março último,
clusive corrupção na administração pública.
çõ_es legais.
do Senador Iram Saraiva, Presidente da ConlfSsão
Que administração públiCa?
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
Já vêem, Srs. Senadoies, que compareço a esta
Que entidade de Direito Público? União,
as responsabilidades político-administrativas do
tribuna, para denunciar a inconstitucionalidade da
Estados, Municípios, administração direta,
acidente com a cápsula de céslo-137 em Goiânia,
Coml~ão Parlament~.r_de Inquérito instituída pela
administração indireta? Ultimamente. Ultirequerimento solidtando prorrogação, pot mais
Resolução n'? 22, de 1988, também denominada
mamente. quando? Ontem, anteOntem, o
90 (noventa) dias, do prazo da referida comisSão.
de CPI da Corrupção; e para alertar meus nobres
ano passado?
Tendo ocorrido, desde aquela data, três sessões
Pares quanto ao risco de irremediável desmoraTornadas tão notórias pelos meios de cosem que o requerimento fosse submetido a votos
lização dessa instituição parlamentar e, com ela,
munit:::ação. QuaiS meios de comunicação?
por falta dequorum, a Presidência, ad referenda instituição à que pertencemos, se se confirmar
De maneira que me pareceu vago demais
dum do Plenário, deferiu, em 29 de março a Scilici- _ a tendência que já sevem_delineando na referida
-o que c_onsta da Resolução n~ 22. Nós devere~
tação.
COriíJsSão, Oe conduzi-la a desvios de suas fin"alimos, evidentemente, para não permitir que
dades, tão intoleráveis quanto inconfessáveiS.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
a Cbmtssão proceda inconstituciomilmente,
Ningué!f'l mais a cavaleirQ para ajuizar da cons- Há oradores inscritos.
encontrar, amanhã, quando da sua instalatitudonalidade ou inconstitucionalidade da citada
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid
ção; uma fórmula para que cumpramos o
ComisSão do que o respectivo Presidente, o nobre
Saldanha D_erzi, como Líder da maioria.
texto constitucional, trabãlhando sobre um
senador José lgnácio Ferreira, que soma aos infato determinado, ou seja, balizando, claracontáveis títulos que o recomendam à nossa admente, os limites de ação desta Comissão.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB
ll_!iração o de _ex~res[dente da OAB do Espír!to
Desejo apenas deixar este registro para
- MS. Como Líder, pronunCia o seguinte discurSanto e de ex-Presidente da Comissão de Constique não fique a impressão de que a todos
so)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: tuiç_ao e Justiça do Sénad6 Federal.
passoU despercebida esta colocação fluídica,
• Desconheço instrumento mais apropriado ao
O pronunciãmeiltO-feitO por S. Ex", a propósito
que consta na resolução e que, nos parece,
eficaz cumprimento da função fiscalizadora que
da constitucionalidade do ato que criou a Comiscolide frontalmente com·o texto da Constio Poder Legislativo deve exercer sobre os atas
são de que nos ocupamos,- é tão límpido, tão
tuição Federal."
do Poder Executivo, do que o instituto das Comisbem fundamentado e tão revestido de autoridade
sões Parlamentares de Inquérito.
e insuspeição que náo nos furtamos à sua integral
O Sr. José lgnáclo Ferreira ~V. Ext- me
Em termos ideais e teóricos, por via desse inspemlite um-aparte? I: porque v. EX' me citou
citação:
trumento, a Constituição- concede a ambas as
"O SR. JOSÉTGNÁCIO FERREIRA (PMDB nominalmente.
Casas do Congresso a prerrOgativa e os meios
- ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Eu
necessários à rigorosa apuração_da verdade, toda
-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
li o discur~ de V. Ex" pérfeiiãffierite.
a vez que pairem dúvidas consistentes sobre a
Desejo apenas fazer um r~glstro, já que
regularidade ou probidade dos atas praticados
-O Sr. Carlos_ ChiareUI- Permite V. Ex" um
_ - amanhã deveRs_e instalar essa Comissão, para aparte?
por autoridades do Poder Executivo.
que
não
passe
despercebida,
pelo
menos,
Lastimavelmente, impõem-se reconhecer, por
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- No
a atenção que se teve com relação a um
outro lado, que as Comissões Parlamentares de
aspecto forma1, que nos pareceu da maior final, darei aparte a todos os Srs: Si.madOres.
Inquérito, tanto quanto o próprio Parlamento, viirnpçntância.
vem em crescente descrédito perante a opinião
O Sr. José'"lgnáclo FeJTeira ~Mas é porTrata-sedoqUé coriSta do art. 37, da cõrls- que ...
pública, bastando considerar que, no conceito do
tituição
em
vigor
e
em
face
do
texto
da
resolupúblico, instaurar uma Comissão de Inquérito
OSR. RACHID SALDANHA DERZI- Não.
ção apresentada para efeito de constituição
equiva1e à "montagem aparatosa de um espetáda Comissão que amanhã deverá instalar- É o -discurso de V. Ex•, que V. & pode querer
cuJo rico em exibições e pobre em resultados
-retificar.
se."
concretos. Daí i::oricluírem muitos cidadãos resDiz o art. 37:
peitáveis pela inutilidade dessas Comissõe_s.
O Sr. José Jgnáclo Ferreira- Não, absolutaNão nos incluímos, Srs. Sêiiadores, entre os
-"A -~mara dos Deputados e o Sena- mente. Estou exatamente na linha deste discurso
que assim pensam. Antes, pelo contrário, timbrae das conseqüências que ele produziu. V. Ex" me
~o Federal, em COil~f')tQ ou separadamente,
mos em sustentar que as Comissões de Inquérito
Crlãfão comissões de inquérito sobre fato deR p'erm!te um aparte?
constituem uma prerrogativa inarredâvel do Poder
terminado e por prazo certo, mediante requeO SR. SALDANHA DER.ZI - Com muito
Legislativo; que elas representam o instrumento
rimento de um terço de seus membros."
prazer.
mais vigoro-so de que dispõe o povo, através de
Apesar da matéria -ter merecidO parecer seus representantes, para examinar os acertos e
favorável, queremO$ deixar claro - porque
O Sr. José lgnáclo Ferreira- É exatamente
desacertos de seus governantes; que, todavia, eseste é um registro, inclusive, para o futuro para dizer a V. Ex!' que esse discurso foi proferido
sas comissões só se revestem da respeitabilidade
-.que o texto da resolução, calcado na pos- na véspera da instalação da Comissão. A.Comisque lhes é inerente, quando constituídas em rigotulação que foi encabeçada pelo eminente são se instalou no dia imediatamente seguinte
rosa obediência à norma constitucional e, uma
-Senador Carlos Chiarem, é o seguinte:
e constatou ç_oisas que, aliás, obtém o ap<?io de
vez instaladas, mantêm-se na estrita preservação
de suas finalidades, não_ permitindó o seu Presi"É constituída, nos termos do art. 37 doutrinadores eméritos, como os de que corrupdente nem qualquer de seus membros o mínimo
da COnStituição Federal e do art. 170, alí- ção pode ser um fato, como um fato pode ser
desvio, seja para a promoção de pesso_as, seja
nea b, do Regimento interno, do Senado educação, como um fato pode ser o esporte brasipara a satisfação de ressentimentos pessoais, seja
Federal; uma Comfisão de Inquérito ...:.._ leiro. E se pode investigar a situação do esporte
para a retaliação de terceiros, seja para quaisquer
veja Sr. Presiderite - destinada a 1rives- brasileiro, se pode investigara· situação da educaoutras motivações obscuras, estranhas às ~xigênR
-tigar, em profundidade- até aqui não há ção, se pode investigar .ç1 ques_tão nude~_r_no _Brasil. Quer dizer, a corrupção pode ser perfeitamente
das da ética pública e aos interesses do bem
referência alguma a fato_ determinado um fato determinável para efeito de teJ® çonstitucomum.
as denúncias de irregularidades, inclusive
cional. No entanto, em face do enfoque que dei
Já dizia Gregório Magno que "a corrupção do
_ corrupção, na administração pública, ultie das minhas convicções pessoais, de q_ue a Co.
melhor é a pior das corrupÇões". Com efeitO; -srs.
-mamente toi'nada~~; tãO notórias pelos
missão não poderia ter u~a abrangênc~ tal no
Senadores, nenhuma corrupção é mais aboriliR
meios de comunicação."
n~ 375, de 1984; 377, de 1985 e 30, 104, 119
e 125, de 1988.
N•107/88 (n• 147/88, na origem), de 4 do cor-
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âmbito da sua investigação, que ficasse inteiramente indefinido esse âmbito - não se pode
cercar frango em terreiro aberto - , temos que

defipir as balizas, as fronteiras da ação dessa Comissão. A C_omissáo, no seu primeiro ato- estão
aí as notas taquigráficas que podem orientar V.
Ex' e as figuras -que certamente formam a retàguardajurfdk:a de V. Ex<' nesse trabalho que agora
expende perante o Congresso Nacional - a Comissão definiu um fato determinado. E qual foi
e é esse fato? A investigação da intermediação
de verbas no âmbito da Administração Pública

Federal. Quer dizer, o fato a ser Investigado é
intermediação de verbas no âmbito da Adminis-

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -

V.

EX' sabe que não sou jurista. De forma qUe, $-e
V. EX' quiser...
O Sr. Carlos Chfarelll- Mas V. Ex" está Com

Otexto do seu diScurso

preparado. Não há risco
de V. Ex• se perder. V. Ex• está dissertando com
tanta propriedade sobre um texto elaborado. Apenas me dê o direito de fazer algum_ comentário,
já que V. ~ me citou.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Se
V. Ex• quiser fazê-lo logo à frente, porque cito
V. Ex' novamente, eu agradeceria. Se V. Ex• insistir,
darei a palavra a V. EX'

tração Pública Federal Não no âmbito exclusivo
O Sr. Carlos Chiarelll- I:: um pequeno interda SEPLAN. Enfocando um fato determinado que
valo. Se for citado novamente, poderei voltar natu·
é a investigação de verbas na Administração Fe~
ralmente, já que V. Ex' me diz que há outras citadera!, o âmbito dessa Comissão esfá claramente
ções.Apenas gostaria de dizer a V. Ex", à luz desses
definido, o fato que ela investiga está claramente comentários feitos e acompanhados pelo que
definido. Tanto iSto é verdade que o pareCer do
acredito que exista de mais expressivo, em maté·
Sr. Saulo Ramos, o qual tive a oportunidade de
ria de interpretação jurídico-cOnstitucional, que
ler, deixa claro isto. Apenas se equivoca quando são os Comentários à Constituição de 1967,
restringe esse âmbito, dizendo que a Comissão
nada menos nada mais do que do ílustre méstre
apura intermediação de verbas apenas no âmbito
Pontes çle Miranda, da Editora Forense, edição
da SEPLAN. Não é isto que a Comissão definiu; __ de, 1987, essa figura ilustre das Letras Jurídicas
definiu como o âmbito da sua investigação em
deste Pafs, tratadista de reconhecidos méritoS toda a Administração Pública Federal.
creio que V. Ex' os reconhece e certamente os
proclama ao falar sobre fato determinado, às foO SR. RACHID SALDANHA DERZI- Uni- lhas 49 do 'Tratado", ele é muito claro; " ... fato
versal.
determinado, ou fatos determinados que se enca~
O Sr. José Ignáclo Ferreira- De maneira dei em, ou se seriem." E, mais adiante, explica
que coloco claro para V.Ex" que o teXto que acaba o que seria encadeamento ou seríação, isto é,
de ler, o discurso que pronunciei na véspera da "a decorrência normal, o nexo causal a que se
instalação da Comissão, está perfeitamente de é levado no procedimento investigatório." Diga~ se
pé, e, em face dele, a Comissão definiu, por ora, de passagem, ilustre Senador Rachid Saldanha
o âmbito da sua atuação; nada impede que, sub- Derzi, isto é o comentário_ explícitO e expreSso
seqüentemente, ela defina outros fatos, e nada de Pontes de Miranda sobre esta matéria. Creio
impede que, no curso das investigações, sendo que é bom ficarmos na companhia de alguém
descoberto um fato que tenha conotação direta com tanta notoriedade meritória, com valor moral,
com os fatos investigados, a Comissão persiga com tanto conteúdo jurídico, com tanta capaci·
o esclarecimento desse fato novo com que se dade interpretativa. Não estou, no caso; citando
deparou no curso da investigãção que ela- está quem se desconheça ou quem tenha grande no~
toriedade por outros aspectos, mas quem tenha
a produzir.
Tresdigo para V. Ex!', pois, que o texto que acaba ganho notoriedade à luz 9o que foi e do que
de ler, referindo--se_ ao discurso que pronuncie~ é na História deste País, em matéria de tradição
está inteiramente de pé, e o que a ComiSsãõ tem jurídica, em capacidade interpretativa, como doufeito é exatamente perseguir um objetivo nitida~ trinador, que nós todos reconhecemos e o Mundo
reconhece. E há mais, às folhas 50, há um texto,
mente baJizado em sua primeira reunião.
são quatro linhas- talvez V. ~me permita fazer
uma rápida leitura, não quero de maneira nenhu~
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui·
to grato a V. Ex' por confirmar que, realmente, - ma perturbar este magnífico pronunciamento que
V. Ex" faz nesta oportunidade. Diz ele: "A CP! pode
na convocação, dela não constava. V. Ex' tentou,
investigar se a subvenção tem sido paga, satise isto só os juristas - e não sou jurista - irão
dizer se corrigiu os erros da convocação da Ccr -,feitoS os pressupostos, para ser válida". Pode
mais:-·· ..-. pode investigar se a fortuna de alguma
missão Parlamentar de Inquérito. Muito grato a
pessoa que foi empregado público ou exerceu
V.Ex'.
.
.
cargo na administração corresponde às declara~
Sr. PreSidente, o nobre Senador...
ções de Imposto de Renda ... " Pode mais: " ... pode
O Sr. Carlos ChiarelU- Permite V. Ex" um
investigar se a -administr~ção está dispensando
aparte?
ilegalmente multas, ou dando divisas estrangeiras
contra a lei..." Pode mais e pode muito:" ... quando
O SR. RACHID SALDANHA DERZI - V.
se trata de verificar a regularidade das contas pú~
Ex" poderia aguardar.. ,
blicas..." E mais, ilustre Senador Rachid Saldanha
O Sr. Carlos CJüareUI - É que V. EX"-·me
Derzi, às folhas 57, o egrégio, o ilustre Pontes
citou nominalmente.
de Miranda, que V. Ex" tão bem conhece e segura~
mente...
O SR. RACHID SALDANHA DERZI - E
vou citá~lo novamente mais à frente e lhe_ darei
OSR. RACHID SALDANHADERZI- Não!
a oportunidade.
Não! Eu não sou jurista.

O Sr. Carlos Chiarem- Não creio que V.
EX" se vá perder, V. Ex' está com o texto. _

~

O Sr. Carlos C!Jiareiii- Todos conhecem
a história deste País, seguramente fora dos estritos
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e- estreitos limites da proftSsionaJizaç:ão. Diz bem
às folhas 57:·· ... cabe a uma CP1 fiscalizar o Poder
Executivo ... " - expressão absolutamente literal
de Pontes de Miranda; folhas 57- ·• ..._de cima
a baixo, na fnÚ:Q!alidade da aplicação dos dinhei~
ros púb]icos..." E isso que diz Pontes de Miranda.
E m~is:" ... asSim poderemos esperar das Com is~
sões de Inquérito o grande bem que, no momento
por' que passa a vida política_ do-País, soni_ente
de!a podemos esperar." É apenas o registro que
queria fazer, para mostrar que não estamos em
tão má companhia, não estamos tão desinfor~
mados sobre os fundamentos da CiênciaJuridica,
não estamos tão esquecidos de que precisamos
de lições inovadoras e surpreendentes sobre Di~
reito Constitucional, e que a CPI teve o cuidado
-aliás, porque representa esta Casa. Esta Casa
a constituiu por unanimidade, ...
O SR. RACHID SALDANHA DERZI Ex"- me permita ...

V.

O Sr. Carlos ChiareiU- ... com o apelo de
todas as Uderanças - , ela teve o cuidado de
tomar essas medidas e, agora, está tão bem
aCómpailhada, na companhia dOs ensinamentos
do -Mestre Pontes de Miranda. Apenas isto.
O SR. RACHID SALDANHADERZI- Fico
muito grato a V. ~. em nome do Senador José
Ignácio Ferreira porque V.~ aparteou o discurso
do nobre Senador José lgnácio Ferreira. Ainda
não foi o meu. Eu aguardo para depois.
Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Mas o nobre Senador José Ignácio Ferreira já
exiblra a comprovação_de sua competência para
ajuizar da constitucionalidade da matéria de que
nos ocupamos, ao elaborar o Projeto de Resolu~
ção aprovado sob n" 173, em 15 de outubro de
1987, cujo art. 1~ passo a ler:
"Art. 1~ É criada, nos termos do art. 37
da Constituição Federa] e do art. 170, alínea
a, e seu § 1", do Regimento Interno do Senado Federai, Comissão de Inquérito com a
finalidade de investigar todos os fatos relacionados a denúncias sobre a intermediação
de pessoas físicas e jurídicas na captação
de recursos públicos ou privados, de qual·
quer origerri natureza, destinados a Estados
e Municípios, bem assim a quaisquer entida·
des governamentais no âmbito federal, estadual ou municipal."

Notem, Srs. Senadores, a objetividade e a preci~
são com que o projeto que ai:ãbo de ler atende
ao requisito constitucional do fato determinado
com precisão. Comparem~no com a fluidez das
finalidades vagas e difusas expressas na Resolução n" 22, de 1988, de autoria do nobre Senador
Carlos Chtarelli, donde destaco o art 19:
"Art. J9 É constituída, nos termos do art
37 da Constituição Federa] e do art. 170,
alínea b, do Regimento Interno do Senado
Federal, uma Comissão de Inquérito desti~
nada a investigar, em profundidade, as de~
núncias de irregularidades, inclusive corrupção, na Administração Pública, ultimamente
tornadas tão notórias pelos meios de comunicação."

Depois deste cotejo, não resta nenhuma dúvida
sobre_ o que distingue a apuração de um fato
determinado, da apuração de algo nebuloso, im~
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preciso, indefinido, proposifãlmente difuso para
servir a interesses confusos.
__
É de se lamentar, tãoMsomente, que o nobre
Senador José lgnácio FeiTeira tenha aberto mão
de seu projeto (o constitudona1mente correto)
para emprestar apoio ao proJetO que resultou na
Resolução no 22, eivado de inconstitucionalidade

insanável.
O Sr. José lgnácio Ferreira Ex' um aparte?

Permite V.

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pois
não. Ouço o aparte de V. Ex!'
··

O Sr. José lgnáclo Feneira - V. Ex' está
fazendo uma afirmação que não posso deixar de
refutar. Qual o documento· que V. Ext tem em
mãos para fazer a afirmação de que eu abri mão
de minha proposta?

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -

O Sr. Mendes

V.

Ex' não insistiu no seu projetO- eu falo na frente,

aqui na frente cito e V. Ex" verá.
Igualmente sensi_v_el _aos riscos_ que envolve o
tramento inconstitucional da matéría, também o
nobre Senador Edison Lobão fez~se ouvir na mes·
rna sessão em que pontificou o ilustre Senador
José Ignácio Ferreira, para alertar o plenário sobre
os inconvenientes da constituição de Comissões
Parlamentares de Inquérito sem finalidades precisas. Cito S. Ex":
"U, certa vez, um artigo de um jornalista
que alguns Senadores conheceram e do qual
foram até amigos, o Jornalista Benedito Cou·
tinha. O Senador Nelson Carneiro seguramente foi amigo de Beri.edito Coutinho. Tínhamos, naquela ocasião, a UDN, que era
um partido extraordinário, notável na Oposi·
ção, vafores como Adauto Cardoso, Pedro
Aleixo e Carlos Lacerda.
Certa_\tez, o Deputado Adauto Cardoso solicitou a constltu!çãõ de uma ComiSsão Parla·
n1entar_de Inqué~tc> mais_ ou menos no estilo
âeSta:-seneaiiõ-Coutirihõ -feZ, ~ntão~ unl-artigo na revista O Cruzeiro e cüsse: ''Adauto
CardOso pretende uma comissão universal
de iriquérito". _t: o que se pretende hoje: uma
comissão universal de inquérito. Quando a
constituição, já o disse aqui o Senador José
lgnácio, e o fez oportunamente, tem que s_er
sobre fato determinado.A Constituição é clara e a lei que regulamentou este art. 37 é
mais clara ainda:
"A Câmara do_s Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, criarão comissões de inquérito sobre fato_ determinado."

Qual é o fato determinado desta
Comissão? Simplesmente, não existe."

O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre Líder
do Governo José Sam_ey, conceda~nos um aparte,
por favor?
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -

O SR. RACHID SALDANHA DERZI
Com muito prazer. V. Ex!' é o terceiro da ftla.
Prossigo.
-InConstitucional, por não ter atendido o requisito legal de fixar-se na apuração de fato determinado, a CP! dita da Corrupção volta a claudiçar,
uma segunda vez, no tropeço da inconstitucionalidade, ao atropelar procedimentos legais referentes à convocação das Comissões de Inquérito.
Com efeito, a Resolução n" 22, de 1988, que
criou a fcimigerada CPI da Corrupção, foi instituída
na 1• Sessão Legislativa Extraordinária do Conaresso Nacional, convocada a 2-2-87.
' Ora, Sr. Presidente, não consta no Ato Ci:mvocat6rio dessa Sessão a criação de nenhuma CP!.
A Constituição, não obstante, é taxativa quando,
em seu art. 29, § 2ç, assim prescreve:

V.

Ex!' pode aguardar um instante? Posteriormente
concederei todos os apartes que V. Ex' quiser.

Muito grato a V. ~

O Sr. Jutahy Magalhães -Gostaria também, Senador, que V. ~ me concedesse um
aparte.

Canale - Abre aspas.

O SR. RACHID SALDANHADERZI-Abre
.aspas.
"§ 2° Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para qual for convoCi~d6:"
-

O Sr. Mendes Can3Je- Fecha aspas.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Fecha aspas.
---Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador. V. Ex'
é um amigo.
Fica assim demonstrado, Sr. Presidente, o segundo vício de inconstitucional~c!_ade envolvendo
a criação _da CPl da COrrupção.
Mas, Sr. Presidente, e Srs. senadores, pior ainda
do que o vício da inconstitucionalidade _é a suspeita de intenções malévolas e mesquinhas que
estariam distorcendo e maculando as finalidades
pfeteitadas pela CP! da Corrupção.
___ _
- Não somos fáceis de dar ouvidos-aos rrú.irmúrios e fuxicos de Brasma, mas a muitos já se vai
evidenciando que o alvo real _da c_itada_ Cqmissão
de Inquérito nªo são as presumíveis irregularidades denunciadas sobre a intermediação de pessoas físicas e iurídic_as na captação de recursos
públicos ou privados.
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O Sr. Jos_é lgnácio Ferreira -
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Pennite _V.

EX' um aparte?

ó Sr; Jl:ibihy Magalhães- Senador, comece
Jogo a conceder os partes.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -

V.

Ex" aguarde um pouco.
Esta casa sempre exprimiu o ideal democrático
da serenidade em meio à_ efervecência política;
da dignidade-ãCima das paixões hünianas; da
grandeza moral a_ despeito dos embates ~~- interesses e de idéias; do-equilíbrio e do comedimento
em favor do bem comum; do atendimento aos
interesses maioreS - _da _Na_çã_o, ~m detrimento
de interesses obscuros que, por Vezes, com eles
tentam -se--confundir.
Não pei'mitamos, Sr. Presidente, que as atividades desta Comissão Parlamentar de Inquérito ter
mem os rumos da leviandade, arremetendo-seirresponsa velmente sobre a idoneidade do Governo e a honra dos familiares dos governantes. Não
consintamos que o instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito seja transformado_- com
perdão da- palavra - numa versão política da
"farra do boi" ,Sobre esse risco, bem nos admoesta o editoria1 de O Globo, de 3 de abril do corrente, que passo a ler:...

O Sr. Mansueto de Lavor- V. ~ me concede o aparte? Permita o debate democrático,
nobre Lider. Há muitas af!lll'lações gratuitas no
seu pronunciamehto, informações inteiramente
gratuitas, absurdas. Nôs queremos debater, nobre
Senador.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI Aguarde um momento e darei o aparte a V. Ex'.
Fique tranqüilo, nobre Senador.
"'A CORRUPÇÃO DA LEI
Todos nós neste País estamos unidos no
COin6ãfe ã cOirupçâÕ, mazela que destrói as
bases da sociedade. Somos acordes em que
os baixos padrões moraís que se instalaram
em alguns setores da vida nacional devem
ser extirpados e exemplannente punidos."

Diz o editorial de O Globo_,_ rrobre Senador.

O Sr. Mendes Canale- V. EX" colocou entre
aspas, não estou sabendo mais nada:
O SR. RACHID SALDANHA DERZI :- V.
Ex- é mtiifo inteligente. Se V. EX' quer interromper
o meu discurso, aguarde um pouco. Permita-me
V. ~ que prossiga o meu discurso. (Tumulto
no Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobres Senadores, eu pediria a V. ~-para manter a ordem no debate, que os Senadores aguardassem a oportunidade para o aparte.
O SR. RACHDID SALDANHA DERZI Muito obrigado, nobre Presidente.
O_ ªIvo, tortuoso e mesquinhamente visado,
concentrar-se-la na pessoa de familiares do Senhor Presidente José Samey.
Ora, Sr. Presidente, foge à tradição republicana
o envolvimento do Senado Federal em episódios
dessa classe.
Esta não é uma Casa que se presta à instrumentalização por manobreiros da mesquinharia.

O Sr. Jutahy Magalhães monstrando muito bem isto.

V.

~

está de-

"ContudO, não se pode transformar a luta
COntra a cOrrUpção num procedimento que
-não tem o objetivo de melhorar os costumes,
ffiÇlS_!::lgt~riQrar as instituições cometendo-se
patentes ilegalidades, na simulação de uma
luta na qual muitos dos que a _conduzem
não estão (eaJmente interessados. A idoneidade do Governo e a honra das pessoas não
podem ser tratadas com leviandade. Qualquer investigação a esse respeito deve ser
inspirada pelo anseio da verdade, com resguardo dos princípios básicoS da ordem jurídica. Proceder diferentemente é combater
uma cofl1.lpção,- instaurando--se outra a corrupção da Lei.
·
Achamada CP! da Corrupção oi'a Trista la da
no senado está incidindo no rlSco de se
transformar numa arena de exibiciOnismo,
sem o devido senso de austeridade com notórias conotações políticas e sem objetivo
moral.
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Para evitar eSteS-fatos a Lei foi -sábia. O
artigo 37 da Constituição Federal, no resguardo da dignidad~ do Congresso; e para

que as Comissões de li-tquériiO rião se--desmoralizem e não desmoralizem a instituição,
exige, que essas comissões investiQuem "fato determinado". t: a expressão constitucio-

naL E o Regimento Interrlo do Senado vai
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-vai apurar e exigir que se detenha na apuração desse fato, com todo o rigor.
Em hora de abertura democrática, de afirmação do Estado de Direito, não se pode
macular a dignidade do Senado com práticas
características do regime de arbitrio, ou devassas que apenas reflitam mesquinharia política."

mais longe: "fato ·determinado com preciTem V. EX o ~arte, nobre Senador José lgnásão".
-ciO Ferreira. -- -

O Sr. José Ignácio Ferreira - Epa!
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ está lerido
ou está endossando? (Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) PeÇo a atenção dos Srs. Senadores, para repor
a ordem nos debates. Senador José lgnácio Ferreira, por genbleza de V. Ex!'
Eu pediría que os apartes fossem dados à medida em que__ o_orador os fosse concedendo, de
acordo com o Regimento.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Vou
concedê-los, Sr. Presidente. Aguardem um minuto.

Então, diz o editorial de O Globo.
"O SenadO sabe que a Comissão criada
é inconstitucional porque não atende à precisão requerida pela Lei. Seus objetivos são
vagos, difusos, confusos.
Esse fato não passou despercebido. O próprio Presidente da Comissão, Senador José
lgnâcio, reconheceu em discurso: " ... me pareceu vago demais o que consta da Resolução n"22.
Desejo deixar este registro para que não
fique a impressã.o de que a todos passou
despercebida esta colocação fluídica, que
consta na Re_solução e que, nos parece, colide frontalmente com o texto da Constituição
federal."
Como se vê, o Senador José lgnácio, presidente da Comissão,... "
O Sr. José lgnáclo Ferreira - Permite-me
V. EXI' um aparte?
OSR.RACHIDSALDANHADERZI-Após
ler o editorial, darei a palavra a V. Br' É um editorial
que foi apartado de O Globo_

O Sr. João Menezes - Senador Saldanha
Derzi, quero _ser o oitavo rios apartes.

O Sr. José lgnácio Ferreira -

V. Ex" cita

Oeditorial de O Globo...
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Eu
não dto, apenas o li.

O Sr. José lgnáclo Ferreira - V. ~ leu
e integrou esse editorial ao seu discurso.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Per-

feito.

O Sr. José lgnácio Ferreira- E V. Ex" concorda com o texto desse editorial? É uma pergunta que acho importante e que devo fazer a
V. Ex', porque V. Ex'- o incorpora ao seu discurso.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Ele
está citando o di_scurso de V. Ex', nobre Sena_d_or_
José lgnácio Ferreira; não sou eu que vou ajuizar,
não me cabe ajuizar.

O Sr. José lgnácio Fenelra -Senador Saldanha Derzi, é importante sua posição...
OSR.RACHIDSALDANHADERZI-Cabe
a V. Ex' responder a O Globo.
O Sr. J~é lgnácio Ferreira- É importante
porque se trata de referências feitas ao Senado
da República. Com relação a mim, evidentemente,
en·passalil~ também pergunto: gostaria de saber
se V_. Ex' Concorda com os termos do editorial
que V. ~- !!!c9rporou ao seu discurso. Isto ê: importante.
-O SR. RACHID SALDANHA DERZI ..:. Se
estou ou não incorporando o editorial, a opinião
fica para V. Bc'' ajuizarem, se quiserem.

O Sr. José lgnácio Fen-eira que-v. Ext...

Quer dizer

Abrtl de 198E
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Co·
nheço, não fala.

O Sr. José lgnácio Ferreira- Diz o editorial
que o Senado sabe que a CP! é inconstitucional.
Isto é muito grave. Se o Senado sabe, o Senado
pode tomar medidas para, inclusive, dissolver a
CP!. Se a CP! é inconstitucional, o Senado pode
e deve tomar providências. É muito grave o que
está dito nesse editorial que V. Ex•, agora, acaba
de dizer que não perfilha. Tudo bem! Se V. Ex"
entende, se V. Ex" não concorda com isso e concorda apenas na parte que me diz diretamente
respeito, tudo bem, inclusive porque, em abono
a esse entendimento que é de V. ~ e colide
com o texto do editorial, existe o art. l76. que
-diz:
"Art. J 76. Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissã6 dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes
mesmo de finda a investigação dos demais."
O próprio Regimento Interno da Casa pOrtanto,
- que certamente V. Ex" aprovou - vem em
socorro de V. Ex" que, agora, claramente, expende
-diante do Senado Fe®ral a sua opinião de discordância com o texto do editorial.

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-lsto
na opinião de V. Ex•.
O Sr. José lgnáclo Ferreira - V. Ex" está
dizendo, ou que discorda, ou que não sabe.

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Não
adianta V. Ex" querer distorcer, porque não vou
na estrada que V. Ex" quer que eu vá.

O Sr. José lgnádo Ferreira- É importante
que V. Ex' saiba sobr~tudo o seguinte: a Comissão
determinou o seu fato; prossegue nas Investigações; vai, indusive, in_v:estigar aquilo q1,1e. por de·
corrência das investigações de um fato determinado, venha a ser detectado pela Comissão. É
wna visão persecutória çlentro da função de controle do Poçl.er Legislativa. Ele pode e deve fazê-lo,
_ Tndilsive é aSsim que penSa a· própria SOciedade
civil que V. EX' contraria, eminente Senador, a
quem tanto prezo - V. EX" sabe do relacionamento carinhoso, terno que exist_e entre nós.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Fra·
ternal que nós temos.

O Sr. José lgnácio Ferreira- Estou pedinO Sr. José lgnácio Ferreira- V. Ex" colide
do um aparte a V. Ex', porque usando o editorial,
O SR. RACHID SALDANHA DERZI - O
de frente com toda a sociedade cM! brasileira.
V. Ex", esta-me acuando cOm ele.
-editorial-cita as palavras de V. Ex". No que ele
Toda a sociedade civil, de forma harmónica, sem
cita o discurso de V. ~. estou plenamente de
discrepâncias, segue na linha de apoio a essa
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena. Faacordo.
C::Pr, cujo apoio moral, quase palpável, sólido, se
zendo soar a campainha.)- O orador, de acordo
vê no dia-a-dia, no cantata que se tem com a
com o Regimento, é que comanda o seu discurso.
O Sr. José.Ignácio Ferreira- Perfeitamente.
sociedade civil brasileira. O que essa CP[ quer,
Está com a palaVra o nobre Seilador Rachid SalEntão, no m.:Jis_ V. !;X" não está de acordo?
com dignidade, é perseguir não pessoas, mas
danha Derzi.
·
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pos·
perseguir objetivos de clarificar situações ábsoluOSR.RACHIDSALDANHADERZI-Pros·
so não estar de acordo.
tamente determinadas por ela.lmputar ao Senado
seguindo:
<f Sr. José lgnácio Ferreira - É preciso da República e, mais precisamente, à CP! ou a
qualquer dos seus membros um preconceito con"Como se vê, o Senador José lgnácio, Presaber. Isto é importante...
tra quem quer que seja, é um absurdo e, aí sim,
sidente da Comissão, é quem se dispôs a
OSR. RACHID SALDANHA DERZI- Pos·
"encontrar" um...,eitinho para legalizar uma
é aleivosia.
so não estar àe acordo ...
ilegalidade. Uma comissão tão-grave não poÉ profundamente lamentável que essas coisas
O Sr. José lgnáclo Ferreira - Porque aí ocorram dentro c:k> Senado, do plenário do Sena~
de pretender examinar eventuais desvios da
Lei, começando por praticá-los.
h-ª grª-~es -~c_y~~açõ~s ao Senado, inclusive há erre: _ dõ Federal, e, sobretuao, dito por V. Ex", que goza
nlas grosseirãs diante do próprio texto do Regi- da estima, da consideração e do respeito de todos
O Senado, em- resguardo de sua própria
mento. "E: imPortante que V. Ex" diga. Vou proceder nós. Mais ainda é lamentável se dizer que um
imagem, deve respeitar a Constituição, dizendepoente, ao comparecer a essa CPI passa a ser
do qual o fato determinado que a Comissão
à leitura do art. 176.
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um "<:riminoso, como V. Ex' o fez em- seu disc!lrsO!
Trazer à CP! pessoas como se fossem criminosos?
Absolutamente! Ninguém se degrada, ninguém

S. Paulo, de editorial da Folha de S. Paulo
e, hi;>je, um artigo do nosso querido João Emílio
Falcão, Presidente...

se avilta por comparecer a urna CPI; pelo centrá~
rio, os depoentes prestam um serviço da maior
importância, serviço de natureza pública de maior

O Sr- Jutahy Magalhães BrasD de hoje, também.

importância, vindo a essa CPI~ sé enaltecendo,
se nobilitando pelo fato de comparecer a ela. É:
profundamente lamentável, sobretudo, Senador
Rachid Saldanha Derzi, que V. Ex• in_tegre essa

Jornal do Brasil de hoje, também. Nobre Sena~

orquestração que está sendo feita contra uma
longa manus do Senado Federal, esta alta Casa
de leis da R~~públlca, num momento tão grave
como este; contra a opinião pública brasileira e,
principalmente, depois que a Comissão trilhou
com muita eficiência caminho já longo, embora
em tão pouco tempo. Nada se dizia enquanto
a CP! ouvia o Sr; SérQló Menin Teixeira, enquanto
apurava o Caso Valen~a. enquanto ela ouvia o
Sr. Lúcio Veríssimo, enquanto colhia depoimento
do exwMinistro Aníbal Teixeira, que o Governo quer
esmagar, porque claramente, pelo que se viu e
se vê, o Governo quer esmag~(o ex-Ministro Aníbal Teixeira. Percebewse com toda clareza. Tão
dare é isto, que se precisa usar óculos escuros
para poder ver, pois cegawnos a vista. O ímpeto
enorme com que o Governo investe contra o exw
Ministro Anibal Teixeira, é para destruíwlo e impedir
que tenha credibilidade o que ele ainda pode dizer.
Agradeço a V. Ex•
O SR- RACHID SALDANHA DERZI -Muito grato. É a opinião de V. Ex" O Qoverno não
tem interesse algum. O que o Presidente da República tem recomendado_ e em que tem interesse
é que essa Comissão, rea1mente, apure os fatos!

O Sr. Chagas Rodrigues lência tem interesSe!

Nisto Sua Ex.cew

O SR- RACHID SALDANHA DERZI- Sua
Excelência tem interesse, declarou, já por várias
vezes, e, por meu intermédio, declara que tem
interesse em que a Comissão apure fatos reais;
que será exemplarmente punido pelo Presidente
da República o que lhe couber e o que couber
à Justiça, esta encarr_egar-se-á de punir.
Então, o Senhor Presidente _da República dá
apoio a essa Comissão, também, para que não
caminhem os desvios, mas, realmente, para qu_e
se_apurem _fatos que demonstrem ao Governo
que ele já tem punido. Ainda ontem. a imprensa
declarou que foram demitidos 762 funcionários
por corrupção, a bem do serviço público. ~
Todo fato que esta Comissão apurar com realidade será punido exemplarmente pelo Senhor
Presidente da República.
O Sr. Man.sueto de Lavor- Qurer dizer que
a CP! não é maiS inconstitucional?
O SR- RACtDD SALDANHA DERZI o- que for da Justiça,_que seja da Justiça.

E

O Sr. JamD Haddad - Permite V. EX um
aparte, nobre Senador Rachid Saldanha Derzi?
OSR- RACHIDSALDANHADERZI-Concedo o aparte ao nobre Senador Jamil Haddad.

O Sr. JamH Haddad - Nobre Senador Raw
chid Saldanha Derzi, V. Ex' pede- e é um direito
que lhe cabe- que seja incluído no seu discurso
1.nn editorial de O Globo. Mas V. Ex!' talvez não
haja feito a leitura de editoriais de O ~lado de_

O Sr. JamD Haddad -

Do Jornal do

E um editorial do

dor, sabe da amizade que d_edico pessoalmente
a V. ~.mas está ç!esempenhando um papel muito dificil de ser representado, porque V. Ex!' coloca
em jogo a honorabilidade, a credibilidade de homens de gabarito desta Casa, respeitados pelo
seu passado e pelo seu presente e que ·compõem
essa Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR- RACtoD SALDANHA DERZI- Não
ê verdade.

O Sr. Jamll Haddad- Endossando o editorial de O Globo, V. Ex" não deixa de estar-lhe
dando guarida. U, inclusive ontem, no jornal uma
critica de que na Presidência dessa Comi_ssão está
"um senador desconhecido, um_ilustre .desconhecido"...
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Isto
não é verdade. S. EX' é conhecido nacionalmente.

O Sr. Jamil Haddad- Deixo bem claro que
não foi V. EX' quem declarou. Todos conhecem
a dignidade e a honorabilidade do Vice-Presidente
do Senado, José Ignácio Ferreira, que inclusive
é exwPresidente da Ordem dos Advogados do Braw
si!, Seção- Espírito Santo, e cassado pelas suas
atitudes firmes, coerentes, honestas e sérias com
que sempre encarou a vida parlamentar. O que
me causa estranheza nisto tudo, nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi, é que, neste momento
vou repetir as palavras de V. fx., "quando pessoas
da família do senhor Presidente dÇt República são
citadas"- palavras de V. ~-então, parece-me
estranho que já vieram depor nessa ComisSão
cerca de 8 a 1O pessoas e só agora, quando V.
EX' declara que "pessoas da_ familia do Senhor
Presidente da República estão sendo invocadas",
é que o Consultor-Geral da República levanta a
iriconstitucionalidade da COmissão Parlãmentar
de Inquérito. É, na realidade, um fato que nos
caUsa- espécie. Até agora a Comissão era legal,
a partir de determinado momento, ela deixa de
ser legal, não por argumento juridko, mas porque
pessoas da familia do Senhor Presidente estariam
sendo citadas e talvez tivessem que comparec;er
à Comissão Parlamentar de Inquérito. Nobre Senador, quero deixar bem claro que há uma orw
questração de determinados órgãos de imprensa
tentando desmoralizar o trabalho dessa Comissão. E quando V. Ex• diz que há um descrédito
~ opinião PúbliCa quanto ao Senado, reputo que
esta ConiiSSão Parlamentar de Inquérito é que
está voltandO a dar credibilidade à classe política,
quando apura, em profundidade, os fatos de corw
rupção que existem sem- querer atingir o Presidente da República - na atual administração do
País. Eram estas as palavras que eu_queria colocar
no seu discurso, nobre Senador Rachid Saldanha
Qerzi, porque entendo que a honorabilidade dos
Membros que compõem esta Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ser levantada qualw
quer suspeição, por qualquer pessoa, venha de
_onde vier.
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O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Estou de acordo com V. Ex~ são os homens mais
digrios, os mais honoráveis Membros da Comisw
são. o que estou colocando em disCussão é __a
constitucionalidade ou não desta Comissão, e arw
gilida ínicialmente j>elo nObre e competente Presiw
dente da Comissão, Senador José lgnácio Ferw
-reirà, e- ria- Constituição e no Regimento Interno.
Estou 'colocando a discussão, não sou jurista. Então, fica entregue à casa a aiScussão da constihlw
cionalidade ou não desta Comissão.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" permite,
eu sou o terceiro. Olha a discrimina~ão,já estáwme
colocando para trás.
-

O SR- RACHID SALDANHA DERZI- Não.
é porque entrou um extra. É V. fr.

O Sr. Mansueto de Lavor- Obedeço à hierarquia, Senador. Com multa honra, Senador. Enw
dosso as palavras do Presidente da nossa CPI;
o nobre Senador José lgnácio Ferreira, quando
destacou, aquí, a estima e o conceito de que goza
V. Ex" entre todos n6s. E esta ininha admiração
por V. Ex', nobre Sellador Rachid Saldanha Derzi,
-se àprofunda mais, ...
O SR- RACHID SALDANHA DERZI É recíProca.. nobre Senador MansLieto de Lavor.

O Sr. Mansueto de Lavor- .... quando, re~
verido _as posições políticas anteriores de_ V. Exf,
encontro tiU:m jornal do seu Estado, de Campo
Grande, a posição firme, decidida, partidária de
V. Ex', assumida quandO, nos-primórdios da cha:mada Aliança Democ_rãtica. se comPôs a chapa
majoritária encabeçada por Tancredo Neves. V.
EX', naquela época Senador como hoje, mas não
Líder_ do_QQ'Il~Q, que exerce hoje da tribuna p
seu papel, segundo o Jornal da Manhã, de Campo Grande, 29 a 30_ de julho de 1984, V, Ex'
deu uma en__trevis,ta. àquele jornal- aliás, o jomal
resume a posição de V. ~ a r.espeito daquela
composição da chapa majoritária -, não é uma
digressão, chego já aonde quero chegar, e V. EX'
apenas me -permita:
"'É UM ABSURDO ACEITAR
SARNEY NA VICE-PRESlDBlCIA,
DIZDERZI
Ao ser perguntado se aceita a e~ntual esw
colha do s-enador pedessista maranhense José Samey na chapa do Governador Mineiro
como Vi<:ewPresidente da República acen·
tuou bravamente: "é o maior absurdo e até
mesmo incoerência do__ no_sso PartidO aceitar
Samey como VicewPresident~ de Tanccedo
Neves. Acho que se poderia encontrar alw
guém com um perfil mais aproximado do
caráter democrático__das_oposições. No seu
conjunto,_será _difícil áo:;:eitãr essa composição
pela recente discrepância de atuação poJíw
fica".

V. Ex• concluia, naquela ocasião, dizendo: "Sarney, nem brincando''. ~claro que os tempos mu~
daram, nobre Senador, V. Ex• hoje é Uder do
Presidente José Samey ne$te .S.enado. Mas contiw
nua admirando as posições_ políticas de V. EX'
e a coerência anterior a esta fase. Hoje, permita-me, com todo respeito, afirmar: V. Ex• não presw
ta um bom serviço nem ao Senado nem à demo~
cracia. V. Ex~ vem aqui ser o portawvoz - permi-
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ta-me a palavra- não do Presidente José Samey,
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Nomas de um mau funcionário da Pre~idência __da .. bre e querido amigo Mansueto de Lavor, lamento
República, alguém_ que jamais deveria.receber dique V. Ex" traga um assunto que- rião é atuaí.
nheiro do contribuinte brasneiro. RefirO-me ao Sr:
A entr:eyista n_ào ~- min_ha, mas sei 9e onde partiu
Saulo RamO!\, "Consultor-Geral da PreSidência da
essa informação a V. Ex' Fique trai1ciUTIO; é de
República. t: um mau servidor, porqtl~ cabe-lhe
Campo_ Grande - sei de onde partiu e quem
a tarefa de assessorar o Presidente da,_ República,
lhe entregou o Jornal. V. Ex" traz um assunto...
como é do seJ,J dever, em assuntos jurídicos e
O Sr. Mansueto de Lavor - Estou melhor
constitucionais._ No entanto, deixa que o Presiassessorado do que V. Ex" no caso Saulo Ramos.
dente da República assine uma Lei Ors;amentária
- e isso é o que, no dia seguinte ao depoimento
OSR. RACHID SALÓANHADERZI-Condo ex-Ministro Anibal Teixeira, ele deveria vir aqui
firmo a V. Ex', amigo pessoal sempre, vizinho do
rebater ou publicar até no Diário Oficial __:·deixa
Presidente _:f;arp_ey, que era Presidente do meu
que o Senhor _Presidente Jos~ Sarney assine o
P_artiçlo, PDS, _que, por divergências de atitudes
decreto à Lei Orçamentária cOm 12 iiegalidãde--:5,
do Senhor Presi!=l~nte- da República de então, e
até hoje_ não fOi rebatido; deixa que o Presidente
nos encontrandO sem o apoio político a que tínhaassine decretos que não apenas causam prejuízo
mos. o direito e que o Presidente do nosso Partido
de bilhões __d_e_dólares ao Erár!_o, rnas que contêm
não nos deu no episódio político do Estado -.
flagrante ilegalidade, conforme pareceres de jurisnão ínteressa) 00 momento, ã nobre Casa o que
tas publicados, inclusive, em órgãos da imp_re!1sa,
estamos falando- reaJmente comuniquei ao Preo que V. EJ<f esqueceu de trazer aqui. Então,- O Sídente Samey as restrições que lhe fazia a ser
Sr. Saulo Ramos é um mau setvidor que não
o _c;al}_djda~o à Vice-Presidência da República, pemerece, absolutamente, o tempo em que eStamos
los motivos que Sua Excelência sabia, e na(juela
tratando a querela que ele quer levantar acerca
ocasião :-:- vou dizer a V. Ex• - a minha prefeda inconstitucionalidade ela CP!. Eu gostaria, enrência era pelo nobre Senador Marco Madei, do
tão, de dizer ao nobre Senador Rachid Salda_nha
Estado de Y. Ex" Realmente foi S_ua Excelência
Derzi, a quem tanto admiramos, que, naquela lidepois o escolhido, e eu, como homem_ disciplinha de sua posição como alguém que se colocava
nado, o apoiei e continuei amigo dele. Mas o Presidesejoso de novos tempos da democracia, quandente Jo$é Sªmey sabe da divergê)1da e por que
do rejeitava, bravamente, o nome do então Senadivergia de Sua Excelência naquela ocasião. Por
dor do PDS maranhense, o Senador José $a_mey
isso fazia restrições à candidatura do Presidente
para a Vice:.PréSidência de T~nqedo Neves, que
do nosso Partido à Vice-Presidência ·da República,
continue mais naquela linha anterior: Na realidae éramos os dois senadores, eu e o Senador Mende, hoje o que o Sr. Saulo Ramos nos traz des_Canale. Muito grato a V. Ex"
-e encerro, Sr. senador- é realmente um tumulto·
0
Sr.
Jutahy
Magalhães
-Sr.
Presidente
...
ou uma tentativa de tumultuar o trabalho de uma
CP! que chama rea1mente a atenção de todo o
O Sr. Nelson Carneiro- Senador, não esPais, que está ansiosa pelo combate à corrupção
queça que esi:Ou na ma.
e pelo desejo de que o Gove.mo ·acerte através_
O SR. RACHID SAlDANHA DERZI - O
de obras administratlvas e políticas que coincidam
próximo da fila é-o Senador Jutahy Magalhães.
com as aspirações do povo brasileiro. A primeira
delas é a convoçaç~o de eleiçõe_s para Presidente
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Rachid
da República ainda este ~o. no dia 15 de novemSaldanha Derzi, V. Ex• acaba de declara_r
bro. Por isso, nobre senador, çom ~_ressalva da
que estava invocando a inconstitucionalidade da
nossa admiração, temos que contestar, veemenCPI. Então, V. Ex• está desobedecendo ao art.
temente,_ que o nobre se_nadpr da República, ao
22 do nosso Regimen!o interno, que declar'!-:
invés de se .colocar em_ d~fesa da Casa, esteja
"Nenhum Senador poderá Jalar contra o
aqui a serviço de _um Consultor da República que
veticido, salvo em declaração de voto ou em
não m~rece sequer este nome, que já deveria
expl!cação pessoaL"
ter sldo demitido.
V. Ex~ está falando sobre O vencido e vencido
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Não
há alguns meses.
verdade isto que V, Ex'_ diz. Não e~ou a serviço
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Es. .; nenhum Consultor da República
tou lendo o discurso do Senador José lgnádo
Ferreira.
O Sr. Mansueto de Lavor -Já deveria ter
sido _demitido, porque sequer está prestando serO Sr. Jutahy Magalhães- O problema náo
viço ao Presidente da República. Está induzindo
é _só este .. Vou mostrar como a ínvocação,le,gal,
o Presidente da República a Jlegalidades e .:1: inim:ocação regiffienial, multas vezes, foge das
questões no seu âmago, e V. Ex~_ foi o primeiro
constitucionalidades. Muito obrigad.o.
a declarar, como Líder da Maioria, Lider do Governo - não sei bem qual é a situação - , V. EA'
O SR. PRF..SID.ENTE (Humberto Lucena) falou na instalação da CPI, que o Governo e'
a
Nobre Senador Rachid Saldanha Qerzi, gostaria
preparando para dar todo apoio à apuraçâc
de, corno Presidente, alertar V. Ex!, que o seu
tempo já terminou desde as 1O horas e 54 minuO SR. RACHID SALDANHA DERZI - E
tos. A Mesa, evidentemente, está admitindo certa
continu?t a dar.
liberalidade, dada a importância da matéria. Por
· O Sr. Jutahy Magalhães - Estamos vendo,
outro lado, apelaria aos Srs. Senadores para se
Sr. Senador, o apoio que o Go'ierno_~stá dando.
aterem ao Regimento, em ap~rtes rápidos e incisiPergunto se V. Ex" considera que haja algo que
vos, a fim de que o orador possa concluir, no
impeça qualquer pessoa a ser convocada para
menor tempo possível, o seu pronundamento.

prestar esclarecimento à_,Cpl, V. Ex" ve!TI aqui dar
o recado do Governo, talvez porQ)J.e ele esteja
acostumado às nossas Comissões de inquértto
que chamavam depoentes, que a e-la cOmpareciam e falavam durante duas ou três horas para
se- auto-elog~rem; as~ grandes figuras da República vinham aqui para prestar depoimento e se
auto-elogiavam, dizendo o que ao seu ver vinham
realizando em beneficio do Brasil. Agora, não. Estamos apurando fatos determinados.. A Comissão
Parlamentar de inquérito está apurando determinados episódios da vida adminis:trativa do País,
que se estão concatenando nas _apurações e depoimentos que estamos fazendo e ouvindo.
Quando convocamos, não indiciamos ou acusamos ninguém, hem chamamos aiQUem pai8. vir
aquí como réu, mas para prestar esclarecímentos
que interessam à opinião pública e ao Senado.
Niguém deve ser convdcado, nem o será, por
ser parente do Presidente_ da República -:- ninguém poderia ser convo~do o~sa sltuação - ,
mas também ninguém deixará de vir atender à
CP! pelo fato de s~r parente dO Presidente da
Repúblíca. Se a CPJ _consíd~ra_ necessário trazer
algum parente do Presidente da República -para
prestar esclarecimentos que -interessam ao País,
ele deverá vir normalmente. O _que estou estranhando, Senador Rachid Saldanha Derzi, é essa
preocUpação em evitar a apuração dos fatos. isso
é um erro crasso do Governo. Está deJTiostJ:and_o
medo da verdade; não entencj,o e~sa $ituaçãp polítiéa em qüe o Govemb ·está-se colocando, pÕrque
está demostrando um pavor da _realidade, está
demostrando medo das apuraçõ~s que estão sendo efetuadas; estamos vendo ~ deSÇ>rganização
administrativa que aí está. A cada depoimento
prestado, ficamos estarr_eç[dos pelo que aconteçe
na-Administração pública- e não somos n6s,
não, é ã opinião pública que está ficando estarrecida; e acho que isso é _que está preocupando
o Governo Federal. V. Ex" quer qUe- eu seja breve,
mas não posso ser breve, Senador, tantas são
as desordens que temos comprovado. Quando
se pensa em trazer alguém para explicar um decreto que causa prejuízos ao País da ordem de
3 bilhões de dólares, não fomos nós que dtamos
isso: _foi u_m ex-Ministro do Planejamento desse
Governo que declarou que tinha sido. feito um
decreto que dava um prejuízo de 600 milhões
de dólares~ e, não satisfeitos, quando ele conseguiu-_evitar esses prejuízos através- de açthjunto
a:o Presiâeri.te, fiZeram um riovo que dava um prejuízo de 3 bilhões; e quando ~e perguntoU ao
Presidente quem tinha levado esse decreto, o Presidente disse que não se lembrava. Queremos
saber quem foi o respotiSáVel p6f-eSse decreto?
Será que isto é querer demais? Será que ê exigir
demais da Presidência da República que permita
- não se precisa da permissão deles - qUe venham aqUi seus funcionários pãra írifõrmar a verdade? Isto amedronta o Executivo, Senador, E
trlste constatarmos istO. p~qll_e: V:emOs? Um GOverno amedrontado comç está_ este Goyerno.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mu;to grato, Senador Jutahy Magalhães, mas o Oevemo,...
-~o Sr. Cid Sabóia de Carvalho ~~

apartear V. Ex'

Gostari<2
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O SR. RACHID SALDANHA DERZI ... reafirmo a V. Ex•, deseja que a corriissão realmente apure os fatos reais, doa a quem doer,
s_eja quem for, porque o Governo irá punir exemplarmente os culpados.

O Sr. Jutahy Magalhães- Os decretos não
são fatos reais?

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Mas,
V. Exl' tem os meios legais para apurar os fa-tos.

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas, quais são
os meios legais? Apurar, perguntar?
OSR-RACHIDSALDANHA DERZI-Apu-

re, se há fatos; se há erros, que sejam apurados.
O Senhor Presidente da República está de acordo.
O Sr. Jutahy Magalhães -- Ofa, Senador,
não queira enganar o País, que já está enganado
demais e vai ser enganado mais uma vez._
O SR. RACHID SALDANHADERZI- Não,

EX não pode querer torcer os fatos. O Governo
está aberto, o Governo quer que apurem todos

V.

os fatos, todos os erros, doa a quem doer, parente
ou não parente, o Governo quer· que se apure,
e ele, V. Ex" vão ver, exemplarmente irá puni-los,
no que couber ao Governo do Presidente Samey.
Não tenham ilusão nenhuma. De nada adianta
V. E# quererem fazer uma ditadura da minoria.
Querem V. Ex"' ...
O Sr. M.ansueto de Lavor - O Geisel já
usou esta expressão antes. O Geisel, vem aí no
pacote de abril.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI ... nesse sistema de oposição, não é uma posição
para corrigir, mas para prejudicar, e quase como
querer desestabilizar um Governo~que aí está é
que desejamos, complete o seu mandato ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Desestabilizar... ?
O SR. RACHID SALDANHA DERZI - .. ,e
passe o Governo para o futuro Presidente da República, é o desejo dele. Ele quer que o seu Governo seja o Governo da T ansição, ele quer passar
ao seu substituto um Governo mais em ordem,
um Governo equilibrado, com as suas finanças
melhores do que estão, do que essa herança que
Sua Excelência teve. Não foi Sua Excelência o
Senhor Presidente da República o culpado de todos esses erros. Houve muitos erros na República
nova. Vamos reconhecê-los, é do meu Partido...
O Sr. Jutahy Magalhães - E quando_ alguém procura saber quem é o culpado, não se
quer permitir...
O SR. RACHID SALDANHA DERZI - O
que o Governo quer é entregar o governo dentro
de uma abertura ao futuro Presidente eleito, é
só o que Presidente quer...
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pois
não. Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex•,
pedindo apenas que V. Ex~ seje breve, pois, o
Sr. Presidente já me adverte que o meu tempo
está esgotado.
O Sr. Cid Sabóia de Cawalho - Senador
Rachid Saldanha Derzi, estou ouvindo as pa1avras
de V. Ex~ e elas têm uma linha que é a de ques-
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a inocên_cia se revela; se há culpa, a culpa se
revela; se há desídia., a desídia se r~;:vela. Tudo
se revelará do modo mais fácil posslvel V. Ex"
está muito correto, no entanto, quando traz este
assui1to ao Senado FederaL É aqui que ele deve
-ser debatido; não é o· Dr. Saulo Ramos quem
vai corrigir -o Setiado Federal. Não por falta de
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Percompetência intelectual, que, talvez, a tenha e de~
mita-me apenas il1térromper V. ~- Gostaria de
ve tê-la, pelo menos ostenta uma posição como
dizer que não li o parecer do Dr. SaUlo Ramos,
se a tivesse, No entanto, é ele __quem, funcional_·consultor-Geral· da República. Informaram-me
mente, um Consultor do -Poder Executivo, desti~
que é um parecer substancioso. Recebi-o somennado a dar opiniões àqueles que integram esse
te ontem à noite e não pude lê-to. Não me baseei
nele.
- - Poder, não _é ele quem de_va corrigir o Senado
Federal. Aqui é um Poder. E até fico estrani].8ndo
que este fato_ possa consumar-se de modo tão
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- N-obre Sesimples, quando, na verdade, até parec_e_umatennador, apenas ·quero diz_er que o Dr. Saulo Ramos
perdeu muito a sua autoridade a partir do mo- - tado, por que pode significar eSse pãféCet uma
intervenção do Executiv_o_so_bre__o Legislativo: uma
menta em que começou a questionar, sem fundaopinião a um órgão que controla a constituciomento científico, dentro da Ciência do Direito,
nalidade, advertindo-o para a inconstitucionalidaa soberania da própria Assembléia Nadonal
de, quando, na verdade, o incómodo deve ser
Constituinte. _Gostaria de lembrar, também, que
-outrO totalmente diferente, totalmente diverso da
o Seriado da República é a instância verdadeira
inconstitu_ciona1idade. V. Er merece louvore.s. por
e final para o exame da constitucionalidade. Estratrazer este assunto à nossa Casa, que é o foro
nho que esta COrte, a quem compete o_ exame
perfeito. V. Ex!' traz o tema para debate, para disda constitucionalidade, devesse receber as corricUssáo. MUlto obdgad~.
gendas do Cõnsuhor-Geral da República, acostumado mais a esgrimas, a montagens de idéias,
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui·
a facetas rápidas nas consultas _às leis do que
to grato a V. Ex~ Desejo que a Colnissão assim
propriamente um cidadão preocupado com as
proceda. Realmente é este o nosso objetivo: trazer
Ciêticias Jurídicas que ele tem demonstrado não
a- debate, no Plenário do Senado, a discussão
conhecer. Desculpe-me a sinceridade. Ele, na verda constitu_c!onalidade ou não da constituição
dade, demOnstra um des_conhe.cimento do verdadessa CP!.
deiro Direito, muito embora passe a ser aquele
O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Exesgrfmista que tOca ·no decreto como um beijaum aparte?
flor que se_ situa ali, e pega o néctar em determinada lei e, depois, ele vai adiante, tennina, armanO SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pois
do um edificio, mas que na verdade é uma ilusão,
não, nobre Senador.
não é uma obra que caiba dentro da arte do DireiO Sr. Mauricio CoJTêa - Eu, ao contrário
to, como aqUele episódio da soberania da ConStide V. Ex~ li o parecer do Consultor-Geral da Repútuinte que deixou muito claro. Na verdade, no
blica. Embora V. Ex• não tenha lido, evidenteDireito brasileiro, nobre Senador Rachid Saldanha
mente o seu discurso está fundado exatamente
Derzi, as denominações não têm importância alnos conceitos emitidos pelo_Sr. Consultor-Geral
guma, oem as ações devem ser çJ.enornin?!da_s
da República.
mais como antigamente. E assim as Comissões
de Inquérito não devem ter importância por suas
O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Digo
denominações e sim por seus objetivos. Num País
a V. Ex' que foi exclusiva coincidência, porque
em que a lei não exige a denominação de ações,
recebi-o ontem à noite e tenho aqui c-omo testecomo se,_h~.d~ denomipar Comi_ssões de Inquémunha o nobre Senador Edison Lobão, S. Ex"
ritos que darão origens a ações? Evidentemente,
me falou e eu só recebi depois que S. E.xt me
a detérrninação que se _dá para uma Comissão
havia falado. Então, estou no caminho certo...
de Inquérito é o objetivo, é o fun a que ela deva
O Sr. Mauricio Corrêa- V. Ex• é um velho
chegar. Este flffi pode ser singular ou plural. No
Parlamentar, um cavalheiro,_ um homem que é
caso presente estamoS diante_ de Uma apuração
respeitado por nós pela sua fidalguia. Gostaria
da intennediação de verbas naturalmente, favorede chamar a atenção de V. Ex• do Senado :='edecendo aquele que faz atividade para conseguir
ral para a gravidade deste parecer, que se tomou
a verba, para fazer com que ela cheque- e alguns
normativo, na medida em que o Presidente da
depoimentos nos deixaram realmente espantaRepública lançou o seu "Aprovo". Gostaria, Sr.
dos, diante daquilo que pudemos ouvir nessa coSenaáor, de ler apenas três das conclusões emitimissão e verdadeiros espantos foram causados
das pelo Consultor-Geral da República:
--por-esses-depoimentos; o objetivo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, é claro; é saber quem
"III- Por expresso mandamento constitus.e pôs entre o rriinistério e as prefeituras entre
cional, a CP! não poder requisitar documenos ministérios -e óUtrõs órgãos, para, com isso,
tos e informações diretamente às repartições
auferir lucros ilícitos. I:: só isso que desaja a comispúblicas do Executivo, que, neSte caso, deve-são. Não há inconstitucionalidade nenhuma. Nerão arquivar as requisições ..."
nhuma Comiss_ão de Inquérito faz medo a inocen"IV- Não pode, igualmente, a CPl requites. Toda _Comissão de Inquérito só faz medo a
Sitar à Polícia, ou a qualquer outra aUtoridade
--culpados. Esgotar uma Comissão- de Inquérito
do ExecUtivo, busca e apreensão ou condu·
é fazer com que ela apure, e nunca impedir que
ção coercitiva de testemunhas. Terá de fazêela apure. Na verdade, no momento em que ela
lo via Judiciário, que sobre a requisição exerapurar, tudo estará esgotado. Se há inocência,
tionar.a constituciona_lidade ou não dessa CP! que
vem à baila nesta manhã. Na verdade, o que motiva muita coisa no País, a respeito dessa CP!,
é o-parecer do Dr. Saulo Ramos. Gostaria apenas
de advertir...

e
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cerá o necessário e prévio controle delegalidade;"

''V- -Os eventuai~ desvios de legalidade
ou abuso de poder, pela CPI, estarão sempre
sujeitOs ao controlejurisdidonal do Svprenio
Tribunal Federal";
Está, portanto, o Senado da República diante
de um flagrante confronto com o Pod~r Executivo,

que cumpre a nós administrar, dada a gravidade
da postulação aqui colocada _nesse parecer, pOr·
que o Senado Federal, na sua so~_~@Ilia, delegou
à Comissão- Parlamen~r _de lnq1,1érito a missão
de esclarecer, perante_ a opinião pública b(aslleirª·aqui1o que já é do seu domínio, qUer di?;ek, 0:5
escândalos a respeito das intermediações. Não_

a missão -pela qual fomos investidos, na condição
de membros dessa. Çomissão Parlamentar de ln 7
guérito. Qua] a mioha condusão? A conclusão
à qlle quero chegar com este aparte ligeiro é
apeJarpara o senso de V. EX', o prestígio que
V. Ex' tem com o PreSidente da República, o prestigio que tem nesta Çq.sa. para que ajude a defender a dignidade, o brio, o prestigio desta Casa,
fmpedindo que ates desta natureza torpedeiem,
inviabilizem, a conclusão de um trabalho moralizador, transparente, em l;:lenefício do noss.o povo,
que deseja s~r esclarecido de tudo quanto está
aContecendo no submundo, nos escaninhos dÇI
corrupção e da desonestidade para com o Erário.
Muito obrigado.
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nem nenhuma Comissão fez qua1quer re(~rêl)Çia.
à filha do Presidér1te da República. Ao ex-genrO
do Presidente da_ República, ex-genro não·é parente. -sr~ Presidente._ este é um detalhe apenas, porque já houve um tempo em que ·se .di_zia que
cunhado não era parente. Agora vamos dizer que
ex-genro não é parente, tanto mais quando o exgenro não tem mhos que possam ser netos do
Presidente da República. EstOu lendo l)O Jornal
do Brasil de hoje, ~ vou ler apenas o princípio:
"O senador ~rco Maciel, ex-Chefe do
Gabinete_C"IVÜ da Presi:d~cia da República,
informou ontem que foi da Consultaria Geral da República que ele recebeu o Decreto
n? 94.23311987, que Anibal Teixeira afirma
ter propiCiado um aumento de seiscentos
milhões de dólar~ ao. d~ficit público. O
Simador _contou q~e- antes _de chegar às
suas mão para um simples exame formal,
-o d~creto já havia sido examinado, sobre
sua cori.Veniência e· nece~sidãde, pela Consulto_ria Geral da República."

quero aqui, neste momento-~ procurarei fazê-lo

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI- Graem outra oportunidade - prestar os esclan;çito ·a V. EX'. Reafirmo que o Governo deseja que
mentos que me parecem pertinenteS ao parecer
esta Comissão chegue ao fim e que realmente
do nobre consultor. Não é um parecer mal feito,
apresente fatos reais, não fique como as outras
pelo contrário, está muito bem articulado, está
Comissões que se perderam nos desvãos das mimuito bem posto. Não concordo ab!>olutamente
núcias e dos erros que fizeram.
é com a sua argumentação jurídica, sobretudo
Nobre Senadoi Maurício Corrêa, riâo cOncordo
em querer inquinar a Comissª-o Parj.amentar de
com ~Y. Ex", naturalmente. V. Ex' é da oposição,
é natural. O Dr. Saulo Ramos é -um homem da
Inquérito de inconstitudonal, na medida em. que
não h:ouve uma.__determinação do fato a. ser -~ra.
mais- alta cultura e competência.
do, porque o prazo já foi esfipulado. Aqui já disse
Um homeffi di9flo, -que está servindo ao Presià sac:iedad~ que_ essa CP! n~o é inconstitucional.
dente da República. Pode V. EX-' e outros não
Gostaria, Sr. Senador, de fazer uma evocação do
concordarem com o ponto de vista àe -S. EX-' Neque me aconteceu_em. ~rasilia quando advogado.
nhum advogado concorda com outro, e o parecer
Peguei uma causa que tratava de um~ falsificaçãO,
de uril é sempre contrariado pelo outro. A briga
entre V.-~ é sé-ria, não é comigo. Mas S. ~
que não era muitQ grosseira, pelo contrário, foi
aposia, e nessa falsificação, por envolver muito
é um homem realmente capaz, um homem hodinheiro, tomei um rumo processual. Mas fui-roe
nesto, um homem culto e bem-intencionado, e,
aconselhar com o Ministro Victor Nunes Le~, Iigüsobretudo, tem rY!Uito espírito público, tsto Posso
ra que recordo com muita saudaqe. EJe tinha
afirmar. Não tenho intim!dÇ'Ide, mas tenho respeitO
pelo Dr. Saulo Ramos.
- -sido aposentado compulsoriamente.:do Supremo
Tribunal Federa] e estava advogando. Ele medisO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
se: "Olha, Maurício, o caminho que você enconNobre Senador Rachid- Saldanha Derzí, pediria
trou está precisamente çerto, não há neDhum rea V. EX' que terminasse. seu pronunciamento ouparo a ser feitQ, ma.$ gostaria de deixar patente
vindo mais um ou dois apartes, porque há dois
o seguinte: durante toda a minha yida de juiz,
líderes_ inScritos em segu~da a V. EX'
o que coloquei para o exame primeiro da ·causa
era o seu con.ceito de mora1idade. C~m .base nisO SR. RACHID SALDANHA DERZI- Te·
so, o Juiz julga, esse juiz sério assim age". Pois
nho dois apartes: estavam inscritos os nobres Sebem, Sr. SenãdorRachid Saldanha D,erzi, não posso_ entender que governo. ê este que. V. ~ rep.re- - nadares Nelson Carneiro e João Menezes e, me
senta. Não s_ei que Governo é este que tem o _ permita V. Ex' darei o aparte ao meu prezado
amigo, a quem tanto admiro, Senador José Pau1o
Cocisultor que merece, qUe, diante de toda a graviBiso], o tercelro aparte. Pediria s6 rapidez.
dade que surge neste Pais, diante .de todos ess.es
__poço o nobre Senador Nelson Cameíro.
escândalos já provados pela iniciativi:l de uma Comissão Parlamentar de_lnquérito, que está indo
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex' e toda a
a fundo, não sei que Governo é este que quer,
sua argumentação repousa num eqUivoco: o Preatravés das _filigranas do Sr. -consultorRGera1 da
sidente estaria preocupado, ou o Governo .estaria
República, inViabijizar, por propósitos escusos e
preocupado porque se buscaria o -depoimento
digo Isto com toda ~ honestidade, porque são
de familiares Qo Presidente da República. Ora,
filigranas jurídicas perfeitamente escusáVeis iino nome que_ tenho vistD citado nos jornais, eu
pedir que essa CPI esclareça a opiinião pública
que não pertenço à Comissão, é do ex-genro do
acerca de tudo aquilo que provamoS. Um decreto,
Presidente da RepúbUca. Ex-genro não é parente,
embora o Senador MatcQ Maciel diga que entrecomo cunhado também não é parente, tanto mais
gou a sua minuta ao Presl dehte çla República,
quando esse genro não tem filhos que possam
e essa minuta foi entregue a ele pelo Sr. Saulo
~r netos do Pr_esidente da República. De modo
Ramos. Examinamos até ã.gora a graVidade do
que V. & incide num equívoco quando fala em
que significa isto em termo de dimensionamento
familiares do Presidente da República. Ex-genro
do déficit público, diante daquilo que já Consta~
não é faniiliar.
tamos até agora,.Senador Racl'tid Saldanha Derzi,
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mas
de irregularidades que são provadas. Não há netem uma filha que tem sido atingida também.
nhum vedetismo, não há vaidade, por parte de
O Sr. Nelson Carneiro- Nunca vi nenhuma
quem quer que. seja que eSteja naquela Cor'nlssão.
referência à filha do Presidente. Nunca vi nenhualgo que esta_mos cumprindo, em primeiro lugar, em nome da soberania do S~nado Federal
ma referência, e acho que V. Ex' está adiantandO
uma afirmaÇão qUe não existe em nenhum jornaL
e, em segundo lugar, cumprindo rigorosamente

e

Ora, nobre Senador -RaChid Saldanha Derzi, a
quem rendo, como sempre, homenagens da minha_ velha admiração,_ veja V. Ex~ que esta é a
pa1avra autorizada de um dos rnai5 autorizados
Membros da vida pública brasileira, o Presidente
do Partido da Frente llber_a1, o nosso emil)ente
colega Seitãdor Marco Maciel. S. Ex~ acaba de
declarar publicamente que recebeu esse famoso
decreto que tanto se discute já tendo opinado
sobre ele o Consultor-Geral da República, sobre
sua conveniência e necessidade. Portanto, vê V.
EX' que as refer_ências que são feitas podem ser
até injustas, mas não são fal~as. É este o detalhe
que gostaria de acrescentar, prestando homenagem a um dos mais dignos homens públicos
deste Pais, o nobre Senador Marco MacieJ, honra
desta Casa.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Es·
plenamente de acordo com__ V. Ex' E~tá_ rias
mãos de V. ~ Merribros da Comissão, apurar
se houve ou 9ão erro. Agora, a opinião do Consultor~Geral da República naturalmente pode ser até
discutida.
toJ.l

O Sr. João Menezes - Permite-me V. Ex' .
um aparte, nobre Senador Rachid Saldanha Der-

ri?

.. -

.

-

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Qu.

ço o aparte do nosso querido amiQ"o, Senador
João Menezes.

O Sr. João Menezes- Senador Rachid Sal·
danha Derzi, parabenizo V. & pelo discurso que
·está pronundanOO. como ücler da Maio!la e, por·~anto, Líder do Governo, no cumprimento do seu
dever e da sua obrigação e daquilo que julga
que é real. Estamos tratando de um problema,
sobre a constitucionalidade_ da CP!. Parece-me
que há erro de interpretação. O ..que se procura
diSCUtir não é a constitucionalidade da criação
da CP!; o que se está discutindo, a meu ver, é
a ação da CP!, parece que este é o ponto que
está levando a divergênciaS ·tanto ná imprensa
coinO" no Senado da República. A CPI, de acordo
com o Regimento Intemo da Casa e com a própria
Constituição, tem suas atribuições dentro das
quats não pode extrapolar, sob pena de cometer
irregularidades ou violências. Neste momento de-
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sejo acentuar que não devemos transformar as_
sessões do Senado Federal, que é um Poder mo-derador, em sessões de inquisição ou de vascu-

lhamento de_notfcias infundadas. Já tivemos fatos
da maior gravidade, como, por exemplo, aqueles
referentes ao Instituto da Previdência na compra

de apartamentos sem concorrência, na compra
de ambu1âncias,_sem a_ entrega e não houve esse
açodamento, não se chegou a um ponto tão grave
assim, e as coisas foram ficando em ponto morto.
O Ministro da Previdência, Raphael de Magalhães

fez urna exposição, e no Senado não se_ levou
adiante a grave denúncia. Verifico que se diz nesta
discussão que uma das funções desta Comissão
é investigar _com profundidade todas as diversas
irregularidades, inclusive corrupção na ordem pú-

blica, quer dizer, urna Comfssão que parece que
poderá examinar todos os Ministérios, toÇ!os os
órgãos públicos. Então, é uma Comissão que não
tem fim, 'ficando sempre a fermentar e a criar
dificuldade, sem chegar a um ponto positivo. Isto
me faz lembrar até o eminente Senador Pompeu
de Sousa, em seu livro _que há, pouco tempo
nos brindou denominado "Bilhetinhos a Jânio",
ou "Bilhetinho de Jânio" no qual escreveu vários
tópicos inclusive um em que disse que o_ Presidente Jànio Quadros s6 fazia todo dia m.,_rcar
inquéritos e fazer reclamações, mas ficava tudo
s6 nos bilhetinhos. Q que o Senador- Pompeu
exigia é que se fiZesse algwna coisa de útil. Espero
que V. Ex' Senador Derzi continue seu trabalho,
que é profícuo. V. EX" está desempenhando a missão que lhe foi dada pelo Senhor Presidente da
República. Que possamos, realmente, trazer a paz,
a tranqüilidade, dentro da ordem, para que este
País possa progredir, para que possamos ir para
a frente. Não podemos viver, em luz inglória, em
luta quase que pessoal, odiosa e odien_ta. Isso
não leva o Pais adiante. O que preCisamos é de
calma e tranqüilidade, que espero consigarriós,
e que este Senado desempenhe bem a sua função, máxitne quando V. Ex' afirma que o Presidente da República é_ o primeiro a estar interessado em dar todos os esclarecimentos_ necessários à CPI que af está. Que ela também fique
dentro das normas constitucionais que a lei lhe
delimita. São os nossos votos. Muito obrigado
a V. Ext
O SR. RACHJD SALDANHA DERZI- Muito grato a V. Ex' nobre Senador João Menezes.

O Sr. José Paulo Bisol - Permite-me V. Ex!'
um aparte, nobre Senador Rachid Sãldan_ha D_e_rzi?
O SR. RACtnD SALDANHA DERZI- Da·
rei o aparte ao nobre SenadOr José Paulo Biso!.
O Presidente impediu-me concedesse mais apartes, mas teria que ouvír o aparte do meu Líder.

O SR. PRESfC.ENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Rachid Saldanha Derz:j,_ depois do
aparte que V. Ex" está_ concedendo ao Senador
José Paulo Biso!, para terminar, V. Ex" ouviria o_s
dois lideres, e encerrada o_ s~y_ pronunciamento.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Muito grato.

O Sr. José Paulo Bisol -Nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi, serei breve, mas não me
pouparei de louvar o destemor do dtscurso de
V. ~ porque é indispensavelmente necessário

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
ser herói_co para se colocar numa posição con-

tráiiã a um preceito político,: que se universalizou

na_últil-na~cainpanha, e que está fund8do no trabalho de grandes cientistas da política- e vou citar,
apenas, o Sr. Norberto Bobbio. Uma das grandes
dívidas de_ todas_ as. democ(acias_ existentes é a
da visibilidade, da transparência da administração
pública. E V. Ex" consciente ou inconscientemente, está_ referendando e sublinhando um parecer
que me lembra até a_ teoria platônica de governo,
onde um presidente sábio, um tirano sábio, tem,
inclusive~ o direito de mentir piedosamente aos
seus súditos; uma teoria totalitária e inteiramente
vencida i-la Ciência. Então, entendo que o discUrso
dey. ~ é realmente de~~mido, porque enfrenta
uma idéia universal de que a administração públic_a__tem que ser transparente, viSível, e que a grande
dívida política, a grande dívida dos políticos, é,
realmente, mostrar ao poyo como realiza a sua
política. Gos_taria de _também acrescentar rapidamente a V. E:xi' que_ iilé:onstituciónalidade- não se
presume; o que se presume é a constitucionalidade das leis e -dçs atas. V._ Ex" está partindo
de uma presunção; o discu-rSo de V. E~ está fundado numa presunçao; é urna presunção perigosa, porque V. Ex!' está representando o Goverrio,
e o Governo tem a:-ação de declaração de inc;onstitucionalidade: ele qUe vá ao _judiciário e argua
a inconStitucionalidade do procedimento deste
Senado, e nós aqui teremos a última palavra sobre
essa inconstituCionalidade. É esta a legalidade das
coisas; este é o procedimento legal. O outro procedimento, ~rece-me, tem o sentido conotativo
perigoso, pois esse sentido é de que as cÕisas
estão sendo postas, assim, indiretamente para dificultar, para obstruir os trabalhos da Comissão
de Inquérito. Não acredito que no fundo da consciência de V.~ exista a preocupação em obstruir,
_mas,_ neste parecer, no parecer do Consultor-Geral da República há o objetivo facilmente dia_gnosticável d_g-__criar dificu1dade.s para a operacionalídade da Comissão de Inquérito. Gostaria de
acrescentar ainda, para terminar este aparte, nobre Senador Racl)id S;;ddé\nba Derzi, que este Senado; cOiTio qualqUer a-dministraçãO e ni):tis 'do
que qualquer outra, tem o direito de revisibilidade.

e

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Perfeito.
O Sr. José Paulo Bisol - Se, por acaso,
cometem'!'s, temos
o.direito de .rever, o direito e o dever de rever.
~~f!l_a__ii!,COnstituciC?I.:_t~}ida~e

O SR. RACtnD SALDANHA DERZI - E
estou colocando à consideração
da Casa esse problema, nobre Senador.

,çpor Isso que

O _Sr •.José Paulo Bisol - Então, esta é a
validade maior do pronunciamento de V. Ex" Esta
Casa, em face do dlscurso de V. Ex"_ em face
do compÇ>rtamento da Presidência da República,
tem que assumir uma atitude, tem que revisar
isto. Ou~_r~afirma a importância e a constitucionalldade_c!_esta ComisSão ou fecha esta Comissão.
Ou se submete ao_ Presidente _da República ou
é_Senado de verdade. Não podemos brincar--com
este jogo que se abriu desde a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, .quando_ vimos
um Presidente d~ República, no primeiro ato desta
Constituinte, opor-se à sua soberania_, e,_ a partir
àa,í,_ obstrJ,lir e dificultar os trabalhos consti_tuiiltes
e, agora, tentar obstruir e dificultar os trabalho
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do Senado, numa das operações mais dignas que
jamais assumiu, qual seja, a de tomar a AOniínlstração Federal transparente, visível, conforme a
melhor ciênci~ política que conhecemos.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui·
to:grato a V. Ex" nobre Senador José Paulo Bisol.
Afrrmo a V. Ex~ que o Governo não tem interesse
nenhum de alegar a inconstitucionalidade dessa
Comissão. Estou colocando à Casa, porque compete a nós decidirmos, como Ex" disse, a consti~
tucionalidade e inconstitucionalidade dos trabit: _
lhos dessa Comissão. Está posto aquí aos juristas

v:

da

casa.

- O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V_. EX' um
ãparte?
O SR. RACHJD SALDANHA DERZI- Ou-

ço o nobre Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos Chiarelli- Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, renovando o testemunho de
apreço a V. Ex" em ·caráter pessoal, não poss_o
çieixar de _fazer, neste aparte, alguns objetivos comentários à manifestaç_ão de V. Ex" Realmente,
Qá um processo, não sei bem, me parecia, preliminarJi?ente, de causalidade entre o parecer ontem
divulgado e o discurso de V. Ex" V. ~~ afirma
que não houve causalidade, que houve casualidade. Registro, em homenagem à palavra de V.
Ex" não tenho por que fazer outros comentários.
De qualquer maneira, eu gostaria de analisar detalhes da sua manifestação. V. Ex" começou invocando a inviabilidade da convocação da constituição da Çomissão ã época _eiTI_ que ela foi consti·
tuída. E falou a respeito da convocação extraor~
dinária durante cujo pei'lodO o fato ocorreu. ESfá
no textQ_do requerimento, subscrito por todas as
Uderanças dsta Casa, inclusive por preytlcamente
todas as Uderanças da Câmara dos D"eputados,
quando se solicitou a convocação exttaordinária,
que, entre outras atribuições asseguradas, no decurso daquele período, possa exercer, nesse pe_riodo, as atribuições que lhe são conferidas pela:
Constituição Federal. Fala-se do __ S_en~do, neste
particular. Creio que entre as atribuíções do Senado - não sei se alguém discordaria - está a
de constituir Comiss_ões Parlamentares de lnqué·
rito. Está aqui, no texto. Está~aqui, no registr_o
da História_ da Casa, de m~neira explícita, e não
vou abundar em outros argumentos, porque me
parece muito nítida esta questão. De outra parte,
ilustre Senador Rachid Saldanha Derzi, o que me
parece surpreendente também é_ que tenha sido
usad_ê!:_p_or Y. Ex" no decurso da sua manifestação,
uma frase que diz respeito ao que s€:rta a correlação entre desestabi1ização do Governo, ConstituiçãO- _e a. atuação da_CPI,_ como se uma CP!
constituida pudesse, por si só e pelo_trabalho que
.r..eali~_,js._tQ_~- _vma_ CorriisSão Parlamentar de Inquérito, porque faz um inquérito, isto é, cumpre
o seu dever elementar e preCíPUO, eStivesse com
isso pondo em Jisco a govemabilidade do País,
quando_, n"ã verdãÇle; está coinpletando uma das
ta.refas_Jundamentais do Poder Legislativo, que
-é d€ "fiscalizar, ao lado_da de legislar. É bom
lem_brar, Senador Rac_hid Saldanh_& D.er_~. que
CPis no Brasil --:- e_ irivoco a Histórica jurldica
e legislativa deste País - nós as temos desde
1895,_ e eram amplas e genéricas, Aqui está a
de Werner de Abreu, para analisar as finanças
·públicaS- do Pais, proPosta e aprovciaa em 1895

a
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e,. ao que eu saiba, nenhuma delas determinou,
e ao votar. N~o houve, em mom~nto_ algum, dis~
é a grande questão. ~ bom paria o Governo, é
em qualquer momento, ingovernabilidade da
crepância numa demonstração clãra dos propófUndai'néntal para óGoverho, é Indispensável para
Nação depois de praticamente 100 an:t;~s de exer- sitos que animaram a instituição e que creio ainda
o GoVerho, ilustre Senador; que a Comissão trabacicio, ainda que intercalados por impedimentos
Rachid Saldanha Derzi, ensinamentos há, tamlhe, apure, investigue e aponte os verdadeiros culda vida legislatiVa, desse exercício d_e tarefa q:>nsti: ___ bém, de Pontes de Miranda, de que noS rudipados e exonere os inocentes, sob pena de, efetitucional. Mas, ilustre Senador Rachid Saldanha mentes de Uma democracia a CP! é técnica da
vamenfe, prevalec:endo essa posição de inquiná-la
de friCõnstitucional, travanQo~a- no seu procedi~
Derzi: na França, desde 1700; na Weimar, deSde ingerência do legislativo no que concerne aos
1800; na Inglaterra, origem e berço do procedi· outros Poderes, e nisso não há nenhuma capltis
menta, ficar, mais do que um~_ Zona gris,_ um
plano claro de insegurança nas relações jurídicas
menta legislativo de ftScalização, desd~ 1700, para dimlnutlo dos outros Poderes. Há o principio elenão remontar d_etet:_minados procedimentos _que m_entar do equillbrio dos próprios poderes, síntee de absoluta indefinição nas responsabilidades;
se assemelham, em 1690. Estamos, aqui, discuse, estrutura e a1lcerce: 9a _própria demo_cracia que
e pese sobre o próprio Governo; que V. Ex• repretindo uma novidade que tem 300 anos na histõriã. - Se está a cons~uir. Por isso, surpreende~me a
senta com muita dignidade _nesta Casa, uma desnecesSâria-sospeição de frear o processo investi~ __
das democracias e das Padªmentos. Esta é a r~ação. _Não foi um golpe do Parlamento, não
questão que ora preocupa e açoda determinados foi um ato clandestino, não foi uma decisão_Seére~
-gt,tõri~; e sobre as pessoas que poderiam !ier
pronunciamentos que, ademais extemporâneos, ta, tomada em contexto resumido de alguns que
chamadas a depor como elementos testemunhais
são infunçladQ$ jurldicãmente. Não vamos ficar quiseram investir contra •·A" ou "B". Não! FOi
ou como informantes, Comó tantoS foram ...:::; in~
no passionalismo da discussão mariTqueísta de algo_ debatido, analisado, -fundamentado, apoiado
clusive Ministro de Estado chamado pela Comfssão é obrigado a comparecer. Não estamos dimiser ou não ser a favor ou contra. Vamos dis~utir por Partidos, por Uderanças. O trabalho que se
com profundidade a questão. Mas é preciso escla- faz tem a mais absoluta clareza. Não há, em mo~
nuindo ninguém, é normal e comum nas demorecer que uma Comissão Parlamen~r de l_nqué- menta algum, constrangimentos ou pressões. Escrãdas -pesando sobre quem for ou esteja por
rito ......;.; e·aí está de novo o ensinamemo de Pontes tãroOs usando -de todos os procedimentos da meSer chamado, aí, sim, a suspeição lamenfávél do
de Mir&nda, às folhas 51, dos seus Comentários lho r técnica processual, cuidadosos, para que não
crime que pode não ter cometido. Era isto que
gostaria de _ponderar a V. EX';-âentro do sentià CoriStituição de 1967: "... Tal instituto" - fala
venhamos a pressionar, intimidar, ou criar condimento de _que nada melhor para este País do
o Mestre sobr~ <:omissão Parlament~r de lnqué- danamentos indevidos. POr isto, nobre Senador
rito - "tal instituto DireitO Polltico não se subsu~ Rachid Saidanha Derzi, neste momerifo, realmenque Se contitíuar ~sse processo e manter-se o
me no quadro dos procedimentos penais". Vamos te sinto uma profunda estranheza do pareCer emirigor e a Isenção. Para _concluir, lembro, ilustre
deixarbemclaro,nãoháporque,agora,evo-car-se tido pelo Sr. Consultor-Geral da República. Não
Senador, e já disse aqui, que a Comissão não
um argumento de que alguém citado, intimado, qUeStiono aqui os seus c-onhecimentos da técnica
foi feita contra ninguém e não estâ procedendo
convoc:ado para comparecer, elucidar e esclare- jurídica, mas qu_e_stiono muito a oportunidade da
a favor de ninguém. Nela não há nomes nem
cer fatos investigados, dentro das prerrogativas sua divulgação. Ouvimos, na Comissão, o Supesobrenomes; não há partidos nem regionalismos.
Estamos investigando dentro deste plano; vigor,
do Congresso, estaria sendo_ constrangido, ma- rintendente da Polícia Federal e ningué_m invocou,
riQor, isençãO e comproni.issó com a Lei, com
nietado, ou mais, estaria sendo considerado, pelo nes.se momento, a inconstitucionalidade da Cca côl1Stituição e, sqbretudo, com a sociedade brasimples fato de ser...
D)lss_ão. Ouvimós, quebrando um princípio tradisileira:._
O SR RACHID SALDANHA DERZI- Não
don~l e uma demonstração dara de estabeleforam p~avras minhas estas.
cimento e vigêr:tcia da democracia, o Coronel Walter Félix, responsável pelo Departamento de SeO SR. RACHID SALDANHA DERZI- NoO Sr. Carlos Chlarelll- Não. Estou fazendo guranç_a e Informações, TitiJ)ar da DSI da SEbre Senador, temos aqui a palavra de V. Ex-, e
uma colocação.
PLAN, que, sob juramento, prestou o seU depoi- é o que desejamos~ que visa estritamente o fllll
mento, inovando, felizmente inovando, e méritos _ para que foi cri~do. Não atropele ninguém, não
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Não
venha com seguridas intenções. Desejamos sinao Governo por reconhecer o momentO-históriCO
foram palavras minhas de que em pessoas_.
Ctiriiirlente que cumpra o seu dever e apure os
_que estamos- atrãvessando, um 9ovemo para o
O Sr. Carlos Chiarelll- Não, de que haveria qual devemos creditar uma convivência adequada
fatos que, repito, é o desejo da Presidência da
constrangimentos, se criaria a ilação de com a democracia._ Surpreendentemente o pareRepública. Cumpram, porque dirão V. Ex"', será
que alguem, pelo fato de ser convocado, é consi- cer, neste momerito, quando a Comissão passa
exemplarmente punido à hora em que essa Comissão - e é meu desejo - chegar às concluderado criminoso. Não há este aspecto. Veja bem: a um momeilto da mais alta relevánda, não por
sões, porque sou meio cético e sempre disse,
O ex-Ministro Aníba1 Teixeira, que tem merecido
inv"encionice de seus integrantes, ilustre Líder,
tantas críticas_ perante a opinião pública, compamas porque um eX-ininistro de Estado informa e~ digo-hoje, que sou cético à finalidade, ao fim
a que essas Comissões têm sido tomadas. .
receu à Comis_sãO _e _mereceu, _inclusive, o trata- de fatos extremamente danosos à vida do País.
_$6 estranho uma coisa_: por que não se instalou
mento regimental de Exc:elência Não o dlama~ Fqj ·ele que o disse, chamando a atenção da Coa Comissão criiJ-da pela ReSolução n•f87, do nobre
mos como indic:iéldo. Ouvimqs dele~ as Jnfoqna- .ITJÍSSâo: "Quero infcirmá.:to:S que houve um decreSerladõr José igrlácio Ferreir~. e vem ela criada,
ções necessárias para a elucidação dos fatos.
to cOntra a VOntade de Ministros que o sUBscrevese não me engano;- em outubro do ano passado,
Sempre houve aquele suspeito necessário a quem
ram ... ", e temos de investigar se-é verdáde. Não
e foi atropelada, em fevereiro deste ano, com a
quer apurar com seriedade e idoneidade. Isso que estou dando isto como transitado em julgado instalaÇão da Resolução n~ 22? Isto é estrcmho,
caracterizou todo o trabalho que a Comissão tem
que trouxe um prejufzo de seiscentos milhões de
não nego a V. Ex~
feito. Não se espezinhou ninQl.lém. Não s~. condedólares a este País, numa hora em que o Gavemo
nou previamente quem quer que seja. Agora, ar-- anunda- e reitera que está combatendo o déficit
O Sr:. Fernando Henrique Cardoso - Pergüiu-se, necessariamente, todos que têm infor- púbUc_o. Alguém está traindo o próprio Gcivémo.
mite' V. ~ um aparte?
mações a prestar à C~.- porque esta é a nossa
Foi ele quem trouxe a informação, e disse mais:
O SR. RACHII) SALDANHA DERZI- Outarefa, senão seriamos, Isto sim, omissos, quem
houve outra tentativa, que fÕi abortada, que imPlivirei o meu Líder, Senador FElmando Henrique
sabe complacentes, e, talvez, na opinião de al- caria, em dezembro do ano passado, há noventa
Cardoso.
guns, até mesmo coniventes, se não o fizéssemos,
dias pois, a posslbilidade de outro prejuízo de
três bill1ões de dólares a este País. Quem infornão só no exercido do nosªº-- dire.lto como no
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - MeU:
cumprimento do nosso dever, como Membros
mou? Um cidadão que não tinlia nenhuma qualificaro Senador Rac:hid Saldanha Derzi, vejo que
desta Casa, é.]ue, alíás, unanimemente, CrtoU essa
cação? AJ_guérrl que não_t!_nha conhecimento dos
foi abençoado o dia que Sua Excelência o Senhor
Comissão, com apoio e~resso de todas as Udemeandros do poder? Não! Espontaneamente, um
Presidente da República designou V. Ex' para ser
ranças partidárias. Não se. perguntou qual era a
ex-ministro de Estado, responsável pela Secreseu Uder.
posição de cada Partido, à luz ou à postura de
taria de Planejamento da Presidência da RepúOSR- RACHID SALDANHA DERZI-BonGoverno. Toda a CaSa se uniu péira criar essa
blica. A Comissão quer irivestigar; tem que· inv~s
dade de V. El<'
ConiiSsão. Por duas vezes na votação, diz bem
tiQ-ar, deve investigar, sob pena de se lançarem
o ilustre Uder, Senador I='emando Henrique Ci:!iracUsações aó Governo e de se dizef q~e a Coriils~ ____;_ _O Sr. FernandO Henrique Cardoso- Tirou
doso, ao requerer a urgência, ao propor, três vezes
são está numa verdadeira societas sce~ris. Esta
dos meus ofnbros e dos ombros do $enador Car-
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do Presidente, criou um óbi~e à transparência
disse há pouco o Senador Mauricio Corrêa, c;rtenda adminlstração. Sr. Presidente do Senado, sabe
tatório ao equilíbrio dos Poderes. O Sr. _Consulv. Ex' - e_ o ditadO é mutto antigo - "que a
tor-Gercif"âa República exorbitou mais uma vez.
do que V. Ex~ fará esta tarefa dificil. Vejo V. EX"
porque pretende tolher o Senado na função_c:ons~ J:r:l~her de César não qasta ser :5éri~t ~~"!! de pareesta manhã aqui com rara_hab_ilidade, tentando
cer séria". Aqui estamos diante de um CaSo emtitucional que lhe é própria, e confio em V. EX.~.
justificar o que V. Ex~ sabe que é injustificável.
que parece não haver seriedade, tais os cuidados:
Confesso que eu fracassaria nesta função, não Sr: -Presidente Humberto Lucena Será V. Ex!
que são tomadOs para eVihi-r que se Saiba a verdaquem fará respeitar a dignidade_ e él soberania
teria a mesma ~rgúcia de V. Ex'
de. Eu creio que não. Creio que, se der curso
do Sénado, mantendo intacto e em funcionamenK
O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI - A
nOrmal às coisas, se a CP! continuar - como
to tudo aqullo que é constitucional, e essa CPl
inteligência e a cultura_ de V. _Ex•____ _
vai continuar, há de c_ontinuar, porque é a vontade
é":" constitucional. Nã.o tenho nenhuma dúvida
do .Sen~do --=.., simplesmente vamos siiparar o
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V.
quanto à ação imediata e lógica do Sr. Presidente
que é aleivosia, o que é irresponsabilidade, o que
Ex' me bateu de longe esta manhã. Para mostrar
do Senado, se, por acaso, o Consultor-Geral da
é intriQa, o que é suspeita falsã do que, eventuala enorme capacidade que tem V. Ex~ de, sem República persuadir o Presidente, e em parte já
mente, é realmente Ufl!~ ---ªção que merece ser
perder - isto é importante - a sua opinião, _e
o fez, porque o Senhor Presidente colocou o seu
punida. É só isso que faz a Comissão. Senador
a todo instante deixando que ela seja entrevista
"de acordo", e até esta manhã eu não acreditava.
Rachid &Iaanha Derzi, V. EX?; hójé; -Já deu sua
pelo Senado, e, ao mesmo tempo, V. Ex' cumprir
Pedi ao Senador José lgnádo Ferreira para ver
contnbuição, a máxima que alguém pode dar para
as funções de Líder do Governo. A tarefa é realse efetivamente o Presidente da República tinha
tentar tapar o sol com a peneira.
mente de S'tSifo. Já ouvi falª-r tantas vezes ~ _ escrito "de acordo" porque no Diário Oficial asmaioria silenciosa, nuhca tinha oUvido falar em
sim não sai sobre o parecer do Consultor-Geral
O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI - Um
minoria silenciosa, e V: Ex" está_cercado por uma
da República. Esse parecer é_inibitórlo da ação
grande prazer para mim!
minoria sllenclosa. _Aqueles que parecem ser os fiscalizadora do Congresso, e isso é que é grave.
homens do Governo, com umã honrosa ex.ceção, É:mais grave do qUe _o _eventual fwdco aqui e
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V.
calam e deixam V. Ex" sozinho no pelourinho.
ali, que não foi nosso, ürn fato concreto de um.a
Ex'? sabe qUe os raioZinhOs do sol penetram naNão seria eu, a esta altura, que iria dar mais uma
alta autoridade da República tentar limitar a ação
quela teia rala da peneira. Os argumentos trazidos
clrlcotada de açoite nas costas tão largas de V. de__um_Eoder__autônomo d,a República, e foi o
aqui para obstaculizãr essa Comissão são mais
Ex' e tão lanhadas esta manhã aqui.
que fez o Consultor-Geral da República. Mais ainesgarçados do que qualquer peneira; o raio da
Quero apenas deixar registrado.
da, Senador Rachid SaJdanha Derzi, o fei num
verdade penetrou neles e V. Bel', no decorrer do
momento_ em que ele próprio estava em causa.
seu discurso, mostrou que começou com uma
O Sr. João Menezes - Mas eu falei.
E se -o Senhor Presidente da República, creio,
istenção e, ao terminar, está louvando a CPI. Loucomo disse V~ Ex!', quer punir, comece por demitir
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu
vo V. Exi' por ter mudado sua opinião.
o-consultor. Não é a primeira vez _que peço isto
ressalvei - V. EX' está sempre ressalvado por
O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI- Esta
aqui. Comece por demiti-lo. Por quê? Pórque S.
min). V. Exté hors-concours. Deixo apenas· regisé a opinião de V. Ex', meü nobre Uder Fernando
EX' propõe ao Presiderite, leva ao Présidente, ilaK
trada a minha preocupação, que vai além do fatoHenrique Cardoso.
_ ___
_
que ando-o, porque o Presidente tampouco é-jll&ilevantado. V. Ex' disse, e creio que o disse no
Realmente, a inteligência, a cultura de V. Ex"
ta --=-- ~- ca9,vogado, mas não jur_ista, como nós
ínfclo do seu discurso, e, depois, com os esclarecié da minha admiração, _como o respeito, a amidoiS, estamos do mesmo lado neste caso -, faz
mentos, V. Ex" mudou de posição, que havia fuxlzádé fraternal que-nóS temos.
com--que o Presidente assine um parecer que,
cos e mesquinharias. V. Ex' sabe que eu, como
na práUca, bloqueia uma investigação sobre o
Ainda comuniquei a V. EX' hoje pela manhã
Líder do PMDB, fui SignatáríOâessá COmissão,
próprio autor do parecer, que é o Consultor-Geral
e fiz mais, fui à iristalação dessa Comissão e fiZ
que faria este discurso, que somente ficou pronto
da República.
esta manhã. O desejo, realmente, é o de que se
um discurso que até foi usado, talvez um pouco
apurem os fatos. Isto_ eu repito em nome do Presiabusivamente, porque eu expemplificava o poder
O Sr. Chagas Rodrigues- Em causa pródente da República, Não queremos obstaculizar,
de uma Coffi!Ssãõ e ã importância de urõa CPI
pria.
_absolutamente, essa Comissão. Agora, que ela
numa democracia, dizendo que, se fosse o caso,
_O Sr. Fernan~o Henrique Cardoso - Em
o que não acreditava, até_ o pró:prio Presidente
venha pelos caminhos que realmente séjam digcausa própria. Quem o disse não fui eu; eu nem
da República deveria ser objeto- de investigação,
nos desta mais alta Casa do Congresso brasileiro.
sabia. Esta manhã ouvi dizer. Perguntei aQora ao
se Sua Excelência fosse o respoil.sável por alguEstou satisfeito por ter trazido à arena desta
Senador_Jos_é lgnácio Ferreira, não tive comproCãsa, a inals alta Casa polítíCa da Nação, esta
mas coisa lesiva ao patrlmônio do País, que fosse
discussão sobre a const!tucionalidade, ou não,
vação. O Senador Nelson Carneiro disse e leu
submetido a crime de responsabilidade, a ser juldeclarações do Senador Marco Maciel, que disse:
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
gado por nós. Disse-.o, frisei em tese e repeli de
que decreto é ~~se? Não julgo o decreto;_ tenho
pleno qualquer insinuação ao Presidente JOsé
Estou Satisfeito pela presença - e agradeço
a:té minhas dúvidas _sobre tanto pasmo por esse
Samey. O que eu queria era apenas mostrar a
- da grande maioria dos Srs. Senadores, _da asdecreto.
Tenho
até
minhas
dúvidas
efetivas
sobre
importância que atribuo, como todos nós, às CPis
sistência, dos jornalistas etc. Para a Casa isto é
a intenção do decreto. Não quero prejulgar ninpara o estabeledmento da democracia. Não
brilhante. t: isso que precisamos discutir. Vamos
guém, mas o que não se pode é, antes da_ análise, _ pôr à mesa de discussões e discutir politicamente.
acompanhei de perto a Comissão, porque dela
obstaculizar uma peça de informação. E"o Consulnão sou membro, mas tive o cuidado de llerificar
Naturalmente que eu, sendo um jurista, não posso
tor-Geral da R-epública; em Causa própria, dá_ um
se ela se excedia _aqui ou ali. Ao meu 1emperadiscutir com a inteligência, a cultura, a capacidade
parecer que tenta inibir o Senado da República
mento e ao meu feitio, a mesquinharia causa hordos juristas que tem esta Casa. Mas está colocado
de fazer uma investigação, que, eventua1mente,
ror e qualquer referência indevida a quem quer
na mesa d_as discussões. Não lá fora, é aqui dentro
pode necessitar da opinião dele e, eventualmente,
que seja para pô-lo na "rua da amargura", me
desta Casa que devemos discutir as questões polípode transformá-lo em alguém que induziu o Preparece absolutamente inaceitável. Alguns: Memticas.
sidente a um decreto que eventualmente pode
bros da Comissão são até testemunhas desse
Para os ~que julgaram haver exagero nessas mi_lesivo
aos
interesses
do
País.
Digo-o
com
ter
sido
meu cuidado que diz respeito a pessoas, não sei
todo_ o cuidado, porque não tenho nehuma certe- nhas ponderações sobre o clima que se pretende
se são famlliares ou não, mas que são seres huforjar neste País, menciono as inverdades publica~
za sobre nada disso. E tenho até dúvidas profunmanos, e parece-me que não se pode colocar
das pela revista Veja, em sua edição desta semadas sobre alguns aspectos levantados. Sobre o
ninguém sob acusação sem que haja um indicio
na, envolvendo o meu nome em uma suposta
que não tenho dúvida é de que a investigação
veemente. Não houve da parte desta Comissão
inConfidêil.cfa cl.e conversa havida com o senhor
há de ser límpida, transparente, como diz Nornem mesquinharia nem fuxico. Nunca. Nunca
Presidente da República:
houve e ninguém pode impedir que haja especu- • berto Bobbio. Isto é fundamenta] na democracia;
a possibilidade de saber-se o que é certo e
_ '_'Dizendo-se muito preocupado com a silações pela·im'prensa, mas nunca houve da parte
errado, E o Consultor-Geral da Rep!fulica, nessa
tuação, o Senador _Rachid Saldanha D~rzj.
da Comissão qualquer deslize. Não obstante, o
peça que subscreveu o que teve o "de acordo"
Líder do Gov~rno, procurou Jo:Sé: lgnácio
parecer do Consultor-Geral da República é, como
los Chiarelli a responsabmdade de alguma forma
tratar de justificar o injustificáVel. Ninguém melhor
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Ferreira, para lhe transmitir o que seria uma
mensagem do Planalto.
Não é Verdade, Sr, Pre~idente. Tenho tido can--

tatas permanentes com o meu querido SenadorJosé lgnácio Ferreira e conversado sobre política,
sobre o_SenadQ..e sobre a Comissão;jainais lévan.:
do recado de quem quer que seja. '
- - ·"o governo considera um absurdo a convocação de Jorge Murad", iniciou Saldanha
Derzi. Indo mais a1ém na convers_a, _o lfder
do governo acrescentou uma nova frase ao
diálogo, imaginando um clima_ c1.e tragêd!a.

"O Presidente poderia renunciar ou se _st,Uci~_
dar". Mais tarde, Saldanha Derzi le;mbrou que
em 1954, quando oficiais da Aeronáutica fizeram o JPM do Galeão, o Presidente Getúlio
Vargas acabou dando um tiro nq_ peito, no
instante em que o irmão, Benjamin, seria
chamado a depor a respetto de u.ro atentado
contra Carlos Lacerda Comp, ~m __Brasília,
já virou moda comparar Samey com Vargas,
Derii hem precisou se alongar nas analogias.
"O homem.... dísse, referindo-se ao presidente, 'Já levou para o palácio- os nióveis de
Getúlio"."
E continua a revista:

''É possível que Samey tenha mesmo dito
a Sã.ldanha Derzí que pOderia renunciar, e
até mesmo se matar, caso Jorge Murad tives-_
se de comparecer à CP!. Também. é possível,
contudo, que apenas tenha sugerido ao senador que espalhasse um pouco de terror entre
os senadores."
Que indigri.idade, Sr. Presidente, comete um
Jornalista de _uma revista, que felizmehte" estâ em
declínio. Ora, a COISa é tão tnverossímel, é tão
fantasiosa, que os que acompanham a minha longa vida pública, de mais de 40 anõs~ dedicada
aos melhores princípios morais desta Nação, me
sabem incapaz, por temperamento e disciplina
partidária - corno podem testemunhar as gran~
des Uderanças do meu Partido aqui presentes
- de cometer uma descortesia, um ato desleal,
traindo a confiança de um am-igo,_ d~ um Correligionário, quanto mais a do Presidente da RePÇiblica.
É dafo que esta conversa nunca existiu a nao
ser na fantasia· d&qLiela publicação.
_
.
Invoco o testemunho do Senador José lgnácio
Ferreira, que me declarou nunca haver sido por
mim procurado - como -sugere a revista Veja
- para lhe transmitir aquela mensagem.

O Sr. José lgnáclo Ferreira - Peimíta-in_e
V. Ex' um aparte?
O SR- RACHID SALDANHA DERZI- Po;s
não.

O Sr. José lgnádo Ferreira- O que C-ertamente V. Ex" ouviu de mim foi que não ouvi de
V. Ex" essas colocações exátamente _coll)O elas
estão publicadas.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI o que eu disse aqui.

É

O Sr. Josê lgnádo Ferreira- V. Ex~ realmente manteve cantatas comigo, instou comigo
para que essas questões de proximidade do _Presidente da_República fossem evitadas, inclusive porque V. Ex' considerava que esses fatos.criavam_situações de constrangimento que não d~veriam

exlstir.Jwenas estou -colocando "0 carrq nos trilhos", Para evitar que fique a impressao de qUe
V. ·E:.x· nãO esteVe OOffiíQõ~-para preservar sempre
a- amizade que mantemos e clima em que conviVemo~ até de afeto; de verdade ternura mútua
que existe entre nós. Agora veja V. Ex" a que põnto
-cnegam essas coisas. Vários jornalistas comentatam isto - é
falõ notóriO: ligc:wa-se muito
o fato da República do Galeão com_ essa CPI.
e veja V. Ex' a distâncià qUe extste entre um episó~
dío e outro. Aquele foi um episódio do arbítrio
militai; os militares que, ao arrepio do texto constitucionaJ, compuseram um órgão inquisidor, levaram o presidente Getúlio Vargas ao suicídio. Este
é um ·episódio iritéiramente articulado dentro das
rronnas- constitudonais, uma emanação do poder
de contrOle do Poder Legislativo, do poder de
fiscãlizaçãO do POder Legislativo. Um episódio situado absolutamente nos trilhos das normaS
coli5titucí6nais vigentes. De maneira qUe é um
absurdo se conotar um episódio coffi oUtio, abs6~.
Iutamente absurdo. Atente na~ páginas da veja
-este e-pisódio conotado-com aquel'oLrtro é profundamente lamentável.
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datá nem s-e suiddará por qua(guer _questão em
que seja posto, intiinadci Ou fOiÇãcto a isto, Não
o fará. ~Suã Excelênç:_[~_ ·'ª- u_m homer:n de grande
fibi~ ... de espírito público, de patriotismo, ê~uffi
hpmern_ d~ çoragem cívica, não tenho dúvida disto.. - _-_ .. __ -.. _
·
A quem servem essas mentiras?
A quem Servem essas ihtrigas?
Certamente não ao.s .que quere_tn á democracia
~ --ª- tranqüilidade da PátdaJ para superarmos a
crise atuaf e fa:ier o Brasil vOlta( a tf:íJhar o caminho
da prosperidade e do crescimento econômico.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso
qar_ull) basta neste cüma dejnce~~.;!:(l.S, de intr_ígas,
de sobressaltos, para o bem do Brasil. (Muito
bem!)

Durante o discurso-do Sr. Ri!cbld Saldanha

DerZi, revezam-se

rfã- presidência dos _trabalhos os Srs. Francisco Rollembe_rg e_H!.!r:nberto Lucena

Ó-Sr. José lgná-~lo Fe~ra ..:__i:,~~. Prestde~t~.
peÇo a palavra para_ uma expHcação pessoaL

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Corrte'do a Palavra, para uma explicação pessoal,
ao nobre senador José lgnácio FiiTeíra. que aisg~~ n~}~~-ã~ ~~~fâ~~S :d_e _v~ Be. ·
--Porá de--5 fuínU.tõs, de acordo. com o art.-·16,
O Sr. José_ liJná<::Jo FeJTeira - Não foram item O, do Regimento Interno.
palavras minhas, mas fatos que eram trafi<::i:l.d.,os
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
nos corredores do Senaçl.o como· cqisas absoluta~
= E&.Para explkação pessoal.) -Sr. Presid~mte,
mente conotadas, cf:. veja porqUe: pof.que o ooVerSrs. Senadores:
..
no teme essa Comissão, porque o GOverno tem~
Do discurso do eminente Se.o.ador Rachid -&1essa CP!.
danh~ Derzi fic~u uma afirmação no ar: a de que
O SR. PRESIDENTE (HÚmberto Lucena) a_ CP! _é inconstitudonal; iSfO_- CõilStà· riãó só dó
Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, eu pediria artigo-do jÕmal Ó GlObO cOm-o taffibém Sejflfefe_
a V. Ex-- concluísse seu pronunciamento,_não con®..~o.oj.vnto do discy~o.dQ !'l~~~!!_Se~~.dq_r_~~~9.id:
cedeildo_m().iS apartes. _
Sª~çi~J:laDerzi, apesar das suas colocações fmais
O SR- RACHID SALDANHA DERZI -Já extratexto. MaS é issõ que- re5sãi (Jo teXtO que

~o·ãR.-RACHIDSALDÃNHA

DERZI-

E:'
·

concluo, Sr. PreSidente.

O Sr. José lgnácio Ferreira- Vou tei"minar_,
se V. Ex" fne- peir'nTte; antes de o nobr~ Colega
ultimar ou perorar como vai fazer. O próprio Presidente da República, numa entrevista recente ao
Correio Braz:Ufense, diz que "querem levar-me_
à re_núpc!a_ ou
sutddio"; _<?_próprio Presidente
da República! tSSo somado .aos fatOs de que o~
m_9~is do_ e~~Presidente da República Getúüo Vargas foram paia o gaOlnete-:iSsO_tudo.ens~oU •.:J:Ue
estas especulações fossem feitas. E vela V. Ex•,
o que é extn~roamen,t~ JamenJável, porque, na
verdade, o que se trata hoje é _çle _l,lQ'l_ epiSÓdiO
absolutamente sintonizado gom as normaS coi-tStitucionals_vigé"ntéS.
_
.
(Q _S_~-~~s~de9_!~ Faz soar a ca!nPainha.)
O SR- RACHID SALDANHA DERZI -Toemino, Sr_ Presidente.
CQQ1o disse. Seilãâor Jo~e-lfJil_ádO FeO:eír~, _es~
tive com V. ~-várias vezes_ convef5atíá6 sõói"e
a- tóin.fSsãO- ·aísseEX- que deSejava, e era
O ae:SejO dã CâSi:t toda, que realmetite eSsas cOhvocã"çõeS fizessem Sobre Um fato determinado,
não uma informação disse-me-disse, _cartas anQnimas, que eram_ puramente para desmoralizar
a Comissão. Esteja_ V. ~ Certo de que nunca
falei, não estive numa reunião, não conheço nenhum repórter de Veja e posso asseQutar-·que
o Presidente da República não é ~ornem de rertú:ffda e muitõ_ menos de sulddío. O Pre_s_idente.
-da Repúblicà nãõ -ê homem para istO, nem rentm-

ª9

e

.se

a v.

. S. fi'Ieu.

·

· ·

:_Ora, .Sr, Pi"esiqeote._a inco·nstitucioilaiidãde não
se presume, como já bem d~i.SSe- õ nObre Sei1ã.d6t
JoséJ?aulp_ Bi~l M_ pouco.
·O Governb;-natutã1m_ente. _deve__ promover_ as
medidas cabíveis para obter o provimento de jUrisdição que decrete a incon&!i~uc_ipnal_td_acje que ele
afi,rrna_~exi_s!ir, _a~J:~Vês: d_o; Sr.. Co~!:!ul~Qr:Geral da
Rei:>Ubliéa, num pareCer qUêTórreterenaado pé!O
Senhor Presidente da Repúblfca, e que o eminente
Senador Saldanha Derzi proclama agora no texto
de seu discurso.
___________________ _
__ N_a.__órb_ita _cto S~nado Federal - e_ também a
isto se_ referiu o eminente Senadõr_ José PaulO
, Bisai ,.,.... alguma coisa tem que ser feita. - - De__ maneirã que ---e e aí que desdobrando
esta_explicação pessoaL em _questão de ordem
- invocando o art. 52, item 11, do Regimento
Interno, que diz: "Ao Presidente compete zelar
peJo· respeitO às prerrogaTivas aosen-;~rdo e -~s
íq:iuffidãdes de Sen<t(io.ces", fo_rm_ulo um requerimento para que V. Ex- tome ãs_.pfovidências_nece~á!jas, no Se~tído d_e: _
___ , _
_ ~- __
1) sendo constatado por V. Ex- que a CPl_ é
_ínCÇ>!lstitudonal, V.-~ PrtlrflO~ _essas medidas
-i-lo sentido de o Seriado r~Ver b ãto que constituiu
a Comissão Parlamentar de Inquérito;
2) se V. ~ constatar_ que não é inconstitu~
cionaJ, que Ex~ o d_igã peraa=ê 'a-casa-. no -mais
breve espaço de tempo possível, para que não
_ persista essa afirmaçãO num parecer normativo
-::.cOrri força coge"nte no âinbfto do Poder Executivo,

v.
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nesse parecer, flutuando_ ai, perante a saciedade

dez, pois, na realidade, a folha de pagamento do
1;l.lagqano, fez çicle um nome n~donal. Qué!-l)do
flmciorialismo alagciâOo é, aproximadamente, um
a decisão coincidiu com os seus interesses, o
chefe do executivo estadual saiu a viajar Por todo bilhãó e duzentos milhões de cruzados, represenUlndo o cumj)rímento do Acórd~o .do Supremo,
ó Brasil, como se foss.e um c:-2:1valeiro andante,
menos que- vinte milhões de crUzados, ou seja,
exãltando o S_upremo por havê-lo projetado nacionalmente. Quando o julgamento da Augusta Casa
men.o.s que dois por cento da despesa c6m o
COnsiderou <JS leis ern questão constitucionais, pessoal.
f?rovadq está, portanto, que AJãQoas ê uma ex.:·
o Governador considerou a decisão Iffioral e
pressão mínima em termOS de pseudo-supei"saanuncio_u, através da imprensa, que não flavia for·
Jários, mas o Governador, querendo projetar-se
ça humana que o obrigasse a acatá-la, coloqmdci-se, assln:i, acima do berri e do mal. A sua de qualquer maileira, esccínde a verdade.
A idéia do uso da terra dos produtores de açúc;ar
vontade passou a definir o que é certo ou er(ado,
como pagamento do débito dos empresários juncomo se ele fosse o Estado.
to ao Banco do Estada e posterior uti1i~ção para
Realizar o Direto com justiça é realizar os próprios valores da convivência humana, não, eviden- doação aos pobres através de uma reforma agrárlã.jamais saiu do cãmpo da derTla!;):ogia. Nenhum
temente, deste ou daquele indivíduo, deste ou
daquefe gruPo considerado isoladamente, mas
Pectare _foi ofereci~o aos ~~~~t_erra.
O combate à violência, compromisso que foi
da comunidade tida <:orno um todo, como uma
unidade orgânica que possui valor próprio, acima pompOSamente assumido pelo GcivemãdOr dudos valores grupais, sem esquecer, contudo, os
rante a campanh~, na frase de efeito: "Quem mainteresses individuais que devem ser juridíc.:tmen- -~r ou roubar véti para a cadeia", transformou~se
te proteg-idos. Mãs o respeito à dignidade fir.imana
em piada. O Jornal de Alagoas, o mais antigo
do Estado, tem publicado~ com freqüência, a
-e~os_direitos da pessoa jamais serão alcançados,
eno'rme relação dos crimes irhpunes nesses últise riãó tiver çon1.o irreçusável o caráter obrigatório
mos dOze- me-Ses.-- - -- ~- - .
da regra Jurídica.
' As bande-ir.:i.s foram falsas, como-iri:eaJ é a ima-· .~}io_!T'J_êado prefeito de Mé!c_eió, em 1979, pelo
ehtão Governaâor Gltilhernie Palmeira, ao térini- gerl-; dO dovema'dor em- tOdo -o País, porque é
ilO de sua administração, exatamente nas últimas
apoiada no que é falso. Na minha opiniãci, é apenas -qUestão ·de tempo. Mais cedo ou mais J,arde
4uas seínanas,_ c-àrldidato a D'eputado Federal,
a verdade -predominará
.
fez mais de cinco mil nomeaçõés, inviabiljza,ndo
- -éhega ao primeiro ano de seu mandato sem
--financeiramente a Prefeitura da Capital 'dur'ánte
haver construído obras fiSicas que beneficiassem
mUitos aõos, Tenta eXplicar O desmando, afirmana melho_ria do padri:'lo de_ vida do povo que lhe
do, íngénuamente, que assinãi'a os processos
conferiu os destinos da sua comunidade. Neste
sem saber o que estava assinando, o que revela
período, fez mais de cem viagen~, por ·todÕ o
_o_gespreparo para administrar a coisa pública.
País, de avião a jato alugado, sem explicar oficial_ Çªndidato a Governador de Alagoas, em 1986,
mente à Assembléia Legislativa qual a fonte de
luta çontra aquele que o iniciara na politica, o
pagamento. Duas delas para o exterior, num-total
Sena~or Guilherme. Palmeira: A\ia-se aos seus
de mais de qUarenta dias. Visitou Estados unidos..
·- m~iór~ inimigos. O objetivo é ganhar a qualquer
üihãdá; Japão, China, Roma, Paris, Hong Kong
. preço. Durante a campanha eleitoral fica, a exem~
-'1?_!0- do que acont~ce a to_çio postulante a cargo e Tailândia. Não passoU sequer uma semana
completa em Alagoas. ·
majoritário, exposto às críticas I'Ílais exacerbadas
Atritou-se, em poucos meses, com o Presidente
oriundas das características das personalidades
da República, o Tribunal de-Justiça, o Tnbunal
dos adversários. Vitorioso, deseja vingar-se do
de Contas, a Magistratura, o- Min!slério Público,
--mais cáustico dos seus cn'l:tcos. Não podendo
limitar a ação jurídica à vitima do seu ódio, estende
Õ funCiOnaliSri10, o empresariado e, por último,
com 6 ·s--upremo Tribunal Federal. A sua càriíi®efeitos aos membros da magjstratura, do Minis- téfiO Público, aos procuradoces e consultores jurí~
nhada é Uma camitihada de 6dio e_persegufções.
A sua obra é uma obra de ressentimentos. l?ost.u_di<::os e, o que é mais grave, prejudica mais de
lante à indicação da candh;l,atura à Presidência
vinte mil pequenos funcionáfios que tinh;:~.m direido Pafs pelo seu Partido, que é o m.<Jjoritário, não
to a anuênios gratificatórios.
tem o apoio de- rienhJ,.ini.- dos colegas governa- Desejoso -de sen§ibilizar a opinião pública, nã_o
dOres do PMDB.
.titubeia em _anunciar, pelas redes de televisão dos
Os aspectos negativos de tanta inCOTiseqüência
- granaescentros urbanos, os sálarios dos deseme o descompromisso com o' desE:®olVimen~o alabargadores com valores quadruplicados. Ajustiça
go ano se fizeram sentir, iri1edíata::menté, na socieãlagoana é, segundO a AsSoCiação dos Magis~
da"ae. Perda do Imposto sobre Cfrculação de Mer~
trados, a mais mal paga do Brasil. Os membros
cacfortas da cana própria dos usineiros, por decido Tribunal, com mais de trinta anos de serviço
são judiciai; êorn graves préjuízos à arreca.dação
público, percebem duzentos e quarenta mil cruzados brutos e cento e oitenta mil líquidos, sem -- fazendária. Diminuição do giro comercial do Estado decofrente-da redução de réc1.g_50s externos_.
POder exercer nunhum~ outra atividade, a não
Retração do merCado de__ eOOpregos pela ausêriCia
ser a do magistério superior. O Governador afirde obras públíc:a-s. O funcíOnalismci público vivenma, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que o
do uma situação de "ehormes-dificuldades. O Go·
Desembargador _ganha de oitocentos mil a um
verna_dor, que já enfrentou nada menos do que
@_!h~Q_-de i:ru~aclos. A mentira _foi dita e répetida
três g'i'eves·gerais dos servidoreS,' e tnúmeràS gretantas vezes que, imagino, o próprio autoi" da farsa
ves centralizadas, não concede_u. um só reajust~
estar acreditando.
de salários para essa categoria, devendo aindél;
Tentando não cumprir a decisão da Justiça,
restos de Qatilho salarial resultantes do fim do
explica a impossibilidade econômica do Estado
Plano CfuZãdó e o pagamento está sendo feito
em pagar aos funcionários com as vantagens da
com atraso, além da perda de importância E:conôlei, exagerando os valores, rnu1tiplicando-os por

civil brasileira, através dos órgãos de divulgação,
que deram a divulgação antes mesmo que ele
fosse publicado no Diário Oficial

Parece.-me, em face desta disposição, deva V.
Ex' tomár _as providências neces;:;~ria!;i,, O\J pa!C!_,
inferindo a i_nconstitucionalidade da CP!, rever o

Senado o ato que a constituiu, ou para declarar,

com a ênfase necessária perante esta Çasa, que
a CP! não é inc_o_n.âill_ucio_nal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Nobre Senador José lgnácio Ferreira, V. P:' transformou uma e;o:plicaç_ão pessoal numa questão
de ordem.
V. Ex" remeteu·m~ ao art. 52, item ll:

"Ao Presidente çornpete velar pelo respeito
às prerrogativas do Senado e às imunidades
dos Senadores."
CreiO- que V. Ex", tcidos os .demais s_rs. ·senadores e as Uder;;mçªs são testemunhas de que,
em nenhum momento, deixei de cumprir rigoto~
samente esse preceito regimental. como é. aliás,
do meu dever.
Quanto à coloc:ação final de V. EX", a ~resi
dência ao promulgar a resolução, não fez mais
do que acatar a decisão soberana do Plenário
do Senado Federal. Se há ou não eiva_de incOnstitucionalidade, a Presid_ência não tem _competência para decidir sobre ela.
Sabe V. Exm que a inconstitucfon_al!dade - na
fase em que se encoot:ca_ _a,_ questão-, ou seja, a
Comissão Parlamentar de Inquérito está no pleno
desempenho de seus trabalhos - só pode ser
objeto, hoje, de apredação pelo Poder Judiciário,
isto é, pelo Supremo Tribuna1 FederaL Não me
cabe, portanto, nobre _Senador, data venia de
V. ~. julgar, como Presidente do Senado spb_re_
a constitucionalidade ou inconstitucionalidade
de uma Resolu_ç_ão _desta CasÇ!..

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senad,or Divaldo Su~
ruagy.
O SR. OIVAl,I)O l;lURUAGY (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Alagoas está vivendo 1,1ma fasé singÜlar. Pela
primeira vez, em tQda -ª-hi,stória d_o Estado, o Tribunal de Justiça pediu, e por unanimidade, intervenção federal para obrigar o Poder Executivo
a cumprir as leis cons[derad_as con;;titudonais pela Suprema Corte~
_
__
,É verdadeiramente alarmante, dentro do inquietante quadro sócio-político-administrativo e
econômico do País, a atualidade do Estado de
Alagoas.
Deixo de te_cer comentários a respeito da personalidade do Oov_ernadQI __ ~_consideração a uma
amizade que no passado nos vinculou. Analiso,
entretanto, o homem público.
Ao tomar posse, em março de 1987, levantou
três bandeiras de grande alc2:1nce popular. Todas
elas, em teoria, indiscutíveis.
O combate ao pagamento dos f~ncionárlos
com altos saláriqs~ denominados de "marajás",
num país cujo salário mínimo é um dos menores
do mundo, encontrou eco imediato na esmagadora maioria- âa população. A concessão dª limiw
nar do Supremo T ribuil.al à ação do Governador
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mica da indústria qufmica alagoana com a

im~

plantação do pólo cloroquímico de Sergipe.
Lamento tudo isso por A\agoas e pela classe
política que, mais uma veZ, através de um de

seus líderes, apoiado na mídia eletrônica, consegue enganar milhões de brasilekó$ e decepCionar

o povo alagoano. É verdadeira a afurnativa de
que é mais fácil enganar uma multidão do que
enganar quem está próximo. Lastimo multo _mais

com o sentimento de pena, de pesar, de sentimento de missa_ de sétimo dia, do que de revolta
ou de ressentimento, porque faltaram ao Gover-

nador a grandeza de alma, humildade e espfrito
público que lhe evitariam cometer fantos desmandos.
Trata-se, infelizmente, de um inconseqüente
que não soube rn;;~_nter as sérias tradiçõ.es familiares, registradas não somente em Alagoas, mas
em todo o Brasil.
Compreende.:se ·a irritação que comumente se
tem diante da crfiica, pois nirfguém gosta de ser
criticado. Daí a exasperação quando discordamos
de alguém ou expomos dúvidas quanto à sua
qualificação. É fácil distinguir as críticas honestas
das desonestas. Basta verificar a autOridade de
quem critica. Uma pessoa solidamente desonesta
não pode dar lições de honestidade; um mentiroso não pode defender a verdade; J.Jm desequilibrado não pode opinar sobre equilíbrio._
SintO-me com autoridade para analisar criticamente o atual governo de Alagoas, porque nos
dois períodos em que governei o Estado bati vários recordes em _termos de construção de salas
de aula, de pavimentação de estradas, de realização de concursos públicos, de gerar empregos,
de construir casas populares e postos de saúde,
de legislação de proteção ambiental, de aumentos
sa1ariais do funcionalismo, de implantar e consolidar os pólos doroquímico- e turístico. E tudo
isso sem atrasar, um dia sequer, o pagamento
do pessoal, sem gerar traumas sociais e preservando a harmonia entre_ os três poderes do Estado.
A politica, mais que qualquer outra atividade
humana, deve ser feita_ com ética, com moral e
com elevação de espírito.
O político, geralmente, é um exemplo do bem
ou do mal, como decorrência de sua maneira
de ser, de proceder, de conduzir soluções que
afetam vidas de milhões de pessoas. A demagogia, a falsidade, a calúnia devem ser eliminadas
das atitudes daqueles que exercem funções públicas.
Os atos do Poder Executivo, Sr. Presidente, têm
efeitos profundos_ e multiplicadores, perdendo a
autoridade que os gerou num determinado momento do processo, o controle sobre sua capacidade de construir ou destruir, caminhando a máquina, por ela mesma, em marcha inexorável.
Exm" Sr. Presidente, Exm" 5 rs. Senadores, o Governador, em sua àosia de publicidade a qualquer
preço, deflagrou forças que não pode mais controlar, e as conseqüências destruidoras se farão
sentir, em milhares de alagoanos, por muito tempo. Esqueceu que governar é promover o desenvolvimento, é fazer o bem, é apoiar o sistema
produtivo e o trabalho, é ser um estabilizador e
nunca um desagregador da sodedade.
Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, afirmando que continuo acreditando

que a verdade sempre predominará sobre a mentira. (Muito bem!)
Durante o_ discurso do Sr. Diva}do Suruagy,
o Si'~ Humberto Lucena deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Frandsco Rollemberg.

Q SR •. ~RESIDENTE (Frandsco Rollemberg)
.....::. Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Líder do PMDB.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. ComO Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
~esid'ª"te, Srs. S~ad~res:
-

Pedi a palavra ape'nas para congratular-me com
o Coronel Coaracy de Roure, Assessor do Ministério do Exército nesta c_a~, e que foi promovido
ao generalato. Faço--o não apenas em função do
comportamento pessoal do Coronel e dos méritos
que tenha, mas porque, neste momento em que
há tanto trabalho na Constituinte, e em que existem tantas afirmações, muitas delas imaginosas,
a r~speito do reiadonamento entre as Forças Armadas e_ o Co.ngresso Nacional, quero dar o meu
testemunho, como Líder do PMDB, e como Constituinte, da correção com que o Coronel Coaracy
de Roure tem chefiado a Assessoria, a Representação do Ministêrio do Exército, e todos os assuntos que nos foram trazidos, quando o foram, o
foram da maneira mais apropriada e equilibrada
possível, a respeito do ponto de vista que o Coronel Coaracy de Roure representava sobre uma
ou outra matéria: exclusivamente nõ aSpecto relafívo ao funclonamento da instituição militar. Nunca OuVi de S. ~ nem de qualqüei' oUtro assessor
qualquer comentário no que diz respeito aos outros âmbitos da -ConStitUirite.
·
De modo que deixo este registro, porque de
direito, e também, aí já em meu nome pessoal,
deixo o meu mais efusivo aplauso à ascensão
nõ generalato desse brilhante Coronel das Forças
Armadas.

O Sr. Ronan Tito- Permite-me
aparte?

V.~

um

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO - Com prazer.
O Sr. Ronan Uto- Nobre Líder, pedi o aparte
a V. Ex' justamente para me associar às palavras
de V. Ex!' elogiando a condução do Coronel Coaracy de Roure, que aprendemos a admirar nos
corredores da Casa e nos Gabinetes, pela sua
educação, pela sua lhaneza de trato, pela sua cultura e amplitude de conhecimento, inclusive dos
problemas políticos. Tive oportunidade, várias vezes, de tratar com o -Coronel Coaracy de Roure,
hoje General, e tive a alegria de dar o meu abraço
sincero, honesto, a S. Ex!' Ontem, por vê-lo guindado ao generalato, que ele tanto merece, aos
52 anoS de idade -jovem, portanto. É General
com to_dos os méritos. Também eu que, no passado, lutei tanto contra o regime que foi arrombado
por alguns milttares, gostaria de reconhecer, neste
momento, o trabalho que ele realizou como assessor do Exército no Senado, e principalmente agora parabenizá~lo pelo laurel que alcança com toda
justiça.
O Sr. Edison Lobão um aparte?

Permite-me V. Ex'
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O SR. F'ERNANDO HENRIQOE CARDO-

SO- COm prazer.
O Sr. Edison Lobão -Aproveito o oportuno
diScurso de V. EX, e a exemplo do Senador Ronan
Tito, para trazer a minha palavra de solidariedade
e de regozijo a essa merecída promoção. O COronel Coaracy de Roure é, sem dúvida, a imagem
do que há de melhor no Exército brasileiro. por
sua competência, por sua correção e por sua lealdade aos princípios que defende.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V. EX'
um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-Corri prazer.
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Ratifico todos os
argumentos apresentados por V. Ex" e pelos Senadores Ronan Tito e Edison Lobão. Imagino que
V. Ex" extrapolou as fronteiras do seu Partido, que
V. Ex• dignifica na qualidade de' llder, e creio
que V. Ex• falou em nome de toda esta Casa.
O .Cel. Coarcicy de Roure, hoje General, é digno
do respeito e da admiração da sociedade brasileira, tão bem representada pelo Senado Federal.
O SR. F'ERNAl'IDO HENRIQUE CARDOSO - Muito obrigado a V. Ex"
Sr. Presidente, essa coriVivênd__a é muito útil
também, porque é na linha da franqueza desses
debates, às vezes até ácidos e duros, que se aprende democracia. Este cantata direfo desfaz preconceitos de parte a parte. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, que falará pela Liberança do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como
Uded'ronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores:
O assunto que vou focalizar, hoje, desta tribuna,
é de importância para a cidade do Rio de Janeiro
- diz respeito à sua unidade, à sua integridade,
no momento ameaçada por secundários interes·
ses. Penso que pelas tradições históricas do Rio
e pelo carinho especial que lhe devotam todos
os brasileiros a questãO merece- -a atenção na~
cio na!.
Querõ referir-me à campanha. -cercada de caríssima publicidade, em favor da emancipação
da Barra da Tijuca.
Trata-se de uma região entranhada no conjunto
carioca, tanto quanto as outras. É nota da mesma
e bela sinfonia. Nela se contém- ressalto à Casa
- a antiga sesmaria de Estácio de Sá, o fundador
da brava, leal e heróica Cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro.
Ninguém nega que a Barra se haja expandido
de maneira espetacular, no último decênio. AJi
foram- plantados condomínios arrojados, vieram
as grandes organizações comerciais, afluiu uma
população de renda mais elevada. As belezas naturais se tornaram mais conhecidas, mais decantadas e mals procuradas, pela facilidade das vias
de acesso, aproximando o bairro de outros pontos
da Guanabara, das zonas Sul e Norte, dos subúrbios, do chamado sertão.
Essa prosperidade, S'r. Presidente, dependeu,
entretanto, da movimentação geral. Resultou da
atividade de gente de toda as regiões do Rio. De
vários locais -vieram os que ali se assentaram.
E os flutuantes, os que vêm e voltam, os que
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chegam e saem, durante o d_ia~di?l,. são. 9S princl~

pais responsáveis pelos maiores recursos carreados para o bairro.

__ _ ____ _

Está a Barra, pelo nome e pela topografia, ligada umbe][calmente à velha Tijuca. Parte de sua
área compõe, inclusive, a mesma jurisdição que

a da outra. É vizinha de Jacarepaguá, ~e cuja
infra-estrutura muito se serviu na fase do cresci-

mento. Por um sistema de túneis modernos, en-:..

contra-se próxima da zona sul e por estradas movimentadas, com o seiViço de mão única, ~ ª-tin-

gida pelo pessoal de centros populosos, como
Madureira, Méier, Bangu, Cã:mpo Grande.

Enfim, ela faz parte da paisagem e da vida da
Guanabara. Suas magnificas praias são pólo de
atração turística, como o são as de_Copacabana,
Ipanema e Leblon. E nunca apareceu ninguém
pensando em separar a zona sul do Rio!
Quem conhece-a terra c~rioca e lhe _estremece
a história, Sr. Presidente, desde a fund~ç:ão, no
ano de 1565, sabe que esse chão, sempre hospitaleiro, esteve, durante todo o tempo, unido, íntegro.CaPital do País, de 1763 até 1960, não se partiu
jamais a cidade, não se separaram regiões.
O prOgresso material de um bairro, numa cidade, como o Rio cujá situação é Singular e especial,
por todos os títulos, não po-de amparar pretensões
divisionistas. Na verdade, o Rio,_no stntir_d®_se_~s_
naturais, é de todos. As suas excelências são motivo de orgulho generalizado, assim comQ as mazelas_constituem afliç:ão coletiva. A rêcente catástrofe ocasionada, pelos temporais deixou_ pátenteada a solidaried~.de popular.
Sr. Presidente, o mais incrível nessa C91').4enável
tentativa é que os seus auto~s intent;lm limitar
a consulta sobre a emancipação da Barra da Tijl,lca aos lá residentes 9U aos_ portador~s de voto
na zona eleitoral respectiva. Proc;:edem como se
cuidassem de um negócio particular, como se
a região fosse propriedade de um grupo; isolada
do contexto maior, que _é a grande cidade.
Nenhum carioca, por nascimento, por adoção,
ou mesmo por afeição, pode ficar indifereo~- ao
esbulho planejadQ. t..caso o Corcovado pertence
tão só à Gávea? O J?ão c;!e AçÇ!Ç~r aper'!as ~ Urc_a?
O Maracanã somente à ltiuca? Tud9 !§W~rtão
é partrimônlo do Rio Qe Janeiro?
É preciso ter bom senso, mil vezes bom senso.
Qualquer decisão sobre a Barra da Ttiuca s6
pode ser da ~:_esponsabilidade de todq_s os c~río
cas!
A pÇtsição que estou extemando não é apenas
minha pessoal, mas já foi adotada oflcíalmente
pelo Partido Socia1ista Brasileiro, a que tenho a
honra de presidir, por ser a mais consentânea
com as tradições secu1ares e as conveniências
da antiga Capital do País.
Erãm estas as considerações que julgava ne~
ces_sárlo __tecer peré:lnte o Senado, a respeito do
momentoso tema.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda- me traz
a esta tribuna um acontecimentQ importante.
Transcorterâ, am_anhã, o s~squlcentenário da
morte do Patriars::a da nossa Independência José Bonifácio de Andrada e Süva.
o fato merece registro especial nos Anais__ elo
Senado da República.
As gerações se s_ucedern, mas_ há vu1tos qu~
permanecem na História como um Símbolo. Eles
são patrimônio de toda _a Nação. E do que ~u

Quarta-feira 6

903

''2~ Brandura, constância, e sofrimento
de nossa parte, que nos cumpre como usurpa-acres e Cristãos. Imitemos o /Y\issionário
As_pilcueta, que ia Quscar OS íriaios dest;;1 província: aos _:matoS, -e esperava-os qu"ando Vinham da caça Para lhes dai'- eis inc._ômodos
(jue sOfria por- eles: e_-quando os via descan~
_çadoS e atentos começava a pregar-lhes então nossa .santa fé, imitando as maneiras etr_egeltàS de ~e1.:1s paiS, ou feiticeiros."
.Muitas, décadas roais_ t;;1rds:, fQi_çriado o $erviÇ._o
Nacional de Proteção dos índios, já na República,
em 191 O, e a sua instalação se: ç:i~u no dia 7
de setembro, em homenagem à data da Independência do Brasil, cujo Patriarca fora _o incansáv~
batalhador em d_efes;;1 dessa gente,
Em 1821, nas instruções dadas aos deputados
de São Paulo às Cortes Portuguesas, ele levantou
a idéia da mudança da Capital para um ponto
central. E;: em 1823, perante a f\.ssembléia Consti~
O Objetivo era 9 aproveitamento da terra, era _ tuinte insistia no tema., de [o.rma verdadeiramente
o aumento da agricultura. Nessa reversão das_ ter- profética:
ras não cultivadas ª-O patrimônlo nacional encon~
''Parece muito Utii. ·até-necessârio, que se
trava-se o conçeito. do int~resse s~[t;~l predomiedifique uma nova capital do Império no intenante.
rior do Brasil para assento da Corte, da AsVê~se, assim, que af está .uma· batalha antiga
sembléia Legislativa e dos Tribunais Supe~
_e_que até os nossos. dias não enco11trou a so)ução
-rrores;- qUe a Coristltuiçã.O deteo:ninar. Esta
justa e adequada. As palavras de .José Bonifácio
capital poderá <::hamar~se Petrópole ou Braa esse respeito precisam ser meditadas e refl~l;idas
sília.
quando mais de século e: meio já Q.ecorr~u do
Qj_sse que esta cidade era não só útil, mas
tén1po em que foram escritas.
necessária, e vou desenvolver as razões em
Em célebn:uepresentação sobr.e a escraya,t4ra,
que me fundo. Sendo ela central e interior
dirigida à Assem_bjé_ia Consptuin~e e Legislativa
fica o_as_sento do GovernO e cl9._~gislatura
do Império do BrasiL o Velho f\ndrada clama~a:
livre de qualquer assalto ou surpresa feito
põr inimigos externos. Chama-se as provín"Acabe-se pois de uma vez o infame tr~fico
cias do sertão o excesso da povoação stm
da escravatura africana; mas com isto não
emprego das cidades marítimas e mercantis.
es~_tudo feito; é tamb_ém preciso c~idar $~
Como esta cidade deve ficar, quantO possível
riamente em melhorar a sorte dos escrp.yoseqUidístante_doslimítes do Império, tanto em
~ existentes e tais cuidados são _um passo dado
latitude como em longitude, vai-se abrir deste
para a sua futura emancipação.
centro cOmo raios, para as diversas provinAs leis devem prescrever esses meip.s, se
- cia:f~e- suas cidades interiores e maríti_mas,
é que elas reconhecem que os escravos são
Unia CorriunícáÇão e de C§rto ceará em breve
homens feitos à imagem de Deus_. E se, as
giro de comércio interno de uma magnitude,
leis os consideram como objetos de legi?]a~-vistos a extensão do Império, seus diversos
ção penal, Porque o não serão também da
climas e produções."
--:- proteção dviJ?''
E.a-trahsferÊ;ncia da Ca:pital veio constando das
_OUtro trãbalho famoso seu teve a denominação
Constituições brasileiras até que a energia do Prede "Apontamentos para a Civilização dos fndios
sidente Juscelino Kubitschek a tornou uma rea][dei liripérlO do Brasil".
_
-- - ·
dade.
· O grande estad_ista _não çompreendia a indeSr. Presidente, não é, por certo, meu propósito
pendência s_em que _a liberdad~ por ela prometida
fazer neste momento o estudo' da_ personalidade
à Nação acolhesse à sua sombra protetora tamdo Patriarca. Quero, tão-só, mendonando esSas
bém os pretos -os 'índios: --- .
passagens, consignar nos Anais o -transcurso do
--Nesse escrito longo, detalhado, a que acabo
sesqulcentenário de seu falecimento. Aqui estão
de me refefir, José Bonifácio, à certa altura, em
reunido.s os representantes de todos os Estados
·comovedora passagem, afirmava:
do Brasn: deSte País de cuja forn:tação ele participou com a maior sabedoria e o maior desco~:_"Os meios porém de que se devem lançar
tino.
_
_ __ _
Jogo mão para a pronta e sucessfva civilizaTenh? dito, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ção dos indios e que a experiência e a razão
O SR. PRESIDENTE (Francisco R6llemberg)
me tem ensinado, eu os vou propôr aos re- ~~ncedo a palavra ao rrobre Senador Lourival
----pre·sentantes da Nação; e são os seguintes:
Baptista.
- 1_~ Justiça, não esbulhando mais os ín- -- dias, pela força, das terras que ainda lhe resO SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -'5E.
tam, e de que são legítimos Senhores, pois
Pronuncia o seguinte Q.Jscurs9) -:-:-Sr. Presid~nte,
Deus Jhas deu;"
Srs. Senadores:
venho recordar, todos sabem os feitos_ principais
e .digri-ifiCãntes.
_
_
Quando as nossas Câmãras se acham r~J.Jtlid~s
na e!~bor~ção de um novo texto constitucional,
convém lembrar a ação de Jo_sé bonifádo_ nO <:orri_e_ço_da no_s_sa .nª-tionalidade. _Muitas de suas
idéias são absolvtamente atuais.
Preoçupa a atual Constituinte a_questão da reforma agrária, questão cruçial neste País de imensa região de terras nãq c1.,_dtivadas.
Nas instruções de sua autoria, relativan:tente
aos. negócios do Reino do Brasil, q_ Patriarc~_advo
gava uma legislação pela qual todas as terras que
tiveSsem sido dadas por sesmaria e_ não se achassem cultivadas entrassem outra vez na massa dos
bens nacionais, deixando somente aos donos das
terras meia légua quadrada, quando muito, com
a condição de começarem logo .a cultivá-la$ em
tempo determinado.

e

___E depois de mencionar a justiça devida aos
~ilví_çplas. _ele continua, do alto da sua_ sab~doria,
a en~meraç:ão:
~

Filho do eminente Conselheiro LuiZ Viana, ex·
Governador, Presidente do Tnbunal d_e Justiça e
da Âsserribléia Legislativa da Bahia, o Senador
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e 4~ Eça àe Queiroz,_ cçmstituem monumentos
p $r~ Rõiian TitO - Permit~~_me v. Ex' Ul'!_l
imperecíveis nos domínios da literatura contem·
aparte?·
porânea.
. OSR- L()(JRJVALBAPTJSTA-Ouço, com
sagradoras homenagens pelo transcurso do seu
COllv"ém, todavia, assinalar, no elenco das homuito prazer, o eminente Senador Ronan Tito.
menagen-s tribuiadãs ao Senador Luiz Viãl)a, atraaniversário natalício-, dentre as quais se destacara'Tl uma eloqüente moção de congratulações
vés de dois jornais da Bahia, A Tarde e Tribuna
O Sr. Roiaan Tito- llustre Senador Lourival
apresentada à Asse:f'I:!bléia_Legislativa do Est_ado,
da. B~ia que publicou um Suplemento Especial,
Baptista, um breve aparte, apenas para associarinteiramente dedicado à" análise da vida, das lutas . me a esta ho(neil.agem que V. Ex.• presta ao quee aprovada, de iniciativa do DeputadO Antônio
e das obras desse· extraordinário homen público,
Honorato; e a missa em_Ação de Graças, celeriÇo Senador Luiz Viana, c:ompetente, ilustre e,
brada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de _Salpor todos os títulos justos que V. Ex~ acaba de
político, administrador e escritor que honra a Navador, O. Thomaz Murphy, que reuniu centenas
ção brasileira.
desfilar. De todos os títulos que S. Ex" merece,
A extraordinária importância dos artigos que
de pessoas na Capela Coração de Jesus, na Casa
destacaria uma palavra: a dignidade, porque, muic.Ompõem os referidOs jornais leva-me a requerer
de Retiro Sã_o Francisco, em Salvador.
tas vezes, pode ser um erudito, um escritor, um
a -sua· inêbrporaçã&, 'ha- íntegra, ao texto deste
As homenagens ex_cepcionais tnôutadas ao inprofessor, um biógrafo, mas um ponto temos que
méu cOfiC:isó proriunciamento, como documensigne Senador baiano Contaram ·com ci presença
destacar, e hoje tão carente aos homens públicos
do Governar Waldir Pires, magistrados, secretátp_s de irrecusável e pei1Tlanente valor histórico.
deste País. Este extraordinário homem que aprenrios de Estado, um grande número de políticos
São- os seguintes os artigos publicados no Jordemos a admirar e a.amar, o Senador Luiz Viana
de vários partidos, senadores, deputados federais,
nal ATarde:
Filho, pode ser para todos nós um exemplo tamLuiz Viana- 80 Anos Bem Vividos (Luiz Henriestaduais, prefeitos, vereadores, professores uni~
bém de dignidade; dignidade de que S._Ex-nunca
que}; Uma Sabedoria de Vida (Edivaldo M. BoaM
versitários, intelectuais e jornalistas, empresários
abriu mão em nenhum dos cargos que exerceu,
ventura); Um Autor de Livros Fundamentais
e amigos da família Viana~ que lotaram as depenM
quer como biógrafo, quer como esc:ritor, quer
(OaU.dio VEiiga) e Opção Válida (Teodoro Nascidências do templo.
como historiador, quer como político. E um
mentp): ~
Compareci à Missa de Ação de Graças e tamexemplo para todos nós. Fico frustrado de não
bém tive a satisfação de representar o Senador
Na Tribuna da Bahla:
ter podido participar dessa eucaristia, desse moHumberto Lucena, Presidente do Senado Federal
Oito Décadas de Luta Democrática (Waldir Pimento de enc:ontro de cristãos principalmente,
res); Missão Cumprida (Paulo Brossard); Uma Voz
e o Ministro Luiz Prisco Viana, titular da Pasta
na Igreja de São Francisco, lá na Bahia. Assoda Habitação, Urbanismo e Melo Ambiente.
que Emociona (Fernando Henrique Cardoso);
do-me a toda esta homenagem, por ser jl!.sta
Encerrada a missa, amigos e convidados forM
Meu Testemunho (Jarbas Passarinho); Um Baiae _da maior valia. Agradeço a V. Ex.' a oportunidade
maram uma imensa fila para abraçar, cumprino Ilustre (Nelson Carneiro); O Dec:ano dos Legisdo aparte.
mentar e formular votos de felicidades ao Senador
ladores Brasileiros (Joaci Oóes}; A Última Palavra
O SR. L()(JRJVAL BAPTISTA- Sou muito
Luiz Viana Filho, cuja fulgurante e incomparável
em Matéria de Homem (Josué Montello); Pafa
grato a V. Ex', eminente Senador Ronan Tito, pelo
de ã:"Idaae·n.ao Passa (Jorge Calmon); Uma Fonte
trajetória no cenár[Q nacional deve ser enaltecida
seu aparte, que muito enriquece o meu pronuncomo autêntica expressão de uma das mais notáPiedCiSa-de Inspiração (Lafayette Pondé); Um Sáciamento, por um hÕmem, como V. EX', que tenl.
veis e valorosas personalidades da Nação brabio na Arte de Conversar (Peçanha Martins) e Um
prestado relevantes serviços a Minas Gerais e ao
sileira.
Estadista (Renato Vaz Sampaio).
BrasiL Muito obrigado, eminente Senador Ronan
Efetivamente, raros hõfnenS-públicos se podem
Encerti.mdo estas sucintas consideraçõ~, as~
·Tito.
orgulhar de uma existência tão nob~e .e feçunda
socio-l'!le ao regozijo elustificadç orgulho do povo
como a do Senador Lu_iz__Viana Filho, sendo dificil _.baiano pelo transcurso do 8Q9 aniversário do Se~ Õ Sr. Aure~ Melio - Pe~it'e-me V. Ex' um
nador _Luiz Viana, bem como à alegria de sua
assinalar quais os atributo:; rnais importantes e
aparte?
fascinantes de sua personalidade como jornalista,
família e da imensa legião dos seus amigos e
· OSR.LOURIVALBAPTISTA-Commuito
professor univ_ersitá:tio, escritor e político.
a~miradores, dentre os qua~ -~~--~ncluo.
prazer, eminente Senador e velho amigo Áureo
Eleito Deputado Federal em (1935, 1945, 1949,
Melio.
O Sr. Luiz Viana- V. Ex~ me permite um
1958 e 1962)~ Ministro Chefe: do Gabinete Civil
pequeno aparte?
O Sr. Áureo MeDo- Senador Lourival Bapda Presidênciada República de 1964 1967; Mitista, V. Ex'-, ao prestar esta justa homenagem
nistro da Justiça em 1966; Governador da Bahia
O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Com praao nobre Senadqr_ L.uiz Yiana, está, sem_ dúvida,
de 1967 a 197); eleito Senador de 1974 a 1982; zer, eminente Senador.
intecpretando o pensamento e o ~nti!nento da
reeleito Senador de 1983 a 1991;_ Presidente do
O Sr. Luiz VIana- Tudo isto que V. EX' diz
Senado de 1979 a 1981;- oU seja, oS múltiplos
unanimidade desta Casa, do Congresso Nacional,
parte da nQ,$5a profunda e velha amizade. Estou
de todo o País~ porque o Senador Luiz Viana,
setores nos quais demonstrou o desempenho exprOfundamente sensibilizado com o discurso,
além de ter sido sempre, em toda sua trajetória
ponencial de um- autêntico estadista. que, além
com a lembrança de V. Er. Realmente, a coisa
de prestar os mats assinalados serviços à Bahia,
de político e de escritor, um hqmem verdaçl.eicjlfe
mais
me
toca
é
a
amizade,
e
V.
EXI'
sabe
ramente paradigmário, se sobressai também pelo
ao Nordeste e ao Brasil, soube conquistar a estiq'ue
é
um
dos
mais
queridos
amigos
meus.
aspecto da bondade, da grandeza de coração,
ma, o respeito e a admiração dos seus contem- .Que setores da sua própria intimidade, pessoas
porâneos.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA-Muito grato,
No que me diz respeito, como seu velho amigo
que com ele trabalharam~ de há muito tempo
eminente Sen.ador Luiz Viana, pelo seu aparte.
e companheiro desde longos anos, sempre me
v._ Ex" não tem nada a agradec:er. Quem viu o já me haviam dado noticia. Essa sua maneira
impressionou a sua ex,tl:jiqrdjnária dignidade, efide ser, ~fusão do próprio temperamento de
que foi aquela Mls.sa _de Ação d~ Graças como
ciência, invulgar 1alehto e valor cultural, principal- vi, representando também -o Senador Humberto
um ddadão que tem U:mã foinl_~ção esPI_rttU:~l,
mente no exercício da Presidência do Senado Fefundamentada nas coisas da pureZa e da b-ondaL\l.çenª____g_ __o Ministro Prisço Viana, também seus
deral e da Comi.s.são_d_e_Relações Exteriores do .dUetos amigos, quem assistiu cerca de quatrow
de, evidentemeó.te, têm gue refl~tir, atraVéS da
Senado Federal.
. .
.
sua atuação como _1Jm ha:mem público nos atos
centos. carros rodeando q Retiro de São FranSeria desnecessário alongar~me no exame da
exercitados, quandO inveSti_dO do poder o Senador
cisco,_ e o povo baiano lá representado por todas
vasta bibliografia que o levou à imortalidade acaLuiz Viana é, realmente uma personalidade admias suas classes sociais, foi motivo de .alegria e
dêmica como Membrs., da Academia Brasileira de júbilo para mim, seu amigo de muitos anos,
rável.As homenagens tributadas a S. Ex'-, na oporde Letras, da Academia Brasi_li~se de Letras, da
tunidade dos seus 80 anOs. "foram-justas. Recordo
cuja amizade se prende ao meu filho.
Academia de Letras da Bahia, da Academia de
inclusive, e pessoalmente lhe sov. grato, porque
Quero _dizer a V. Ex~, eminente Senador Luiz
Ciências de Li_sbôa e _Ça Academia Portuguesa Viana, não faço mais do que, no Senado da Repúquando V. Ex" era Governador do Estado da Bahia,
de História.
deu cu~ a uma proposição de minha lavra, que
blica, para que fique registrado nos seus Anais,
Os livros de Luiz Viana, notadamente_ as biogra- o que foi a c:omemoração dos seus 80_anos. Espemandava sepultar as cabeças de Lampião, Maria
fias de Rui Barbosa, J~quim Nabuco, Barão do ramos que sejam comemorados os seus 90 oi.J
a<mlta e outros cangaceiros que estavam exposRio Branco, José de Alencar,_Machado de Assis __ 100 anos.
tas no Instituto Nina Rodrigues, seivindo de curlci-

Luiz Viana Filho, nascido no dia 28 ôe mãfçcf

de 1908, atingiU a idade provecta de: 80 anos
na segunda-[eira passada, quando recebeu con-

a
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sidade, numa demonstração macabra_ e de mau
gosto que era posta ao consenso brasileiro, na
base de cobrança de entrad~s. A .minha _propo~

sição, por motivos misJ:eriosos, empacou, emperrou nos setores da Câmara dQ$ Deputados, onde
era eu Representante do Rio de Janeiro _e no entanto, depois, através de uma decisão do goyernador Luiz Viaíi.a, foi concretizada, realizando os

nossos propósitos, que não eram outror; senão
um ato de caridade, porque inclusive, um filho

de Corisco, que é professor de Economia na -ani~
versidade de Alagoas, me havia esctlto uma carta,

sentindo-se profundamente magoado e constrangido quando o .seu ftlhinho lhe perguntou por

que os meninos estavam criticando que a cabeça
do seu avô fosse exposta, mediante pagamento
em dinheiro. Eu, cJ.ue já conhecia a bondade do
Sr. Luiz Vian·a, nada mais fiz- e já não ê!'a Deputado a esse tempo .;._. do que espiritualmente
aplaudir, através de carta que enviei a S. Ex' Esse
seu gesto foi mais um dos muitos gestos nobres
durante a sua gestão como Governante. De maneira que esta homenagem a Lufz Viana é nacionaL S. "Ex' bem a merece e _a .repetiremos aqui,
Sem dúvida, daqui a 20 aii.Os; qUahdà~ na époC::a
de seus 100 anós, s:-Ex' ainda estiver reeleito,
mais uma vez, para o Legislativo Federal.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato
a V. EX', eminente Senador Áureo Mello. O seu
aparte foi um depoimento do que, na Verdcide,
éLuizVian.a_. __
_ _
__
Também quero dizer a Y. J;::xl' que dfinã.l dO
seu aparte foi um final feliz, porque esperamOs
ver Luiz Viana com 100 anos de idade, como
hoje, lúcido, -com vigor, para alegria da sua família
e dos seus arnigos e admiradores.
Encerrando estC).s. sucintas .o:::on$jQer_ações, associo-me ao regozijo ejustiff<:ado orgulho do povo
baiano pel o transcurso _do eo~ aniversário do Senador Luiz Viana Pilho, bem como à alegria de
sua família e da imensa legião _dos seus amigos
e admiradores, dentre os quais me incluo. (Muito
bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O
SR_ LOUR/VAL aAPTTSTA:
A Tarde

Furi"dador: Ernesto Simões filho
Salvador, Bahia - Terça-feira, 29- de março ele
1988.
Luiz Viana Filho, completa hoje, 80 anos de
tdade. Uma das figuras baianas que mais se têm
destacado na vida nacional, notadamente nas décadas mais recentes, como homem qe le_tras e
político, a-data que hoje transcorre constitui Óportunidade para que receba as homenagens a que·
faz jus pelos serviços prestados nos diversos setores por que tem distribuído sua atuação, desde
a mocidade, quando se iniciou na política e escreveu os primeiros livros, e também começo.t! a.
praticar o jornalismo. Foi redator de A TARDE
durante vários anos. E sempre manteve com esta
Casa relações pautadas pela identidade de pensamento em relação <3. não_ poucos episódios da
vida baiana. Ao lado de Simões Filho - amigo
pessoal de seu pai, conselhelro Luiz Viana, também ex-governador da Bahia -, participou di!
muitas campanhas e episódios políticos que marcam a história deste jornal. Todas estas razões
justificam a especial satisfação com que registra-
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mos os 80 anos de vida do nustre conterrâne_o,
que por sinal alcança essa idade com pleno uso
de suas energias, con_soante testemunha sua presena!;a em fatos atuais da política braSileira.

ATarde
-Segunda-Feira, 28 de março de 1988.
Luiz. VJana Filho

80 ANOS BEM VIVIDOS
Homenagem por Jnteiro
Não será apenas por causa da passãgem de
mats uma nova idade que encontraremos motivos
para homena,gearmos Luiz Viana Filho. Será por
ele próprio, pelos seus méritos e qualific:ações,
pelo que já ofereceu e oferece à Bahia ~ ao Bfasit
Por ter sido e ser jornalista, advogado, político,
professor universitário, escritor, historiador, biógrafo e administrador público (ministro e governador) perguntar-se-á, talvez, qual o Luiz Viana Filho
que deve merecer homenagens. Penso que a este
homem de muitas atividades homenageia-se por
inteiro - e por inteiro a quem sempre foi e é
'l1rÕ ser hum~no- gue se destacou e ocupa um
-lugar proeminente em sua: geração de _baianos
e brasileiros notáveis.
___ ___ _ _
J.ornalista,Jotrepórter de A Tarde. E fez, então,
como de_zenas de jovens t;:tlentosos, mas pobres,
do seu tempo, esta abertura para a sobrevivênciá
oqúetaiTiDêril significava extensa aprendizagem de
vida, do ver e sentir Q povo, os problemas, de
acrescentar experiêncfas; de ganhar maturidade
-e"de ficar adulto com a consciência atilada. AdvogéidO, foi pioneiro ·nas causas ttabalhistas.
~
---Politico, iniciou-se na dura oposição aos vitorio-sós de 19;30,_militânçia ria qual por vezes arriscou
~fVida. De fato, contam-se diversos episódios de
irretofquLVel c:oragem desse antigo orador de comícioS deSmànChados pelos cavalerianos da PM.
Mas~ a "atividade política lhe deu também o convívio
dos polítiCos liberais que há longo tempo caminhavam sobre o velho chão baiano _e br~ileiro
das exigências-morais, do respeito à coiSa públiéa.
Esteve muito próximo do velho J. J. Seabra, qu~
fora poderoso_e todavia existia pobre nas acomodações restritaS de um hotel. Também escutou
Octávio Mangabeira, de quem possui importantes
cartas do período de exllio. SerenO e eduCado,
Mangabeira podia se tornar sarcástico, terrivelmente irônico, tenaz e inflexível, na luta PQlítlc~.
Professor universitáriQ, cheg_ou à cátedrã presl:ahdo concurso público de provas escritas e -orais.
E é professor benemérito da Universidade Federal
_ da_ Bahja pelo muito que fez para a suã çons_____ _
trus;ão.
Escritor, aPürou O Seu instrumento de traDalho,
a -palavra, a escrita. Historiador, antes do mais
__m~ditou sobre os temas que _escolheu. Depois,
foi aos arquivos, aos manuscritos, aos impressos,
aos !Mos, aos joma_is. Com talento, sen~lbilidade
e img_ligência, escreveuA Siibinada, Um livfo dedicado ao mOvimento- autorlOITiista baiano de ncr
vembro -de 1837- rriOVimerito libefal-com c:ertos
toques de República -, um livro que atnda se
guarda de pê, pelo que vc\le_oª historiografia baiáp.a e brasileira e pelo que representou na época
de sua edição como afumativa liberal sob a grosseria autoritária do Estado NOVo de Getúlio Varga~. De outra parte, O Negro_ na Bahia significou
~_presença da História nos ~studos sobre-o negro
brasileiro.
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Biógrafo, lembrou a vidél de um grande brasifeiiO, político múltiplo e polêmico, mas s'eguidamente liberal: Ruy Barbosa. Recordou-o a brasileirOs sobre os quais a estupidez estado-nOvista
despejara mentiréls e sandices. uma.de$SaS a da
"raça brasileira"; recordou-o como exemplo e
modelo; recordou-o para educar na necessé.Jia
luta pela democfacia representativa. Posteliormentê,' em livros seguidos, biografou Joaquim
Nabuco, Rio Branco, Machad_o de .Assis, Eça de
Queiroz, José de Alencar._
.Aâministrador público, Luiz Viana -Filho foi um
dos três únicoS grandes governadores deste Esta:
do da Bahia- os Outros, uma assanhada festan·
ça de mesquinhez, essa doença baiana. Fçi o
governador da educação, para o que contou com
6 tâlente: a inteligência, a cqmpetência e a honradez de tuiz Navarro de Britto. Igualmente assim
na cultura - livro, música, artes plásticas, teatro,
cinema. Tranqüilo, mas firme, governoU com polideZ: E ri'illito embora fosse um tempo temerério,
defendeu com brawra O_j)ôficípip democrático
da supremacia do poder cM!. Vejo-o agora c:omo
urh homem que reúne muitos saberes. Está em
seu-gabinete, cercado de livros. Certa feita, escreveU: "Avida é triste". E--acrescentou; "Freqüeritemeti:te má, se não terrível nos seus desígnios".
Parecerá duro e estranho, mas é urna l_ição profunda. E- ê como lição que a toro amOs e agradecemos. _Para.Péns, Doutor Luà:.
LWs Henrique

ATarde-

.segunda~feirã,

28 de_rt:larço de 1988

UMA SABEDORIA DE VIDA
A perm"anência de Luiz Viana_Fil_ho no primeiro
escalão -~a [iderança baiarla deVe-se à sua arguta:

inteligência, perspicácia, loriga·- expenência polftica e principalmente à sua sabedõriã. A convivência r~efa um homem extremamente educado, _controlado, polido, discreto e ~coin Certas cai-actérísfiCas do homem do interior. Apesar de ter
nascido na França, conta. muito mais a identifi~
cação com suas fafzes são-francisCanas. Não é
tanto a erudição, que lhe permitiu construir uma
_c<;>p.!õiderável obra ~tenflla, nem a cultura adquirida pelo conhecimento e pela pesquisa, o que
mais lhe sôbressai. É o bom senSO. como mani·
festação da boa razão disc~mimento das situa.:
ções ·aaVindo pela reflexão sobre a experiênCia
concreta da vida. Acresce a tudo isso o seu senso
de humor.
Quaiido no seu goveino fui iridic::ad_o para substituir Luiz Navarro de Brito_, na Secretaria de Edu~
cação, assim que cheguei em Ondina, evidente·
mente que neNoso, mãs cheio de expectativas,
ao receber-me, disse:
-Você está como o pai da noiva, todos falam
em casamentO, mas não houve ful1da o pedido.
ASSui'hindo pela primeira vez a secretaria, avisaram-me logo da sua pontualidade. Tome.i cuidado
e jamaiS cheguei atrasado aos despachos semanais, que eram também ci'onomeUados.
tem-pos depois, Pedro Calmon, seu grande
afuigo, completou:
- Luiz tem uma intiinidade enorme com o re[ógio.
Effi 1970, a críse dó cacau afetou seriamente
a arrecadação estadual, comprometendo a con-clusão das grandes obras do seu governo. Dr
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Luiz sabia e sentia a agUdeza dos problemas finan-

ceiros, num ano ele_it;oral, mas tudo comandava
com controle para terminar as _obras E:ssenciais
e não aumentar a dívida para o seu sucessor.
Vi o seu contentamento ao inaugurar a Blbliqteca
Central, nos Barris. Trouxe quase todo_s os confrades da Academia Brasileira de Letras. No dia seguinte, foi a vez do Mw;eu ele Arte da Bahia, no
Palacete Góes Calmon, por ele restaurado. Do
prédio primitivo ficou, tão-somente, a _caixa extema.
.
Um detalhe não lhe escapou. Na hora de descerrar a bandeira, não convidou nenhum dos eru-

ditos presentes, entre eles, Gilberto Freyre, Çom
a dfscriç:ão que tanto o caracteriza, chamou D.
Stela Calmon de Wanderley Pinho.
.
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Salvador-Brasília, uma infinidade de escolas e
cent;os integrados, facuJdades estaduais no !nte·
rior e acima de tudo a petroquímica. Para terminar, ta1vez o que tenha de mais singular na sua
sabedoria derivada do empí~co seja o equilíbrio
entre o político e o escritOr. Sabe atender tão
bem as duas vo_caçõ_es_ que é tanto um político
realizado como um escritor consagrado. E mais
escritor do que um político? Nuilca. No fundo,
é um político. E, como biógrafo-historiador, apro,qrn_;a-se cada vez mais da saga política, sua história e contingências.
Com calma, absoluto controle, sabedoria de
vi_da, vai tecendo o seu enredo _sem demonStra-.
ções exageradas de afeto ou inimizadeS. sempre
cQmedido e bem informado, tendo sempre em
D. Juju a meeira do suc:esso na família, na polítfca
e na literatura.
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qÜe, d~ algum modo, goza de certa bivalência
- .<!)='iografia. Isto ~. mesJno com suas peculia~
ridades e "exifiências, a bio9"rafia não _deixa-de ter·
um parentesco com o romance. Para exOrcizar
os inconvenientes que pudessem nas_cer dessas
_afii"lidades, André Matiroi!i _e_ Luiz Vi&na esc~e~
ram, respectivamente, Aspectos da Biografia... e A
YerdaOe na B~o_grafia, trabalhos em que se procuréJ dfilimitar as fro_nteiJ_as e_ntr(; os_ dois gêneros.
De qualquer jeito, são evidentes os traços comuns
à biografia e ao romance, como, entre outros,
os perso-nagens, a presença do tempo e do espã-

ç:o.__

Quanto aos personi3,gens, Luiz Viana Filho consegue fazer surgir de vidas reais os romances
que nelas se encontram. Tanto que o romancista
Assisti também as suas preocupações com a
Wilson Uns, ao fazer uma crônica sobre a_ vida
ampliação do Estádio da Fonte Nova. OS: clubes
de José -de Alencar, afirmou com autoridade: "O
de futebol pressionavam. A imprensa bradava peseu livro sobre José de Alencar pode ser lido como
Edivaldo M. Boaventura
lo atraso. Os trabalhos nas fundações exigiam
se fosse um romance". No que se refere ao tempo
maiores esforços em estacas. Dr. LuizJ cªlculando
e-ao espaço, basta reparar o incipit, a primeira
as repercuss_ões_ presentes e futuras, passou a dar
frase das biografias de Luiz Viana, que sempre
A
Tarde
-Segunda-feira,
28
de
março
de
1988-atenção pessoal à ampliação, que foi na verdade
apresenta uma indicação teni.poral ou espacial,
a construção de uma nova praça de esportes.
UM AUTOR DE UVROS
como Ocorre freqüentemente nos rOmances. E..
Terminado_ o governo, revelou-me: "Aquilo foi
F"UNDAMENTAIS
marcando tempo ou lugar, lá está presente a preo meu purgatório. Quando chegar junto de São
posição em, natural trampolim donde se projetam
QUãndo, há menos de um ãno, se inaJJgurou
Pedro, direi que já o cumpd".
os heróis, fictícios ou de came e osso. Na biografia
na Academia de Letras da Bahia a Biblioteca ÀlvaUm evento que demonstra a sua fma obserde Alencar, o espaço é a enseada de Tatuapara,
ro Nascinl.ento: o escritor Luiz Viana Filho trouxe
vação foi na inauguração de um pequeno hospital.
na Bahia. Em Machado de Assis, é o Morro do
aos que o Ouviam alguns instantes de sua adolesO orador aproveitou a presença do governador
Uvramento, no Rio de Janeiro. Nas biografias de
cência,
passadas
na
companhia
de
Aliom~r
Bapara fazer aquele discurso vibrante, onde descreRuy Barbosa, Joaquim Nabuco e Rio Branco, o
leeiro,
Alvaro
França
Filho
e,
sobretudo,
Alva:ro
via os relevantes serviços prestados à população
ponto de partida é uma data. É como os romanNascimento. Ao relembrar o culto_ colnum -qUe
pobre. No meio de tanta exaLtação, dirigiu-se enfacistas costumam desatracar.
os reunia no amor aos livros e no trato do idioma,
ticamente a Dr. Luiz:
Mas enquanto o romancista é livre em sua rota,
"Porque, Sr. GoVernador, presto· serviços a essa. citou uma palavra de CharleS' Nodier a respe_ito
na criação e elaboração dos fatos, o biógrafo não
dos l_ivros.:- Qepois do prazer de os possuir, nada
gente porque sou humanitário, sou u;m humagOza dessa liberdade. Está preso aos fatos como
mãis agradável do que falar deles. Ma_s, no fytu_ro,
nista ... " Dr. Luiz ouviu tudo com absoluta tranqüi·
um tradutor, ao original. Se o biógrafo deve ser
aquele adolescente que, em 192~. já se interes-.
lidade. Os seus olhos claros, vivos e sempre atendotado do talentO narrativo do romancista, dev_e
sava _p-elas letras, não somente continuaria a falar
tos nem piscavam. Concluída a e~iva oração,
possuir também a erudição precisa e objetiva do
de livros, mas haveria também de escrevê-los.virou-se para mim, como seu secretário da Eduhistoriador. Com efeito, i1as biografias de Luiz Viacação. com absoluta sobriedade e repetiu a mes- · Embora_baja publicado _inúmeros trabalhos alria, a: seqüência dos capttulos, sugestivamente inguns_ dos quais tomados clássicos, como sua pesma palavra três vezes:
,
titulados e animados por um cr_escendo ininterquisa histórico-antropológica Negro da i3ahia, é
-Escolas, escolas, escolas, Edivaldo, como
rupto, se alicerça, não na imaginação, mas num
como biógrafo que Luiz Viana Filho se destaca
precisamos de escolasJ
longo e paciente trabalho de pesquisa. A euforia
em nossas letras~ Principe de nossos_biógrafos,
Na conversação amena e sempre interessante,
Com que o autor CostUma exprimir~se nas introduna ~ressão de TristãO de Athayde.
ritmada de silêncios circuns~oc:ia_i_s, revela multo
ções denota o desafogo de quem acaba de realizar
Qúe figuras haveria de ressuscitar para os seus
mais o homem vivido pela política do que o eruuma tarefa áidua, E é também eloqüente o agradito escritor. E nis.so está um dos seus fortes] _ leltçres? Ao contrário de seu crítico :;~bespin~ado,
Ausência absoluta de qualquer exibição. PrevaHomero Pires, que escreveu a biografia de' Jun- . decimento efusivo àqueles que, na difíc11 cami~
nhada, trouxeram uma ajuda, uma colaboração,
queir~ Freire, figura que, confesQidamente, n.?.o
lência da experiência feita de conhecimento. É
desde os famiUares e amigos do biografados até
contava com a admiração e simpatia do autor,
bem uma ilustração o que conta sobre terras.
aos solícitos funcionários de arquivos e biblioLuiz Viana Filho escolheu personalidades com as
Repete o que ouvira do senhor seu pai - terra
só faz mal a quem come. Incorporei a sentença quais, de algum modo, se fratemi2:ava: Ruy Barbo- tecas.. Dizer então que as biografias escritas por
Luiz Vtana são biografias romanceadas significa
sa (1941), Joaquim Nabuco (1952), Rio Branco
como um provérbio. Dentre os muitos casos, resimpleSmente que se trafã-de sérios trabalhos de
(1959), Machado de Assis ( !965), José de Alencar
gistrei a resposta inteligente de um prefeito a José
úm-llístofíador, cuJa leitura, porém, é tão aprazivel
Marcelino:
_
_ _ (lll73li também Eça de Queiroz ( 1984).
quanto a de um bom romance.
$endo político e homem_ de letr_as, os seus bio-Eu estou com Vossa Excelência e toda a
grafados também o foram. Até Machado de Assis,
--~a1 a mais bem-sucedida de suas biografi~?
vossa descendência.
~-Opiniões divergem. Afonso Arinos prefere a
Dentre os grandes projetes do seu goverÕo,
lembrado quase somente como escritor da burob_i_o_Qrafiã- de Na_bucp. Gilberto Freyre julgava
çrata, longe de ser aves~o à política, mostrou-se
por todos os motivos ressalto a criação .da Universidade Estadual de Feira de S_~ntana_._ Ao regreseXemj:Íiar a OiOgrafia do autor de Iracema. As presensível à causa da Abolição, além de reVelar-se
sarmos de uma solenidade, na Cidade Princesa,
um hábil político no sodalício de que fo[ presiferências de Tristão de Athayde foram para a vida
transmiti~lhe que estavam considerando a sua
dente.Já em José de Alencar, o político desempede Rlo Branco. Afrânfo Cõutinho teCe os maiores
criação um projeto grande demais para o governo
nharia um papel bem mais importante. QUanto
elogios à vida de Machado de AssiS. Quanto à
a Ruy Barbosa, Joaquim Nabuc:o e _Rio Branco,
biografia de Ruy Barbosa, já alcançou a_ 11• ediestadual. A sua reasão foi pronta e decididC).: ~'Mªs
foi por isso_ justamente que a criei". E coinpletou,
suas biografias, publicadas em datas diferentes,
ção. O que se deve_ realçar é que as biografias
"o que eu gosto mesmo são dos grandes projetas. foram reunidas, em 1981, sob um tltuJo bastante
de Luiz Viana, reconhecidamente, superam aqueE a universidade de Feira por ser um prójeto ambi~
sigriificativo ....:.TrêS Estadistas.
lãs que as antecederam. E também que todas
cioso _me animou a fazê-lo". De fato, grandes foela.s, cooforme constata Josué Montello, são livros
Havendo, normalmente, escolhido como bioram as realizações na sua administração: feny- grafados figuras que, a seu exemplo, haviam milifJ,lndamentais
Cláudio Veiga
boat, projeto do aeroporto internacional, Estrada tado na política e nas letras, optou por um gênero
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OPÇÃO VÁLIDA
Teodoro Nascimento

N pelos fins de 1941. quando passei a freqüentar, como estudante, a banca de advogado de
Aliomar Baleeiro e de Álvaro Nascimen~o. ainda
na rua Cons: Dantas, 12, na Cidade Baixa, conheci
Luiz Viana Filho, que dela também fazia parte.
lrmanados por uma grande amizade e um elevado sentimento de compostura e correção profissional, qualquer que fosse o setor em que militassem, os três colegas, que foram contempo-

râneos, mas não foram companheiros de turma,
decidiram abrir juntos aquele escritório, trnsferido
depois para a rua da Ajuda, ou mais precisamente

para a rua Padre Vieira, na Cidade Alta, onde conti~
nuaram ligados pelos laços de uma amizade que
não encontra muitos paralelos. Na convivência
de tantos anos, nun~ percebi, de leve que fosse,
nem disso jamais tive notícia, de qualquer sombra
a perturbar a intensidade da ;;~.feiçã_o profunda que
os ligava. Militando às vezes na política em campos opostos, sequer isso conseguia turvar o relacionamento dos três co)ega:S,
A instalação do novo escritório, entre 1943 e
1944, seria um fat_Q que não teria importância
maior não se os horizontes políticos fossem outros. Ma_s por força da efervescência dos dias que
antecederam a queda da ditadura Vargas, a política passou ao primeiro plano nas cogitações de
Luiz Viana e Allomar Baleeiro. Não exagera quem
disser que, à semelhança do que ocorria no resto
do País, cansado da 'opressão, ali se c_onspirava
e se porfiava ern liquidar o regime que se instalara
em 1937.
A esse tempo Luiz Viana já era jornalista consumado, com coluna diá_riª
A Tarde, e historiador cujos dotes já revelados se confirmariam
logo depois nas biografias notáveis que escreveu,
sobre todas as de Ruy Barbosa, Rio Branco e
Joaquim Nabu<:::o, para só falar_ destas,_ ~fas _às
quais certamente se_ dedicou pelo gosto de ensinar História através da vida dos grandes vultos.
Este pendor pela pesquisa e pela arte biográfica, em quem já se projetava tão promissoramente no cenário político nacional, foi provavelmente o· que motivou o_ mode?.to lugar gue ele
reservou à advocacia militante, que ele passou
a não mais poder exercer pela sua condição de
deputado federal, o que não significava o ;;~.ban
dono dos estudos jurídicos que ele catedrático
de uma das disciplinas do curso jurldico desde
a velha Faculdade de Direito da Piedade, não podia deixar de cultivar.
Era uma opção que ele Jazia, entre a advocacia
e a literatura, entre as lides forenses e a política.
Bendita opção esta, que fez dele o notável biógrafo
que ele veio a ser. .
.
.
Paralelamente o tempo se incumbiu de projetá-lo no cenário político nacional pelo acesso ao
Congresso Nacional no regime que se inaugurou
em 1946, e àe tomá-lo sob o regime de 1967
num dos homens públicos mais notáveis da Ré~
pública
Essa fidelidade à literatura e.. à política leVou-o
a recusar convites que outros não teriam deixado
de considerar. Aliomar Baleeiro, já ministro do
Supremo, contou~me certa feita quanto ele tentara atraí-lo, sem qualquer resultado, para compor
o Supremo Tribunal Federal. Não sei que argumentos Luiz Viana usou para perseverar na recu~

"ª

sa. Tenho, entretanto, como certo que foi a fideli-

-d.:iCfe! à política e à literatura que lhe Jev~va a não
aceitar a suprema honra de sentar-se numa das
cadeiras do mais aho tribuna] do PélÍs. Ele provavelmente considerava que aquele não era _o seu
ambiente, por mais nobilitante que fosse.
A fidelidade era e ê uma constante do seu caráter, e ela também explica a afeição sempre crescente: que continuou unindo-o pela vida afora aos
seus dois antigos companheiroS de eScritório,
seus amigos mais queridos. A amizade fiel que
dedicava a Aliomar Baleeiro e a Álv_a_ro Nascimento .chegava a ser enternecedora. O rrlais moço dos três, ele deSdobrou-se a proporcionar a
ambos o conforto da _sua presença, que ele sabia
estimada, até os últimos momentos de cada um
deles, sendo Baleeiro o primeiro dos três a empreender a grande viagem de onde naO ·se retorna.
Ao Alvaro Nascimento, o estilista primoroso, o
mais velbo dos três, raro era o dia em _que Luíz
não o visitava, nos seus retornos de Brasília, no
prazer, sempre renovado, de rever o amigo, o
velho_companheiro da mocidade, com quem ficavoa, nessas visitas, o maior tempo qu pudesse,
--às m~s__çlas vezes ao cair da tarde. Quando ÁlVaro
passou a residir com a filha, nos últimos dois
ou_ três anos que ainda viveu, ali ia estar Luiz
Viana, e ali o encontrei vezes e vezes, como que
se acostumado por antecipação com a saudade
que Iria te{ do velho e querido amigo, quando
ele partisse na viagem definitiva
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Bahia e no Brasil, engajando-s_e decidtdamente
nas batalhªs do nosso tempo. Proressor, jornalista, escritor e político, o senador é, acima de
tudo. um homem atento à realidade brasileira.
Não se deixou ultrapassar - é um contemporâneo nas idéias e aspirações dos tempos novos.
Mantém-se atualizado,- oferecendo, com a sua larga experiênda, lições de equilíbrio e serenídad.e
nos embates da vida pública. Disposto à renovaç~o, à d_efesa dos seus compromissos e do que
considera melhor para o nosso povo.

Vi-o aSstm, esta semana que passou, quarido
assumiu convicto a defesa do parlamentarismo,
como regime capaz de-encerrar a transição brasileira para inaugurar um novo tempo na vida públic_a, do País, com ur:ry governo legitimado pelo voto
popular e compromissado com os reais interesses
e aspirações de cada brasileiro. Lembro bem de
-SUas palavras na tribuna da Constituinte, lutando
pelo parlamentarismo "através de um voto consciente e de <::oração, esperando que esta página
negra da história - o presidencia1ismo - seja
~ubstitufd<i por uma página de liberdade e de dig·
nrdaae;·: O_ç:omportamento de_LL!~_Viana Filho refletia
sua _crença profunda, dignificando as tradições
b~ianaS de amor à liberdade e de evocação democrática A vida pública do Senador Luiz Viana Filho
é marcada por uma postura liberal e de convivência cordial com oS adversários, mantendo-a
inclusive durante o_ seu período de governo na
Tribuna da Bahla
Bahia, apesar do clima de intolerância e radicalismo que predominava em todo o Brasil. O senaSuplemento Especial
dor foi também, nos idos de 70, um dos primeiros
Salvador, segunda-feira, 28 de março de 19e.8.
--políticos, com responsabilidade de governo a redamar Contra a odiosa divi_:;ão dos brasileiros,
LUIZ VIANA FILHO
pregando uma pacificação entre as forçãs polítiJ30 anos de lutas
cas-do País, que anos depois desaguaria na aberA Bahia está em festa hoje. Um de; seus mais = fura e no movirriento de anistia, que o povo tof!iou
ilustres filhos está completando 80 anos. É ó Se- -Vitorioso.
nador Luiz Viana Filho, uma espécie de bandeira
da história política do nosso Estado, marco_ de
AnteS mesmo dessa batalha que hoje travamos
resistên<:::ia em inúmeras batalhas, jurista, esc_ritor,
parã gárantir O avanço rumo à democracia que
historiador, biógrafo, deputado, senador, goveraspiramoS, a Bahia assistiu à definição ftrme de
nador, ministro e imortal da Academia Brasileira
Luiz Viana Filho, na participação da luta memode Letras. Para marcar a data, a Tribuna da Bahla
ráv-el que nos reuniu a todos, para libertá-la, mudar
reuniu nesta edição ·os depoimentos de alguns
os métodos e costumes que lhe vinham sendo
dos seus companheiros, entre eles o (ioveiriador
impostos, com arrogância e impunidade, pretenWaldir: etres, _OS Senadores FemaJ:tdO Henrique
dendo quebrar-lhe a altivez hist6ri<::a da sua imªCardoso, Jarbas Passarinho e Nelson Cãnieiro,
gem Oacional. O senador ergueu-se vigoroso, não
o redator-cbefe do jornal A Tarde, jQf!lalista_Jorge
qUis Jkai na posição que seria mais cômoda, arCálmon, e o [)ej)utado Constituinte Joaci G6es.
rastou os -risCos. Saiu para lutar na oposlç<iO e
d~u sua contribuição importante à vitória da coliOITO DÉCADAS
gáÇão "A Bahia vai Mudar". Hoje, na Constituinte,
DE LUTA DEMOCRÁTICA
aí está, coerente com_ o que pensava, ajudando
Waldir Pires
o Brasif a organizar sua nova inStitucionalidade
-o senador l,.uiz Viana Filho atinge os 80 anos i"acreâitando que nos é possível compor uma
num momento de grande significado para o País
Con-stituição, ondé se redefinam os mecanismos
e para a Viaa do nosso povo, quando todos os do poder político e o quadro social da Nação,
de modo a viabilizar-lhe a democracia que camiQ.r~ileirci~--estão se11do. çcmvocados para insistir
nª c;lifk;il e grande luta que teremos que travàr,
t~:J:I:~ -Rªf-~ ~~ ~~-~-~'-'!~- ~--n-~s~s~~~'!ce~ Q~ pc.:v~. _
unidos, em busca da -democracia. O senador
coinpleta a oitava década em plena ação, na trincheira, empenhado no combate empolgante conLuiz Viana Filho, estou certo, esboça para os
tra o arbítrio e a co_mxpção que tanto infelicitaram
baiS!Inos_. nos atas e prática dos seus oitenta anos,
-nossa gente em beneficio de uns poucos.
que ·aplaudimos, ·o exemplo da juventude permaLuiz Viana alcança a nova idade identificado
nente dos grandes cidadãos, que a história não
com a busca pela conStrução da democracia na
esquece.
o
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MISSÃO CUMPRIDA

Paulo Brossard

Os homens, quando chegam aos postos, para
cuja altura não estão preparados, aviltam-se e avlltam-nos. Quando, porém, chegam às posições
para as quais estão qualificados, eles se honram.

Luiz Viana Filho, na presidência do Congresso
Nacional, confirmoU a sua estatura de estadista
e seMu ao país.
O Senador Luiz Viana, ao cumprir o seu man-

dato de presidente do Congresso NaCioll"al, recebeu os maiores aplausos da classe política. Dezenas de pronunciamentos de grandes figuras fo-

ram então estampados na imprensa nacional.
Inserimos aqui a palavra respeitável do jurista
e atual mínistro da Justiça, Paulo Brossard, na

época também senador da República, momento
em que o Senador LUiz Viana Filho concluiu seu
mandato de presidente do Congresso Nacional
"Sr. presidente, não tenho palavras para render
a V. EJcl' as homenagens que merece, as homenagens pessoais, as homenagens da minha bancada. V. ~pode ter a certeza de que foi um grande
presidente desta casa. Digo isto no momento em
que está terminando o seu mandato. Quando digo
estas palavras, V. Ex' sabe que elas não são gratuitas, porque quando, uma outra vez, tive a ousadia
de divergir da s_ua_ orientação, tive também em
homenagem aos nossos deveres e até à nossa
amizade, de dizê-tas_ expressamente e enunciá-las
de maneira até formal. De modo que a mesma
palavra que ontem serviu para discordar, há de
ser tomada na devida conta quando é para elogiar.
Congratulo-me com o Senado no momento em
que escolheu V. Ex' para presidente. V, Ex•, repito,
foi um grande presidente da casa, sobremaneira
amável, primorosamente cortês, cavalheiro, tolerante,_compreensivo e sempre digno. Se alguma
censura poderia ser feita a V. Ex", seria no sentido
de um tal ou qual excesso, mas no s_entido da
tolerância, no sentido da liberalidade, não no s_entido da compressãO.
De mo_do que é com prazer, Sr. Presidente,
é com prazer real, que digo estas palavras que
são menos de _louvor do que de justiça a sua
atuação_nesta casa como seu presidente.
Esta pode ser uma missão superiormente cumprida. Foi mais um expressivo titulo no enriquecido senador b_aiano, que o Brasi1 respeita".

E foi este mesmo Luiz Viana quem, _outra vez
no Senado, rebateu c.om energia a iilsolência de
um ministro seu conterrâneo que não se pejou
em assacar acusações sem base não só a Luiz
Viana como a eminentes políticos que preferem
um mandato de quatro anos para o término da
transição democrática.
Tudo isto vif1:d9 da pena, da voz e do comportamento do intelectual que escreveu obra prima
s.obr, Ruy Barbosa, do acadêmico que tendo ves·
tido o fardão dos imortais não se envaideçeu com
as vanidades nem passo_u a usãr o colete_ dos
que neces-sitam diSfarçar na aparência austera a
tibieza na definição de opções._
É, portarlto; ao Luiz Viaila pÕ-lítico, ao intelectual
~ ao ser humanal sempre lhano e solídto, que
festejamos todos, seus amigos, seus companheiros políticos, seus eleitores. Benfazejos 8.0 anos
_9-e vig()~ fis!CQ E:_ i!l:~stual que servem de _ex.emplo
neste país tão carente de -pãdrões de Conduta
huma_!la e ll)or~l.
Está, pois, a Prbpria Bahia de parabéns na deita
do aniversário de_ Luiz Viana Filho. Para nós que
torcemos de_ longe pela recuperação política da
Bahia_~ que a ve_mos hoje governada por Waldir
Pires e representada por homens da eStatura de
Luiz Viana é realmente um alento ver o quanto
de energia os baianos dispõ_em para ajudar oBra·
sii.
Ma!s ainda, se, como um _dia propôs o presi·
dente, a tomada de caminho de Damasco âo
reencontro dos brasileiro_s que se dispersaram no
passado em legendas partidárias antag-ônicas tivesse a decisão que encoittrou em Lulz Viana
filho, a transição democrática já teria chegado
a seu destino Com tõáO êxito:
Por todos_es_tes motivos é com alegria e fraternidade que devo registrar minha homenagem ao
Senador Luiz Viaba, com quem muito tenho
aprendido no Senado da República e a quem
devo o_ apoio constante.
Que Sua v_oi e Suá penã cõritínuem·a··ajUdar
a todo_s nóS,_ bã!anos e br~sileirõs, a cOmpreender
o sentido da política verdadeira, a que se" faz com
alr:n~ C9f1\jc_çãq ~ r~ti_flão d~ çonduta.

MEU TESTEMUNHO

Jarbas Passarinho
Un Yutang dizia que na 'lleiha China os mais
novos reverenciavam aqueles que chegavam à
idade avançada e costumavam, ao lhes ser apreUMA VOZ QUE EMOCIONA
sentados, perguntar polidãmente: "- Qual a sua
Fernando Henrique Cardoso
gloriosa -idade'~._Pois [Uiz-Viana Filho ã.tinge a
Há pessoas que são como os bons vinhos: o . g_loriosa idade dos oit~nta, marcad9 por uma trajetória cintilante de homem público e de intelectual,
tempo as faz amadurecer, ganhando novas tonalie c.ercado do carinho de seus coevos. Associo-me
dades sem perder o viço da juventude.
Ainda esta semana ao ver L_uiz Viana_ na Tribuna
prazerosamente aos que lhe tributam, nesta ocada Assembléia Nacional Constituinte, lúcido, enérsião, a homenagem do mais alto apreço. Político,
gico, propondo a renovação parlamentarista,
ele_ chegou às culminâncias da carreira. Deputado, senador por vários mandatos, presidente do
emocionei-me. Eu já escutara os argumentos penetrantes de Luiz Viana debatendo no Senado
Senado Fe.der.al, __governaQor da_ B_é~Na, Ministro
de Estado d_e duas Pastas, poucos currículos são
e mostrando as vantagens do parlamentarismo.
ig_uai? e tão çi_cq_s. H!storiado_r renomado_, tem sua
Mas vê-lo no burburinho da Constituinte bras-~deira_ ca~v.:3__ ell] _acade!'lias de _letras, entre elas
dando aos jovens, entre o achado irônico de uma
a maior de todas, a Brasileira. Meu relacionamento
citação de Humberto Lucena em favor do parlacom _t.._LJiZ Viana estreitou-se no Senado Federal,
mentarismo - e agora princ:ipal proponente do
Qnçl.e ijye_ .~. oportunid~de de_ ouvir-lhe os belo_s
sistema presidencialista~ e a admoestação enérdiscursos, sempre impregnados de erudição, e
gica sobre os risc.os de ceder-se às pressões ofide admirar-lhe os dotes de administrador, quando
cialistas, foi um estimulo para quem luta na ponos pre~>?iu, e~períoc_:!_Qo_fecundo_de realizações.
lítica.

Abril de 1988
Tenho-lhe, desde então, grande afeto e saúdo
esse homem incomum, que felizmente enfrentou
obstáculos e travou lutas, adquirindo, ao longo
dessas oito_décadas, aquela aparência que André
Maurois indentificava como "o aspecto vigoroso
e apagado pelo tempo dos velhos rochedos batidos pelas tempestades".
UM BAIANO ILUSTRE

Nelson Carneiro

Poucos terão vivido tanto como eu, para depor
sobre a luminosa trajetória de Luiz Viana Filho,
desde quando, muito jovens, nos encontramos
na Ação Autonomista, com Seabra, os Mangabeiras, Simões Filho, Pedro Lago, Prado Valadares
-e tantas outras expressões da política e da ciência,
com projeção nacionaL Fomos companheiros
nas lutas que marcaram nossª _addf!ntada mocidade, ao lado de Aluísio de Carvalho, Nestor Duar·
te, Gi1berto Valente, Jaime Aires.. Jaime Bal~eiro,
para referir aos que já não estão entre n6s, e
tantas_outras_flguras expressivas da nova geração,
ainda a serviç_o da Bahia. Eram os primeiros passos da justa ascensão do homem público, do
professor, do historiador, do biógrafo de Ruy, Rio
Branco, Nabuco, Machado de Assis e_ Eça de
Queiroz, do parlamentar atuante e consagrado,
do governador, do ministro, do estadista. Na pri·
-mavera da madureza, é justo que _a Bahia s_e envaideça _de tê-lo entre seus mais ilustres represen- tantes. e o Brasil se orgulhe de incluí-lo na galeria
das mais altas expressões políticas, intelectuais
-e morais deste século.

O DECANO DOS
LEGISLADORES BRASILEIROS
Joaci Góes

Falã.f a respeito de Luiz Viana Filho é tarefa
a um tempo fácil e difíc::i1. É fácil na medida em
que, tema vasto, Luiz Viana Filho enseja uma abordagem múhi,pla que inclui o jurista, o autor festejado, o administrador público, Cjualificado no exercido de funções do maior relevo na vida da Bahia
e do País, o decano dos legisladores brasileiros
- o úii.ico entre Os 559 constituintes de hoje
a figurar na Constituinte de 1946. J:: difícil quando
o depoimento objetiva compor um mosaico desti·
nado a celebrar os 80 anos desta que é uma
·grande biografia. Leitor da quase totaJidade da
obra copiosa e fecunda de Luiz Viana Filho, teste·
munha consciente de sua vída pública ao longo
dos últimos 30 ãnos, tem sido na convívência
parlamentar que juntos partilhamos, como integrantes da indómita bancada do PMDB baiano
na Assembléia Nacional Constituinte e no Congresso Nacional, que venho aprofundando meu
conhecimento da sua personalidade exuberante,
como -cidadão, como amigo e, sobretudo, como
Senador da República.
Mas ~-!i ªção_ de Luiz Via!"Ja Fill}_Çl como parla·
mentar que desejo" restringir este de"poimento que
se impõe necessariamente breve. E dessa ação
_-suficientemente ampla para exce_Oer os limites
~~strE:ito~ de urõ-artigo de jornal - éxtrair os ele111ent_os que responde_r:n pelo de~empenho de
tJ.111_ª Jideré!nça que, iniciada nas eleiçõeS de 1934,
até hoje il.ãO experimentou der=rota. No elerlco
de atributos que fazem de Luiz Viana Filho um
_ polttic~ venc_~~r,:,r ~e:;~ca~-~e:· pelos seus efeitos
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práticos; a partidpação, o destem:.Qr~ a e11,1ç!iç:ão
e o bom senso.

De sua capacidade de participação, mais do

que as palavras, diz a assiduid,_adg d_e sua freqüên~
da nas sessões do Sen~do, do Congresso Nado..
nal e da Assembléia Nacional Constituinte, bem

como o papel saliente que vem exercendo no
âmbito das várias comissões parlamentares que
integra. Como membro da bancada do .PMDB
da Bahia, é insuperável sua dedicação e fidelidad.e
às causas que, em comum, esposamos.

Naturalmente afável e tolerante, reconhecidamente avesso a fanfªrronãda~ e exibições grandiliqüentes, o Sena_d,orLui~ YJª--na impõe-se pelo sereno destemor com que expressa suas conVicçõ~.
No episódio recente de votação do !!i_stema--de
governo, quando lhe coube a mer~~ida honraria

de encaminhar a favor_do parlamentarismo, todos
ouviram quando ele, respondendo a uma provocação do plenário que sugeria o plebiscito como
meio indispensável para legitimar o novo sistema
proposto, afirmou: "Plebiscito, sim! Para saber~
mos se o povo brasileiro quer que o Presidente
Samey permaneça mais um ano, mais um mês
ou mais um dia no governo!".

...

Historiógrafo dos mais respeitados, identificado
como o Príncipe dos 6iógrafos brasileiros, segundo julgamento do grande pensador--Àfceu de
Amoroso Uma, LuiZ Viana Filho encontra em suª _
vasta erudição _o principal suporte a confefir autoridade aos seus pronunciamentos. Aind~ Pá pouco, quando mais ~cesas andavam as discussões
doutrinárias sobr~ q sistema de govel)1q, foi de
sua lavra o melhor discurso condenando __o presidencialismo e em defesa do parlam-entarismo. No
particular, mais uma vez afirmou-se a frase atribuída a Thiers, se9undo a qual "qs discursos rrwdam as opiniões, mas não mudam os votos",
Q qlie provocou a mudans:a dos votos nesse 22
de março, dia da vergonha do Corlgr/:sso Nacional, foi a compra, pura e simples, de consciências
que se prostituíram. De todas essas qualificações
que tornam Luiz Viana Filho um político SingUlarmente competente, acredito residir na Sl,la proverbial sensatez a principal ·razão do seu êxito. Para
granjear esta reputação que une, numa mesma
corrente, parentes, amigos e todos os que já conViveram ou convivem com ele, Luiz Viana parece
inspirar-se na máxima de Ortega Y Gasset para
quem "o homem é ele e sUas circunstânciãs'',
Daí o mesmo empenho com que se entregá. Para
resolver a nomeação de um _embaixador, ou a
de uma vice-diretor~- de._§iÇoj~:. num longíncru_o
município baiano. Por tudo issp, ê_m_ptivo_de rego-_
zijo para a Bahía e para o Brasil o transcurso
dos oitenta anos do s.empre jovem Luiz Viana
Filho.
----

A ÚLTIMA PALAVRA
EM MATÉRIA DE HOMEM

Josué MonteUo
Lembram-se do livro do Dr. Maurice Goudeket
sobre a doçura _de envelhecer? Publicado em
1965, numa edição Flammarlonl merecia ser reeditado, para distribuiç_ão gratuita, ~D~.o-aos ~.o"S:O~·
quanto aos velhos: a estes, para o -comprazimento
de sua condição; àqueles, para que soubesSem,

C"Qm antecedênCia, que a velhice, ao contrário
do_ que pensava o General De Gaule, não é um
naufr'ágio. Ou melhor: só o é para aqueles qüe,
na hora própria, não aprenderam a nadar.
· Dlzía o Dr. Goudeket, louvado na sua experiênda pessoal, que o homem, a caminho dos
80 anos, é que é, verdadeiramente, a última palavra em rn&tér[a de homem, Ou Seja: o resultado
das caminhadas diárias, das vitarii.inas, dos_ implantes e dos transplantes, da vida ao ar livre,
da ocupação diária, do Jazer adequado, da curiosidade pelas transformações do mundo, da capacici.ade de identificar-se com os novos tempos, tomo se estivesse a assistir, radiante, à reinauguração da vida, a cada momento, a cada ano.
Hoje, para ilustrar as conclusões objetivas do
Qr. Goudeket, quero oferecer um exemplo a mais,
extraido da vida intelectual e política do BrasiL
Refiro-rhe ao inéu ciU.êHdo amigo, ao ineu fratemo
·e admi~do amigo Senador. Luiz Viana Filho.
_Grarrde_esçritor, figura altamente representativa
de $eU tempo de seu país, Luiz Viana Filho chega
hoje aos 80 anoS ~ mergulhado na luta política,
no trabalho literário, na polêmicã de çada instante,
c: oro_ a lepidez com que o vi, há quase meio século,
na Biblioteca Nacionãl, a consultar livros e a revol:Verdoc:umentos,__ para escrever a biografia de Rui
E3:arbosa.
·· · ·
Há pouco mais de uma semana, numa roda
de amigos, foi ele o assunto de nossa conversa,
avivanáo reminíscêncías, nas quaís se lhe ressaltava o espírito combativo, a revelia do tempo
transcorrido. Sinal de que nele perdura a flama
de luta com que se iniciou na sua vida j)óblica,
assim que deixou o banco da Facu1dade de Direito. A tribuna parlamentar abríu-lhe o espaço de
que necessitava para afirmar·se como representante da Bahia, no plano polêmico da Oposição.
Desse espaço, a rigor, nunca se distanciou, mesmo na fase ern que governou seu Estado.
-Alceu Amoroso Lima, com a sua irrecusável
autoridade de: grande crítico literário, considerava
Luiz VIana Filho como o mais completo de nossos
biógrafos. Aquele que sempre soube fazer da biografia alheia o pretexto da obra de arte, com o
senso exato da recomposição de ordem histórica,
aliado ao gosto de bem escrever.
Olho na minha estante, defrorite da mesa em
que escrevo, a fileira de livros de Luiz Viana Filho.
Foi com eles que o mestre baiano veio balizando
o seu caminho. Nunca deixou de aprimorar cada
um- de seus estudos. Atualizando-os. Retificando-os. Acrescentando-lhes novos elementos.
Com a preocupação de dar à vida recon1Posta
o sentido da compreensão e da veracidade, sem
se esquecer de que o biógrafo é também um
romancista que prefere recorrer à verdade histórica a valer-se da jm_aginaçâo.
Cada escritor sabe, ao compor o seu livro, que
não foi ele, como autor, que escolheu o seu tema,
foi o tema, como pretexto à obra literária, que
realmente o escolheu, o escritor.
Cõntahdo as vidas de Joaquim Nabuco, de Rio
Branco, de Machado de Assis, de José de Alencar,
de Rui Barbosa, de Eça de Queiroz, Luiz Viana
Filho já se havia identificado com todos asses
destinos, qUer na ordem das idéias, quE!: r na ordem
- da aventura humana. Um provérbio oriental, lembrado por André Gide, nos adverte de que ninguém passa impunemente debaixo das palmas.
Fica-rios a inemória da sombra -que se estendeu
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s_ol:>re a nosSa cabeça, com su.a fr?tnja de luz. Assrm -as Vidas alheias com a·s ·quais nbs identificamos.
=
Essas vidas não se limitam a nos atrair - convocam-nos para a opoituitidade- de" relazê"-las, na
unidade de uma biografia . Passou o tempo. Elas
não devem passar.
, -- --Recompondo tantas vidas, com o rigor e o cuidadO de realizar com essa' recomposição a obr_a
de arte, Luiz Viana Filho ter:se~ia es_quecido de
recompor aquela que lhe eSfá- mais à mão. Isto
é: a sua.A -que ele sqube construir vagaroSamente.
dia a dia, seguindo a lição do velho Luiz Viana,
Governador da Bahia.
Em 19ô7, quando assísfi à- pOsse de Luiz Viana
Filh() _no Governo da Bahia, juntamente com Pedro Cá.ImOrl, Deo1indo Cóulb,Viana MC>09 e Afonso- Arinos~-seus'Cõró'panhe1i'Os -da Academia,_ ouvi
de Calmon esté reparo:-- -------=-o-----------O modelo qo Luiz é o pai. E era de ver-se,
realmente, na hora da posse solene;-o reerrcontro
imaginário do filho com pãi~ na hâiiTronia das
mesmas glórias e das mesmas responsabilidades.
ú)ifió ~cheguei à ACadEinliã pouCO depois -de
Luiz Viana Filho, tenho feito ao seu lado, fraternalmente, o mesmo caminho, sem que isto si_gnifique que tE!:nhamos, na$
~emadas,
a mesma_redação diante do mundo que nos cer-

o

ocasroes

ca.

Ao_ tempo- do Governo dq \?r~Stdente Ku~íg;
chek, eu estav21 de um_ laào~- ele de outro. Mas
na hora adequada, nos encontrarTIOs. POr Crue Luiz
Viana Filho soube ser sehs!\lel, ~ mesmo decisivo,
no_ momento em que era necessário dar solução
à sitUéJiÇfi;Q.imerecida em que se defrontava o expresidente, nos rigores do Governo Militar.
Não foi E!:m vão que, num desses momentos,
Aluísio Sales, como mé"Qicq_e ,amigo, e_eu, como_
amigo, apelamos para Luiz
FilhO, então chefe da Casa Ovil do Presidente CastelO Branco,
para que nos ajudasse a pôr fun à provaçào do
grande brasileiro.
.
.
Ao longo do meu Di.ádo da Tarde. lá está
Luiz Viana F'llho prestimoso, aterito~ objetiVo, sem-_
pre que bati à sua porta, com o problema de
um amigo e de um companheiro.
Ainda bem que, se dele_ diScordei no plano político, com ele sempre concordei no plano literário,
reconhecendo aqui que os seus valores são os
meu.s valores. A amizade verdadeira, como se sabe,_ nã_o __é: um pacto de concordâ_ncias. Pelo con·
trário: é, por vezes, a superpoSição das divergên·
cias, no afeto e no resp_eito recíprocos.
Vejo Luiz Viana _Filho chegar aos 80 anos com
a paixão e a veemência dos cinqüenta. Ou dos
quarenta. Semprt:: identificado com as idéias libe-rãis de Rui Barbosa. E a distributr paradigmas,
na sucessão de suas grandes biografias, servindo
às letras e à politica, mesmo quando nos deu
a biografta de Machado de Assis e_Q~ _José de
Afencac.
Não teria sido essa, ta[l)bêm, a r<~.Zão por Que
foi_ buscar em Portugal, para a --reãli2:aÇão de um
grande livro, a vida de Eça de Queiroz? Sim: E
por esta razão evidente: há também em Eça de
Que:iroz, como homem d~ letras, como romancista, como ensaísta, um-r)olítlco militante. que
denunda, que critica, que diVerge, que combate,
que contesta, e que tamb_êm .:iplaude, identificado
com os problemas de seutem_po~ _

vtana
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Há poucos dias, por ocasião da escolha do sistema de governo, na Assembléia Nacional Consti·

tuinte, vimo-lo inflamado, na veemência de um

discurso em defesa do parlamentari.sri1o, divergindo do Presidente José Sãirie"y, seu velho amigo. Ora, dias antes, numa conversa afetuosa, o

Presidente Samey e eu tínhamos Conversado longamente sobre Luiz Viana Filho, repassándo concordânda e divergências.

çada na mesma letra com que escreve hoje. E
ãcompanhei de certo modo o laborioso preparo
da sua primeria grande biografia, a de Rui Bãrbosa. Quarido o terminou, em 1941, já seu companheiro de jornal, disse-me como se sentia alMa do
pof hãVer terinlnado esse livro; e não era para
m~iibS, pois con$eguira resumir e comentar nas
dimensões de um volume a imensurável vida de
Rui.
-

Estou agora a me lembrar do que aconteceu
nos primeiros tempos de Academia Brasileira,

quando ali apareceu Carlos de Laet, ainda com
o ar de quem havia escrito mais um artigo polê-

mico contestando José do Patrocínio.. Estavam
os confrades reunidos na sala, distribuídos pelas
cadeiras disponíveis. Laet, entrando, ia apertando
a mão de cada um deles, sorridente, malicioso,
a aproximarwse de Patrocínio. Defronte deste parou, com a mão no ar. E sorrindo, perguntou-lhe:
-Estamos de bem ou estamos de mal? Patrocínio riu alto, alargando as bochechas contentes:
-De bem, Dr. Laet.
Essa a lição da Academia. Por isso, nos 80
anos de Luiz Viana Filho, não há de ter faltado
a mão efusiva do Presidente Samey.
PARA ELE A IDADE NÃO PASSA

Jorge Calmon
Certa vez presenciei um curioso diálOgo entre
Alvaro Peçanha Martins - então advogado, dos
mais versados em Direito, qualificação que mais
tarde o levou ao Tribunal Federal de Recursos,
como ministro - e um joverrr bacharel e profes-sor, que não se distinguia pela modéstia. Discutiam qualquer assunto de Direito. O neófito na
matéria contradisse, com grande empáfia, a opinião de Peçanha. Este, com a sinceridade, não
raro desabrida, tão caracteóstica de suas manifestações, tachou-o de ignorante, e atribuiu à pouca
idade a falta de conhecimentos._Ao que o outro
redarguiu, muito cheio de si: - "Não confunda
o ilustre colega a idade cronológica com a idade
menta1!" Foi então, a vez de Peçanha repltcar.
Cóm um sono·ro Palavrão. Que encerrou a conversa

_ ~osso relacionamento vem da Redação do Jornal de Simões Filho,- no qual ele ingressou em
1926. Cheguei oito Ou nove anos n1"ais tarde. Já
era o mesmo homem que todos conhecemos.
Se não no _físico (que, afinal, não mudou tanto,
salvo na cor dos cabelos, que de ruivos ganharam
a cor da neve) mas no modo de ser. DiStinguia-se
pela delicadeza no trato com os companheiros
de trabalho. A mesma delicadeza com que, Gover·
nador do Estado, telefonava pessoalmente aos
amigos convidando-os para irem a palácio; ou
com que; hoje, como sempre, lhes oferece suas
publicações, ou os visita, ou se manifesta nas
oportunidades em que cabe uma palavra de esti-

ma.
Estando na Bahia, jamais falta às sessões da
Academia de_ Letras - onde não há jeton... E
nunca se esquece de reservar da parte que lhe
cabe no Orçamento do Senado, uma verba para
a ihstituição. ComO jaffiais recusa - a despeito
de sua incessante atuação na política e nas letras
--o convite para colaborar com artigo ou conferência.
Francamente não sei como consegue tempo·
para tanto fazer. Deve ser prodígio resultante da
disciplina de trabalho e da arte de administrar
as horas do _dia. Como quer que seja, jamais se
O vê apressado, como quem emenda as tarefas;
porém sempre tranqüilo e descansado, disposto
e padente na conversa que alimenta relatando
com bom humor casos que lembram o assunto
do momento.
Esse modo de vida contribui, sem dúvida, para
mantê-lo em plena forma Se nos cuidarmos bem
ainda poderemos alcançar o seu centenário.
UMA FONTE PREOOSA
DE INSPIRAÇÃO

Descontado o pedantismo do moço professor
daquele tempo, o fato é que há muito de verdade
no que ele disse -qUãnto à diferença, em muitos
!SOS, entre a idad_e__ da pessoa, em termos de
, .npo de vida, e _a idãde_de s_ua inteligência, ou,
, .esmo, de suas condições fiSicas. Disso o m_el_hor
dos exemplos é Luiz Viana FilliO. NirigUéri'f lhe
daria (ainda quando ele acelta_s_se esse presente... )
os oitenta anos que hoje se completam. Admiravelmente lúcido, capaz de trabalhar como em
qualquer outra época de sua r!ca existência, dono
de uma memória fiel às datas.e pormenores, atualizado quanto a tudo o que se passa ao seu redor,
em nada difere do homem que desempenhou
o primeiro mandato parlamentar, escreveu o primeiro livro, exerceu Q pl;imeiro governo.
Guardo um exemplar, não do primeiro -

O
Direito dos Empregados no Comércio, de
1932, quando eu ainda não trabalhava na A Tarde
- , mas do segundo livro, A Sabinada, publicado
em 1938, traz sua: dediCatória, c9erenteniente lan-

Lafayette Pondé

Abril de 1988
Cordial, tranqüilo, destacado nos estudos, sua
s6 presença era razão da simpatia e estima de
todos os colegas. Éramos então 1_8, ou 17. A
Faculdade, um remanso, despreocupada de turbulências, senão as próprias da juventude jovial,
sem os desafios do "espírito de contestação" e
da "hemiplegia mental" das ideologias facciosas,
em que hoje se desagrega a vida universitária.
A convivência facilitava-nos um conhecimento
mútllo, que aproximava os estudantes até quase
à intfrnldade na comunhão de idéias. Da:í nossa
amizade, uma longa amizade, continuada ao longo desse longo tempo...
Deputado de-sde 193~, ainda hoje representa
nosso Estado no Congresso Nacional. Deputado,
Senador, Governador, Ministro, sua atividade
transbordou da P9lítica para uma fecunda produção intelectual, e;o:pressa em trabalhos de pes·
quisa histórica infatigável, com que enriqueceu
nosso acervo cultural, notadamente no estudo de
grandes vultos de nosso passado: Rui, Nabuco,
a Sabinada, Rio Branco, José de Alericar, Macha·
do de Assis, José B_onifácio, Afranio Peixoto ...

Da ''Vida de JOaquim Nabuco" disse Plínio Barreto: "O biógrafo esteve à altura dO biografado".
~ Da "Vida de José de Alencar", Gilberto Ffeire:
"mestre dos mestres, na arte da biograf~a". Esta
é uma :glorificação correta e justa: mestre dos
mestres de escrever a História: porque a "difícil
arte da biografia" não é mera narrativa de datas
e feitos do biografado mas o exame interpretativo,
a análise, a apreensão dos fatos em que ele se
tenha situado na tessitura social de $~U tempo,
afeddOS segun-áõ um padrão de referências a OU•
trõS, em relação aos quais aqueles possam ter
valido de causa ou de efeito, ainda que aparentemente eStranhos.
A "Vida de Rui", a de Nabuco, a de Alencar,
a de Rio Branco, a de Machado, a de todos aqueles
biografados, é sempre um levantamento histórico
dos hábitos políticos do segundo Reinado, sua
vida parlamentar, seu emaranhado social, ampliadO até aos primeiros anos da República, aí incluída
a formação da nossa ordem constitucional, tal
como Rui a forinUlou e a cltiís preservada.

__ O ~aniversáriO do Senador Luiz Viana Filho é

.- * •

sempre um dia de festa - tanto maior quanto,
agora entronizado na galeria dos "provectos", figura coberta de aplausos como um dos vultos
d~ maior projeção em nossa vida cultural e política._
.

Se se considera que o presente é Uma continuidade do passado, os estudos de Luiz Viana são
uma fonte preciosa de inspiração para os desorientados dias em que, sem rumo, nos debatemos, E, nesta data de seu aniversário natalício,
seus amigos, seus admiradores, todos podemos
sobreexaltar os seiVi.ços por ele prestados à Nc;çãó
e ao nosso EstadO e sobre os votos de sua f~llci
dade_ pessoal, festejáwlo mais uina vez com as
congratulações pelos frutos magníficos de seus
talentos e seu elevado espírito.

.. .

Advogado, jornalista, escritor, ensaísta, historiador, professor universitário, ministro de Estado,
parlamentar, governador- é toda uma carreira
de êxito permanente que explica esses aplausr:·-'>
e eSsa conságrãÇãO. Tal é aliás uma const. ~
.de sua pessoa - sobressair na admiraçãc "te
quantos o conheçam,- sempre foi assim, desde
os bancos acadêmicos, onde tivemos nosso primeiro eõcOntrO, na porta da velha Escola de Direito, dos Coqueiros_da Piedade, a caminho ambos
de nosso exame vesbbular. Desta agradável, inesquecível impressão, reforçada nos cinco anos do
curso, resultou nossa amizade.

Um sábio na arte de conversar
Peçanha Martins

Lllíz Viana Filho foi Secrétário- do Prefeito Pimenta da Cunha, em cujo gabinete o conheci
após trepidante discurso do Cef Ricardo Machado, um orador. da Associação dos Empregados
no Comércio: Não obstante o tempo decorrido,
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e de Luiz Viana Filho é o livro definitivo sobrr:
o romancista das Memórias Pôstumas".
-Renato Vaz Sampaio
OILVio Montenegro, transcrito pelo valioso eStuseu pendor, era a política militante, a literatura,
e o jornalismo. Exc:lusive os sete anos d~ ditadura,
:-~Chega Luii Viana Filho à idade Provecta e aos do do acadêmico Renato Berbert de Castro, Bibliografia de Luiz Viana Filho, afirma: todo indivíem que se dedicou no I:eestudar o RireltC), principíncaros de sua carreira. Lúcido, destemido, fiel
palmente o Internacional Privado, a sua vida este- _ aos_ princlpios, apegado às letras, amante do tra- ·duo passa por várias idades, é sempre noviço
"'em cada uma delas.
ve circunscrita àquelas atividades. Escritor
balho, cultor da amizade, com o coração florido.
Parece que esta mutação nãp si acentuou em
muitos recursos, magnifico, principa1mente como -Com 6 seu eSpírito ameno, com a doçura do
Luiz Viana. Desde muito cedo o vemos e2(ercibiógrafo, condição que o elevou às çulminâncias _ seu trato, com a vivacidade de sua prosa encantando a inteligência e desenvolvendo a modéstia.
de Membro de duas Academias de Letras, a Ba- _ta_dora.
_ "
hiana e a Brasileira, a sua vasta obra litel-ária tem
Mestre perfeito da arte da conversação.
Dificilmente a natureza harmoniza em um hotido o condão de reviver grandes figuras, algumas
Alcançou os maiore_s triunfos na política e na_s
mem tantas e tão raras qua1idades.
letras. Pacientemente. Sem lanços de audácia.
quase que desaparecidas na torrente da morte.
A convivência com o pai, o Conselheiro Luiz
"A Vida de Rui Barbosa", por exemplo, volveu -Viana, durou apenas doze anos. Mas foi tempo
Sem lanços de conquista. Fumou-se na sevêrià superfície o grande apóstolo d.,.liberdade, antes
dade do estudo. Convenceu~se de que não resisbastante para fecundar-lhe os melhores_ sentitiria ao embate dos tempos o que não fora es.crito
lembrada por intelectuais e alguns políticos. Poumentos.
na mais eloqüente das qualidades do estilo: a
co antes de sua publ!cação, note-se bem, notável
Dava-lhe freqüentes lições de humildade, de
correÇão. E as tardes amenas de reflexões filosóesc:rltor e adniirador do mestre - Cândido Motta ~advertência aos percalços da vida.
ficas se repetiam em- casa de Aliomar Baleeiro,
- havia escrito, em 1937, "Rui Barbosa, esse
. - A visita freqüente ao Lar Franciscano-Abrigo
desconhecido". Também revividos pelo notável
com a presença de Àlvaro Nascimento, Àlvaro
Santa Isabel. E ao sair, transmitia ao fllbo as refleFrança e outros companheiros empenhados em
biógrafo estão Joaquim Nabuco, o Embaixador,
xões sobre a il)certeza dos dias. Senhoras que
taís estudos.
Rio Branco, o Chanceler e Machado de Assis, __a]cançaram verç;ladeira opulência e, mais tarde,
o romancista e poeta. Ultimamente escreveu soIngressou Luiz Viana na Académia de Letras
pelo desandar da sorte, tiveram que St:r recolhidas
bre Eça de Queiroz, o geriial português criador
da Bahia; em árdua luta, com onze disputantes,
ao ampàro de uma e;asa de rilis_ericórdia.
de "Os Mas" e "Do Crime do Padre Amaro".
obteve trinta e um votos para asçender à Acade. O Cons. Luiz Viana foi l:oiega de academia de
mia Brasileira de Letras; foi eleito para a Academia-Rui Barbosa. Por_ ocasião das festas do Jubileu,
•
Brasiliense de Letras; atingiu a Academia de Ciêno Cons. telegrafou a Simões Filho pédindo-lhe
Contudo, a sua paixão tem sido o exercíco da ·- que retirasse o adolescenteLui1; çlo colégio interno
cia de Usboa.
vida pública, geraJmente envolvido, da cabeça aos
A sua carreira política tem sido a exaltação de
e. o levasse para assistir a solenidade da Biblioteca
pés, como peça saliente em todos os aconteciseu -CaráteYde seu talento e de sua cultura.
Nacional. Mantinha ac:esa a chama da amizade,
mentos, valendo relembrar a candidatura de - fazendo-se representar pelo ffiho, ainda tão jovem.
- Desponta cedo a sua vocaçáo política. Em
Eduardo Gomes à Presidência da República e - De outra sorte, evidenciava o seu zêlo educativo
1932 redige grande parte do Manifesto da ,Uga
as de Lauto de Freitas e Régis Pacheco ao Gove:r·
de AÇão Socia1 e Política, apoiando a Revolução
mandando-o_escUtar Offiaior dos orãdores.
no do Estado.
Constitucionalista de São Paulo.
-~,.. __Larga e colorida tem sido a eStrada percorrida
Antigo parlamentarista, ainda agora, pois que -pdr Luiz Viana Filho. Colorida não pelos trunfos
Em 1934 candidata-se e é eleito deputado fedeaconteceu em !Jma das últimas sessões da Cons- --obtidos pelas atividades intelectuais ou pelas vitóral péla Bahia Iniciam-se nesta quadra, os grandes
tituinte, reafirmou o seu entendimento proferindo
rias politicas. Sua caminhada vem sendo sob um -pronuriciamentos em lor::ho da educação e dos
ardoroso discurso em prol do regime de gabinete. - sol radiante. Quançlo, vez por outra, uma nuvem
problemas aflitivos da região do São Franc,::isco.
Em face desta sua condição não lhe_ foi difid,
O golpe de 1O de novembro de 1937 fecha
tentava obscurecê-lo, era para mals adiante fazêfaz alguns anos. em ocasião de crise estabelecida Jo rutilar.
- o CCingreSSO e suSpenâe as liberdades políticas.
entre grupos da UD[j_. fundar a Sessão Bahiana
Volta ele para a Bahia, sereno e confiante em
Sempre lhe reboaram aos ouvidos aquela sàbia
do Partido Líbertador, tudo com o beneplácito
suas atMdades a reencetar: o magistério e o jornaadvertência_ ins_erida por André Maurois na Vida
de Raul Pilla, o chefe nacional. Estive dentro de
lismo. Faz concurso para cátedra do Direito Interde Disrael: -"A fortuna, o sucesso, a glória, mestudo e fui eleito, com sua substancial ajuda, depunacional da Faculdade de Direito. PQuco depois
mo o poder podem aumentar a felicidade mas
tado à Assembléia Legislativa, no pleito eleitoral
passa a acumular oom a c::átedra de História do
e)es não podem criá-la. Somente as afeições dão
de 3 de outubro de 1954.
Brasil da Fac:uldade_de FilQSQfia da Universidade
felicidade".
da Bahia.
·
Ser feliz não é ter tudo; é ter o que se sobrepõe
Em 1958 saí reeleito deputado federal pelo seu
a tudo.
Homem de muito _boa educação, afável e sim~ E o que ·se SObrepõe a tudo lhe redoirara a
Estado. Pubüca então, vários Discursos Parlamen~
pático, lembrcrme bem, desçle que com ele (?erevida, apartirde31 de dezembrqde 1931, quando
tares sob o titulo vigilante de defesa .de sua terra:
grinei à procura de adesões e 'l(otos, do seu poder
"A Bahia Ampliada".
se casara com D. Julieta Pontes _Viana, a grande
de tolerância frente aos abusos e incompreensões
Em 1964, passa a exercer O cw:go de Ministro
e definitiva paixãO-ae- st~a ){ida. A companheira
de a1guns chefes, ou guias de grupos de eleitores.
Extraordinário do Gabinete Civil da Presidência
constante, a zelosa educadora da prole, que semConhecedor da ~a humana, sabia e ainda
da República. Assumiu, a partir desta época, o
pre soube equilibrar a mão que abençoa com
sabe contornar os abusados, conversando sem
comarido político da Bahia.
a mão que aponta o cumprimento do dever.
arrogância e na certeza de que política, como
Em-·1967 tomou posse do Governo do Estado
_ NOs filhos se entréunem d.e tal _modo..a forte
dizia o veJho Mangabeira, é conversa~
admiração pelas qualidades de um e de outro
da Bahia. DesemPenhou-o seü ma:ndato até 1971.
que dificilmente se poderia distinguir se mais adMerece especial destaque a circunstância de que
Deputado Federal em várias Legislaturas, mi~
nos encontrávamos, àquela época, sob os rescalmiram aos pais ou se mais os amam.
nistro de Estado, governador da Bahia, senador
Luiz Viana escreveu dezenas de livros publicados da Revolução Militar. Luiz Viana não se deiXou
e presidente do Congresso Nacional, evidente que
envolVer pelas exac::erb_ações revolucionárias Godos aqui e no exterior. Tdstào de Ataíde, o mais
vernoU a Bahia com a compostura de um estaninguém o excedeu, entre nós, em vi~órias conequilibrado de nossos crítiCos, o recbnhe<::erá o
dista. Não cOmeteU a-rbitrariedade. Procurou manquistadas com int~Iigência e muita delicadeza.
"príncipe dos biógrafos brasileiros".
Sem dúvidas, só _um homem do seu talento, da
ter a Ordem com- toda a moderação. Era como
O irrequieto mas talentoso Carlos Lacerda se
sua argúcia e <ta su~ padênc-ia podia subir no
se tiVéssemOs um Otávio Marigabeira redivivo.
deiXara contaminar do entusiasmo naCional com
trampolim da política aos 26 anos e pérmanecer
· ã~publicação de "A Vida de Barão de Rio Branco,
O administrador revelou o mesmo talento do
no seu topo até os 80, cqm o corpo e alma hígidos
intelectuai e do político. Conseguiu implantar,
de maneira enfática, extemou-se "A leitura do Sr.
e perfeitos. Sua pequena e última entrevista titula..
aqui, o Palo Petroquírriic6 qúe ãbriu grandes horiLuiz Viana Filho devia ser obrigatória para homens
da pelo "Jornal do Brasil" - "Vulcão não explotontes ao Estado. Criou a Secrét.a.ria de Ciências
públicos, de vereadores em diante.
de"- bem define a figura do pensador, conheé TeCnologia Construiu importante eStradas. ReJosué Montelo, com a sua autoridade de mestre
cedor de fatos e coisas da politica naciona!.
modelou amplamente o EStádio Otávio Mangadas letras, sintetizoU: "A Vida de Machado de Assis
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beira. Foi uma remodelação, tão séria que João
Havelange propôs o lançamento de uma campanha nacional para substituir o nome de_ Manga-

beira pela de Luiz Viana, a quem, em- verdade,
a Bahia ficava a dever o seu Estádio. A resposta
de Luiz Viaha, de pronto, foi digna de uma varão

de Plutarco. "Sinto-me tão homenageado com
o nome de Bangabeira como se fosse o meu
próprio",
Terminando o governo, reassuime os trabalhos
didáticos e faz conferências em váriOs centros

de cultura do país e do exterior.

Em 1974 s_e candidata a senador e obtem larga
vitória sobre o candidato popularista.

No Senado volta a debater-se sobre os problemas da educação e do nordeste. É o orádor destacado para as mais altas solenidades; é o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores.
E1egem-no em 197.9 Presidente do Senado Fe~
dera! e, assim presidente do Congresso Nacional:
No desempenho da presidência do Congresso
foi verdadeiramente excepcional a sua atuação.
Ainda pelo voto direto tem o mandato de senador renovado em 1982 por -consagrada maioria.
Saiu vitorioSo ate na capital onde a oposição costuma ter maioria. Logo que toma ao senado, vai
eleito presidente da _comissão de Relações Exteriores, em cujo posfõ ainda se mantém com o
maior acato de seus pares.
E no topo desta escala ai permanece servindo
ao país, respeitado da opinião pública, adorado
da esposa e bem querido e admirado dos filhos
e netos.
O SR. PRESIDENTE (Francigço_ Rollemberg)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Ronarl

Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revis_ão dQ_o_c_a_dor.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Registro a presença, entre nós, do Deputado
italiano Constante Portadino, que me recebeu fi·
dalgamente no Parlamento italiano, em outubro,
quando fui convidado pelo governo d<iquela nação para lá debater assuntos da colaboração in_ternacional. Quando fomos Secretário do Trabalho
doGovernadorTancredo Neves, firmamos c_onvênio com a Associação Yoluntária do Serviço SOcial
Italia no, AVIO, e conseguimos faz_er aplicações
na urbanização de favelas, construção e creches
etc.
Debatemos também a questão da Constituinte
e do estágio do desenvolvimento do Brasil. S.
~.o Sr. Deputado Const:mte_Portadino, foi muito
gentil, quando presidiu o _seminário, e teve palavras carinhosas para com este modesto Parlamentar brasileiro.
Sei muito bem que o nobre Deputado, quando
me homenageou, naquele momento,_ homenageou o Parlamentar bras.lleiro.
Por Isto mesmo, neste momento, em nonie
da Uderanç:a de meu Partido, o PMDB, home·
nageio o Parlamento italiano através do Deputado
Constante Portadino, que vem agora ao Brasil
para propor que o Governo brasileiro aceite um
milhão de dólares para ser empregado na urbanização de favelas de Belo Horizonte, não como
uma caridade, mas como_uma colaboração entre
povos, não como um empréstimo, mas a Jundo
perdido.

A!:>ril de 1968
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Devo acompanhar S. Ex', o Sr. Deputa_do, ao
Ministério das Relações Exteriores.
Deixo registrado nos Anais desta Casa a visita
de S. Exl' e os agradecimentos do povo brasileiro
ao eminente Deputado COriStante_ Portadino.
J~uito ?em!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores-:
O Governador José Aparecido de Oliveira encaminhou relatório à Presidência do Senado FedeM
ral, sintetízando os resultados de viagem realizada
ao extertor, no período compreendido entre 12
de janeiro e 1O de feveieiro do corrente ano.
Entre outras atiVidades, S. & manteve cantatas
com -diversas autoridades e entidades internacionais, dentre e]as destacandq~se a Unesco (representando o Presidente José Samey), o Fundo rnM
temacional para o Desenvoiviinento da AgriCultura - FIDA (discutindo empréstimo de 30 milhões de dólares para projetas de agriCultura), o
Congresso da União das Odades-Capitais LusoAfro-Américo-Asiáticas-QCCLA e a reitoria d;;t UniM
versidade da ONU.
·
Do Papa JOao Paulo II obteve a designação
de representante às comemorações do 289 Ani-__
versárlo de Brasília. Firmou intercâmbios d~tina
dos à avaliação da política de abastecimento e
à intrOdução das técriicas da medicina natural
chinesã. Além disso, promoveu consultas destinaM
das à instalação do Instituto do Coração - lNCOR, do DF, e a viabilizar, técnica e financeira. mente, o ·ateridimento das necessidades de transporte da população de Brasl1ia, que, segundo previsão da Unesco, ao final do século alcançará
4 milhões de habitantes.
Pela importânçia dos benefícios que essa produtiva viagem asSegura à -Capital brasileira, em
termos de consolidação dos presentes e futuros
projetas de interc-âmbio técnico, financeiro e cul-tural com outroS Países, vou ler, para que integre
o registro perpétuo dos Anais da Casa, a seguinte
íntegra do apontado documento:
OF. N' 336/88-GAG
Brasi1ia, 23 de fevereiro de 1988.

A Sua Excelênc_i.a o senhor
Senado( Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Prezado Piisidente Humberto Lucena._
Como sabe Vossa ExCelência, estive no
exterior entre 12~1 a 10 do corrente mês,
para atender a compromissos de_que dei notíC:tãso a-6 SenãdO, através do Ofício no
0038/88-GAG.
Foi uma viagem em que se ampliaram

as bases para intercâmbio nos campos técnico, fmanceiro e cultw:al, entre nossa capital
e alguns países.
Começo por registrar a visita à Unesco a
ao FlDA (Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura) para assegurar
apoio institucióhi:!ll e financeiro a projetes do
meu Governo. Passamos, agora, ao relatório
detalhado da viagem e ficamos à disposição
-para quaisquer _esclarecimentos.

Em Tóquio, ao lado do Embaixador Carlos
Antonio Bettencourt Buerlo, tivemós encontrO na Embaixada do BrasifConi._ó.professor
Heitor.GUrgulino de SoUza, reitor-da Univer- sidade da ONU. Em carta de 29 último, ele
confirma a decisão de reurllr no próximo mês
julho, em Brasniã,--0--Cõns.eUlo daciuela
Instituição, para um debate aberto, sobre
educação, entre pensadores brasileiros e intelectuais de renome irltemacional. O Governo Federal já _a~egurou os -~cursos nec;~
sários ~reunião (Doe. 1).
A 17-1 chegamos a Macau, na companhia
do ministro Carlos Alberto de Azevedo PiM
mente!, Cônsul Geral do Brasil_ em Hong
Kong, para participar do congresso da Uccla
- União das Cidades-Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas. Pela primeira vez estava
presente a repre_s_entaç_ã_o_ de Panjim, capital
de Goa (Índia), que acaba de ingressar na
entidade. O Governador do Distrito Federal
. .. ·-'foi reeleito para a vice-pl'esidência da Uccla,
que, na mesma reunião, provou um voto unânime de reconhecimento à Unesc:o por Brasília_ ter sido declarada Património Cultural
da Humanidade (Doe. 2). - -De Macau, seguimos para a Ctina, onde
recebemos a assistência permanente do Embaixador Paulo da Costa FrancQ e da Adida
Lúcia Magalhães de_ Souza Rego. Firmamos
em Pequim uma ata de intenções para que
-dois médicos acupunturistas_ venham introduzir técnicas da milenar medicina natural
chinesa. Em córitrapartida, enviaremos a Pequim um treinador de futebQL
.
Assinamos, ainda, com o prefeito Chen Xitong, protocolo de intercâmbio na área agrf~
cola, corri a permuta de duas delegações
de 4 pessoas, em duas semanas, no corrente
ano; para- avaliação da política de abasteci·
rriento de Brasília (Doe. 3)~
Ein Roma, como está detalhado _no programa que, antes da viagem, encaminh<;lr_nos
ao presidente Meira Fi1ho e à Comissão _do
Distrito Federal e, por intermédio de Vossa
Excelência, aos Senadores da República, o
Papa João Paulo nnos recebeu em audiência
privativa, dando uma bênção especial ao poR
_vo- de Brasília. Sua Santiclade designou D.
Angelo Rossi como legado papal para trans:
mitir à cidade, no seu 289 aniversário, as graças do Vaticano. Dom Angelo Rossi representou o Papa nos funerais de Tancredo Neves e no ano seguinte, em nome de S.S.,
deu a bênção inaugural ao Panteão da Pátria,
e volta, agora, com a histórica missão da
abençoar o marco da Unesco na Praça dos
Três Poderes- BrasJ1ia, Património Cultural
da Humanidade (Doe. 4 ). O Embaixador Affonso Arinos de Mello Franco, representante
brasileiro junto à Santa Sé, acOmpanhou nossas gestões, inclusive na visita ao_ Reitor
Maior, D. Egídio Viganó, Superior dos Salesianos, quando acertamos a abertura das co-. memorações do centenário da m9rte de
Dom Basco. O sacé:rdote italiano chegará
ao Brasil no dia _1? de março e celebrará
missa solene em honra d.o. padroeiro, às 1O
_horas do di<! 2,- no Santuário Dom Basco,
_comparecendo também, às 16 horas, à Ermida Dom Basco, a primeira construção.- em
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alvenaria de Brasijia e que será tombada por
decreto que assinaremos na ocasião,
Em companhia do embaixador João Augusto de Médicis, representante do Brasil na
FAO (Organização de Alimentação e Agricultura, da ONU), participamos. logo após chegar a R9ma, da reunião do 1O• aniversário
do FIDA, e f()]amos do empréstimo de 30
bilhões de dólares para projetos que beneficiarão agricultores de baixa renda (Doe. 5 ).
Inaugurada pelo primeiro-ministro Giovanni Geria, a reunião teve como cqnvldado

especial o Papa João Paulo

n,

que lançou

apelo aos 142 países-membros para novos
esforços contra a fome no mundo.

Ao lado do Senad9r NicoJa SignoreUo, Sin·
daco de Roma, e em presença dO embaixador do BrasiL Carlos Alberto Leite ~arbosa,
fizemos entrega do Prêmio Roma - Roma
Brasília, cidade da Paz, ao ministro Antonio
de La Pergola. A solenidade no Palácio CompidogJio recordou que os primeiros agraciados foram os br_asileiros Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer e Dom Helder Câmara. Pela primeira vez uma personalidade _da Ewopa, o
líder socialista La Pergola, jurista de renome
internacional, fv\inistro para _os Assuntos da
Comunidade Económica Européião e batalhador pela maior aproximação entre Itália
e América Latina, especialmente Argentina
e Brasil, re<:ebeu a !áurea criada pela Prefeitura de Roma para assinalar que a inauguração de Brasilia -21 de abril- é a mesma
data da fundação de Roma. Ao colnunicar
a Vossa Excelência que o Síndaco está considerando a possibilidade de comparecer às
festividades do aniversário d~._ capital brasileira, para comemorar entre nós os 28 séculos de Roma, pedimos o _prestígio de seu
apoio, faze!ldO, _tambéQl convíte_ao Senador.
romano.
Visitamos, em Nápoles, a Ansaldo Transporti, uma das maiores fabricantes de equipamentos para transporte público. Ao conhecer a perspectiva da ONU, de que a população prasiliense poderá alcançar, no fim do
século, cerca de 4 milhões_ de habitantes,
os diretores da empresa, Engenheiros Francesa Granito e Alberto Rosania, manifestaram interesse em estudar o problema brasiUense (Doe. 6).

Como convidados do Governo Qa ~epú·
blica Federal da Alemanha, iniciamos a via·
gem por Düsseldorf, acompanhados do Em·
baixador Oscar Lorenzo femandes e, já en·
tão na companhia também do Secretário José Carlos Mello. Fonios recebidos pelo prefeito Wilhelm Klaus Bungert e, depois, pelos
Senhores Werner Brand e Walter Grawenhorff, diretores da firma Duewgá - uma
produtora internacional de veículos leves sobre trilhos, corno _bQndes e tr~ns de metrô,
Visitamos a empresa Rhein-Consult, especia·
lista em planejamento de transporte coletivo,
e viajamos, por iniciativa do presJdente da
siderúrgica Ferrostaal, Dr. Hans Singer, e do
gerente Ludwig Kanak, em veiculo leve sobre
trilhos, atê Bonn, onde tivemos reunião no
Ministério dos Transportes com o Secretário
de Estado, Wilhelm Knittel.

Entregamos àquela _autoridade, como aos
outros interessados, o estudo inicial do lnsti·
__tuto Mauá, documento básico para o encaminhamento de qualquer proposta tecnológica
e financeira, por ocasião da concorrência públiCa.
De Bonn, seguimos de trem para Frankfurt; on_de l~antamos a possibilidade, junto
ao Dr. Gerhard Gotte, diretor do banco estatal
Kreditans@lt fUr Wiederaufbau de financiamento de projetas em. Brb.sília.
De Frãnkfurt fomos a Hannover, senclo re~ebidos pelo pr~feito Herbert SchamiJ)Stieg.
Ali visitamos a Ustra, operadora do sistema
de veículos leves sobre trilhos, cujas inStalaÇões nos foram mostradas pelo diretor Bemd
Kosiek Aliás, Hannover, com sua feira Uadi-cion<;tl, poderá tomar-se cidade-irmã de Brasília, a partir da similitude de ambas como
modernos centrOs turísticOs.
_~ A etapa seguinte foi· Munique, onde nos
-reunimos com o Senhor Eric}J Steini}ogl e
outrc;~s dlrigentes da. Associação do SiStema
de Trânsito e. Tarifas (Münchner Verkehrs:un,çi Tarífver_bund- _MW), seguida de uma
viagem pelos meios de transporte coletivo
local. Fomos a Erlangen pelo trem intedty.
_Passamos pela cidade histórica de N.uremberg.
Forarri "iniciadas consultas sobre a possibilidade.de a Siemens, cuja sede está ~li. oferecer equipamentos necessários à instala~ão
do Instituto do Coração- Incor- de._Brasi___ _li~. __Q diretor lngo Esche mostrou-se receptivo à idéia.
·
--- Visitamos os dois _lados de Berlim- Oci-- denta]__e Oriental-, sempre assistidos pelo
___ Cônsul de Berlim Ocidental, Conselheiro Mu--- rillo.de Miranda B~to Júnior, para.verificar
Q~_~_temas e soluções E!t\CQntrados _pjlra o
·-~problema do transporte. Conversamos ali
tanto com homens públicos, como o Secretário de_ Estado Willi D~e_drich e o engenheiro
Horst Jürgen Rosgen, membro do Legislativo, quanto com dirigentes de empresas, como o dlretor_ da AEG, Engenheiro Uwe Voss,
entre outros. Em Berlim Ocidental vimos a
última palavra em tecnologia de transporte
-o-trem de levi~ção m~gfiética. Andamos
no ProtótiPo num trecho experiffiental de 2

Km.

A ~tima etapa de nossa viagem consistiu
numa série de cantatas em Paris. Na sede
da UNESCO, acompanhado pelo representante brasileiro naquele organismo internacional, embaixador Josué Montello, fomos
-ri;!cebidos por seu diretor-geral, F ederico
-- Mayor, pelo fato de Brasília, em 7 de dezem·
bro de 1987, ter sido declarada Patrimônio
- Cultural da Humanidade. Fizemos a entrega
··ao diretor-geral da seguinte mensagem do
Presidente José Samey:
- "Foi com grande satisfação que recebi, em
dezembro último, a notícia da indusão de
Brasília na lista .do Patrimônio Mundial da
UNESCO, primeiro bem contemporâneo a
ser reconhecido como· tal pela Organização
cuja direçã_o _Vossa Excelênc_ia assu111iu _re~êntemente.

A designação de Brasma com9 Património
da Humanidade muito nos orgulha a nós bra-
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silelros, testemunhos da saga, trabalho, arte
e id"e;aliSmo de toda Uma geração que concebeu e implantou no Planalto Central, esta que
ê,desde_1960, a nova Capital do Brasil.
· RegozijO-me pela contribuição prestada
pelo Ministério da_~ Relaçõ~s Exteriores aos
esforços decísivos do Governador ~o~é Apareddo de Ql_i~ira, portador deste documento, e çlg Mi_nistério ~~ J$Itufa, 11~ sentido de
reconhecim~ento mundial, expresso pela
UNESCO, da importância e significaçlo histórico de Brasília.
ReiterO a Vossa Exceiên_cí_a_yotos de pleno
êxitO na rele.vante ll)Íssão que ora lhe incumpe à -frente de um orgç.ni~mó de vocÇ~ção
_universal, itiSpirãdO nos ideais de paz e coo.:.
_ P:eta_ção entre. a,s nações.
Aproveito a oportunidade p'ara renovar a
Vossà-Exéelência os protestos de minha alta
consideração. José Samey".
,·· · Ficou acertada, em princípio, a vinda de
Federico Mayor a Brasmª, _para iriailgurar o
ffiàiC_o, projetado pOr Oscar· Niemeyer, que
assinalará, na Praça dos Três Poderes, o Ano
I -da eleiçã-o de Brasilia para o Patrimônio
Cultural da Humanidade. Na ocasião, a
UN~CO, com a cooperação do goVerno
bra~ileiro, patroCina o Enc;ohfro de Escri~es
da Amérícà. Latlil<ii-~- do Caribe.
Ainda em Paris, tivemos reuniões com o
presidente da Sofretu- e com o presidente
do Instituto de Pianejame11_t_Çl__da Região Metropoli~ana de PariS, lle de France,-Michel Giraud, que é também presi4_ente da Metr6polis, entidade que ret~ne as grandes cidades
do mundo.
- Re9ressamos a esta Capital a 1O de fevereiro, reassumindo o Governo no dia 11.
No ensejo, aPresentamos a Vossa Excelência protestos de estima e el®ado apreço.
-~ COrdialmente, -José Apareddo de OHvelra, Governador do Distrito Federal-Ano
I, BrasTiia, Patrimôrii6 -cu1tural da Humanidàde - UNESCO.

THE UNTTED NATIONS UNIVERSITY

.. Exm• Sr.
Dr. Jos_é ApareCido de Ojiveira

OD. Governador do Distrito Federal
P.alâc;io do Buriti
Distrito _Federal
70.000 - BraSília

Brazil
Tóquio, 29 de janeiro de 1988
Senhor Governador,
Reportando-me_ aos nOssÕS ~t)tendimen
tos- mantidos em TóqUio riOs dias 14 e 15
de jalieiro de 1988, apraz-me confirmar a
deCisão da Universidade das Nações Unidas
de _realizar a 31 ~ Sessão do seu Çortselho
em Brasília, na última serõana do mês de
}ullio vindouro.
Honrado pelo convite_ çle _Governo- -brasileiro, o Conselho encontrot,~ nova_ razão para
reunir-se na capital do Brasil a partir do mo-menta em que esta fpi proclamada "património da humanidade" pela Unesco._ É o
c:enârio ideal para um evento cultural e denti_ficO como _será a pi'6Xiffia sessão do Conselho da Onu, durante a qual haverá um "Collo·

Dí.Á.RIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seçâo IÍ) .
qui um" aberto ao público,

com a

participa~

ção de personalidades brasileiras, e oUtras

de renome internacional, para debater o tema
da crise econômica e financeira- 'do mundo

moderno.

_

_

__

_

.--

_-

0 Governo brasileiro já ofereceu o apoio

necessário para a realização deSse evento,
estando o ltamarati encarregado de prover
toda a infra-estrutura e os serviços ·cte tradu-

ção e cornuniciiçã.o; Contudo desejaria contar também com colaboração fin~nceira do
Governo dO Distrito Federal para 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 estão sendo ultimadas. Entretanto elas
já incluem a recepção no Palácio das Águas

Oaras, atendendo ao convite que V. Ex' for~
mulou aqui em Tóquio. Essa será, Certamente, uma ocasião privilegiada de proporcionar
aos membros do Conselho da Onu a oportunidade de conhecer a cidade de Brasília e
de encontrar autoridades e personalidades
da vida política, inte_lectual e científica brasileiras.
O referido COnSelhO é c-ÕnstftufdO- de 24
personalidades de destaque no cehário intelectual, científico, político e das relaÇOes internacionais, ein países em desenvolvimento e
desenvolvidos. A diversidade e a qualificação
desses _conselheiros honram esta Universidade e garantem sua universalidade no seh.;tido pleno da palavra.
Tenho a convicção de que a reumao em
Brasília se cobrirá de êxito e qUe trará benefícios duradouros tanto para a Universidade,
quanto_ para nosso Pais. E, para isso, tem
sido da maior importância o apoio que venho
recebendo das autoridades brasileiras, em
particular, de V. Ex"
Renovando meus agradecimentos pela
atenção que V.&~ vem distinguindo_ a Universidade das Nações Unidas, apresento-lhes os
protestos de elevado apreço, com os votos
de felicidade e sucesso para 1988.
Atenciosamente,- Heitor Gurgullno de
Souza, Reitor.
24 December 1987
UNJTED NAT!ONS UNIVERSITY

COOI'fOL MEMBERS
Appointed Members
Dr. Justin Thorens, Professor, Faculty of
Law, University of Geneva, -deneva,· Switzerland; President, lntemational Association of
Univ.ersities, Paris, France; ãõ!:fformerRectOr,_
University of .Geneva (Chairman of the CouncH)

Dr. Bakr Abdu"Dah Bakr, Rector, University
of Petróleum and Minerais, Dhahran, Saudi
Arabia
Dr. Bashir Bakri, Visiting Professor- in Economics and Social Studies, University of
Khartoum; Chainnan, National Bank of Sudan, Khartoum, Sudan; former Amb.assador
of the Sudan to Frãnce; forlner Alternate
Member, Executive Board Qf UNESCb, Paris,
France (Vlce-Chaírman and Chairrmin, Coumittee on Finance and Budget)

Dr. Mãrie-Therese Basse, Former Techni~
cal Counselor, Office ofthe President of the
Repilblic of Senegal; forrner Director, Food
and Techonology lnstitute of Dakar, Senegal;
· and former Permanen1: Representative of Senegal to FAO, Rome, ltaly
Dr. Mary F. Berry, Oeraldine R.
Professor of American Social Thou9ht, University
of Pennsylvania; former Professor of History
c:;.r:d Law, Howard University, Washington, D.
C; Member, US_ Commfssion on Ovil Rights; _
former .US Assfstant Secretary for Education,
Department of Health, Educaüon, and Welfare; and forme r Chancellor, UrUversity of Colorado at Boulder, USa
Professor Andre Blanc-Lapierre, Professor,
_University ofParis (Signals and Sistems Laboratory, Advanced School of Electricit. Gif-surYve'tte, France); former Director-General, Advanced SchoorofElectricity;Member, French
Academy of Sciences; Member, Pontifical
Academy of Sciences; former Director, Nudear StudieS lnstitute; former Director, Linear
Accelerator Laboratory, Paris, France
Father Alfonso Borrero, Executive Director,
Assoctation of Colombíam Universities; former Rector, Universidad Javeriam; and forroer President, National Council-of Rectore
of the Colombiam Assodation of Unl:versltitieS. _Bogota, C_olombia (Chairman, Commmittee on Statutes, Rules and Guideliries)
Dr. Umberto Oombo, Chainnan (talii:m National Agency for Atomic and Alternative
Energy Souces (ENEA), Rom-e, ltaly (ViceChairman and Chairman, Committee-_on lns_tltuticinal and. PrOQramatic Develõpment)
__ Dr. Mercedes B. ConcepCion, PrOfesSor of
Demography, PopulatLon lnstitute, University
ãf the Pgilippines, Quezon City, PhilipPines
CoUncil of Phil~pines
_
-~ Arnbassador Kuniyoshi Date, forni:ei Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
--iOtfie Republic of Iraq and to the Federative
Republic ofBrazil; and former Managig Direc- tor,_Jopan Foundation,_T9kyo, Japan
Dr. Keith B. Griffin, President, Magdalen
__college, Oxford University, Oxford, United
Kingdom
Dr. Helge Gllenberg, Professorar Microbiology, department of Microbiology, Universlty
of Helsinki, Helsinki, Finland (Vice-Chairrnan
and Chairrnan, Committee on th_e -Report of
the Council
Professor Walter Joseph Kamba, Vice~
·· Chancellor, Professor of Law and former Vice-Principal, University of Zimbabwe, Harare,
Zimbabwe; former Dean, Lecturer and Senior
- - Lecturer in Comparative Law and Jurisprudence,-Faculty of Law, University of Dundee,
Scotland; forrner Research Fellow: London
University, United Kingdorn; Vice-President,
lnternational Association of Universittes, Paris, F:~=-~nce
PrOfesSor Joseph Ki.-Zerbo, Professor, Uni- -- versity ofDi:lkar; Researcher, CheikAnta Diop
--fflStitute, University of Dakar, Dakar, Senegal;
ãrid Torffier Member, Executive Board of Uni-

s-egaJ

lar

·

-Dr. Gerald CeCi I Lalor, Pro-vice-Chancellor,
University of fhe We& lnclies, Kingston, Ja-
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maica (Chairman, Commiitee on the Report
ofthe Coundl)
"'Professor Candido Mendes de Ameida,
President, lnternational Council of Social
Sdences, Rio de Janeiro, Brazil
Professor M. G. _K Menon, SCientiflc Adviser to the -Prime Minister of lndia; Member,
Plannning Commission, · Oovemment of lndia, New Delhi, lndia (Vice-Chairrnan)
Dr. Martha V. Mvungi, Se:cretary-General,
National Commissfon of Unesco and Senior
Lecturer, Department of Education, University of DarEs Salaam, DarEs Salaam, Tanzania (Vice-Chairman)
Dr. Maria de Loudes Pintasilgo, former Ambassador of Portugal to Unesco, Paris, France;_ former Mi.nister õf Soeiª!_ bffairs; former
Sec_r_e_tary of Stçi.tE~· for Social Security; and
_fQrmer Caretaker Prime Miníster, Portugal
Professor YevnJy M. Primakov, Director,
lnstitute for _Wor!d Economics and lnternational ReJa:tions, USSR Acad€my of Sdences,
Moscow,_ USSR; Mem~er, U$SR Academy of
Science5 (Více-Chairman) _
Professor Mihaly Simai, Deputy Director,
lnstitute Jor World Ecoryomi.r;s, Hungarian
Academy of Sclences; Professor and Director
of Graduate Studies, Karl_ Marx_ UniVersity of
EconomiCs Sden~, Budapest, Hungary (Vice-Chairm-an)
"'New Couricll member appclnted ln December
1987.

Professor Rehman Sobhan, Dlrector-Gerieral, Ba-ngladeSh lnstitute of Deve1opment
· Stú(He.S;-Member, Bangladesh Planning
- Commission; ailâ former Professor of Economics and ofthe United Nations Committee
fói'Uevelõpment Planning, Dhaka University,
Dhaka, Bangladesh
Dr. Alberto Wagner de Reyna, fonner Ambassador l!>f Peru to UNESCO, Paris, France;
Former Arnbassador to the Federal Republic
of Germany, to Colombia, to Yogoslavia, and
to Fi'ance; and forme~ Secretary-GeneraJ for
Foreign Affairs of Peru, Peru (Vice_-Chairman)
Ms. Zhao Dihua, Director, Division of lnformation Science and Methodology, lnstitute
of Scientific-and Technical Jnformation of
China and former lnforrnation Expert, Institute of Scientific and Technical Informatlon
of China, Beijing, People's Republic of China
(Vice-Chairrnan)
Rector
· Professor Heitor Gurgulino de Souza
Ex of6do Members
Mr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretary-General, United Nations, New York, U.SA
Dr. Feder!co Mayor, Director-Gerieral, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, France
Dr. MicheJ Doo Kingué Exective Director,
United Nations lnstitute for Training and Research, New York, <J.SA
UCClA

União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas
MOÇÃO
A N Assembléia Plenária da UCClA (união
das Odades Capítais Luso-Afro~Ainérico-A-
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siátlcas) reunida na Cidade de Macau de 18

a 20 de janeiro de J 98f;3, congratula-se _com

o facto da Qdade de Brasília ter sido recente-

mente (ncJuída na [ista dos bens Cufturals
da UNESCO (património mundial).

Esta excepcional distfção que não .é só_mo~
tive de orgulho para Brasília como é u.iia

e

honra para a UCCl..Ã Todos os seus mem-

bros, merece uma sal,!.dação caloro~ e felicitações especiais a Sua Excelência a Gover:nador de Brasília, Dr. José Aparecido de Oli-

veira, grande obreiro desta conc_ess.Ao.
Secretário-Geral- Manoel Maria de Me-

nezes Pinto Machado.
ATA DAS CONVERSAÇÕES ENTRE O
PREFEITO DO GOVERNO POPULAR MUNICIPAL DE BEUING CHEN XITONG E O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DE
BRASILIA JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA.
A convite do Go:vemo Popular Municipal

de Beijing da República Popular da China.
Sua Excelência .José Aparecido de Oliveira,
Governador do Distrito Federal de Brasília
visitou a China de 19 a 25 de )ãneiro_ de
198a A ftm de Qesenvolver as relaçõeS de
amizade e cooperação, as _capitais dos dois
países acordaram no se.guinte:
1 -Trocar vídeo-cassetes sobre as res-

pectivas capitais.
2 - Em 1988, pelo prazo de um ano, Beijing pretend_e ~_nviar dois rnécltcos de acupuntura para intercambiar técnicas de medicina
em Brasília, em contrapartida, no mesmo periodo, Brasma enviaria um treinador de futebol para treinar jogadores em Beijing. O salário e o transporte internacional das_pessoas
ficariam a cargo respctivamente dos .governos das dua$ capitais. As despesas de comida, alojamento e transporte no país parceiro
seriam por conta do -governo do Distrito _Ffi!.deral no Brasil e do Governo Popular Municipal de Beijing na China.
3 - Em 1988, ambas as partes signatárias
J5retendem, também, permutar grupos de estudo agrícola, c:omposto de 4 pessoas com
a permanência de duas semao_as. O _t,ran_s::
porte intemac[onal, c_omo as despesas de comida, alojamento e transporte local, seriãiTI
como no item 2.
4 - Todas as providências dos itens 2 e
3 vão ser tomadé}s para concretizar esta carta
de intenção, através de consultas pelas embaixadas da China em Brasília e do Brasil
em Beijing.
Governador: do Distrito
Federal de Brasília
José Aparecido de Oliveira
Prefeito do Governo Popular
Municipal de Beijing
Chen Xitong
Beijing, 25 de janeiro de 1988
Ano I, Grande Mura_lha da China Patrimônio
da Humanidade
Ano I, Brasilia, Patrimônio da Humanidade
UNESCO, 1987

Vaticano, 21-2-88
Exm? Sr. Jo_sé Aparecido de Olive"ira
DD. Goveinã:dOr do Distrito Federal
Agradecendo seu honroso e gentil convite
para participar dos festejos de 21 de abn1
em Brasí1ia, comemorando seu triunfo como
Patrimôníci Cultu_ral da Humanidade, venho
confilm.ar minha disponibilidade e satisfação
Com as bênçaOS do S. Padre, para celebrar
~--s&lla missa de ação de graçás.
Agl.tardandõ -as- délerminações Ue V. Ex-no caso,.apresénto-lhe, cordialmente, minha-s saudaÇões-. e yotos de felicidade para
sua família e em seu empenho no Ciovemo
do Distrito Fede~al.
Com afetuosas bênçãos. - Agnelo Card
Rossi.
Rome 25129-01-1988
Reunião do 1Q? aniversário do ADA, em
Roma, -Inaugurada pelo Primeiro-Ministro
Giovanni Geria e tendo como convidado especial o Papa João Paulo 11. Na foto, à esquerda e à direita, dois membros do FTDA, os
Engenheiros Helio Tollini e Roberto Castello
Branco.
No Centr.o, o embaixador João Augusto
de Medieis e o _Qoyernador José Aparecido
de Oliveira.

PLANO GERAL
Aparecido vê transportes
Acompanhado do embaixador brasileiro
na Itália, Carlos Afbe_rto Leite Barbosa, o Governador José Aparecido visita hoje as instalações da Ansaldo, empresa italiana especta- Jizada em transporte de massa, que está interessada em participar de concorrência inter- nacional para solucionar o problema de
transporte do Distrito Federal. Amanhã, últiffi9 dia de sua visita à Itália, Aparecido vai
a Roma entregar o prêmio Roma-Brasília
Cidade da Paz ao ministro para COordenação
das Políticas Comunitárias, Antônio La Per-gola.
Era o que tinha a dizér, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão
o Sr. Francisco RoDemberg deixa a cadeira
da presidénciã, qUe é Ocupada pelo Sr. Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco
RoUemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB --SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs: Senado~s:_
A questão presidencialista Sempre ·se impôs,
para mim, ein Ponto fundamental de meus sentiffientos'e de_ minhas convicções. Jamais descri
de"sua~ manutenção no futuro texto constitucional,
pois sempre vincu1ei a atuação da Assembléia
Nacional COnstituinte com os anseios da so~ie
âade brasileira, que de há muito vem lutando para
eleger,_ direta e soberanamente, seus governantes.
E tanto me mantive próximo a essa vontaae, que,
desde os primórdios dos trabalhas, desde a instalação e funcionamento das Subcornissões, venho
oferecendo <::ontrlbuiçóes à feitúra_ da Carta, de
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modo a preservar o sistema presidencialista. Nunca me arredei, por absoluta convicção, desse princípio, e é por isso que hoje me encontro suficientemente recompensado ao ver a tese yitoriosa, em
respeito às determinações do povq _brasileiro.
Ainda sob a funda impressão que causou_ a
históric;;, sessão da Assembléia N_acional Constituinte em que foi soberanamente decidido que
o "sistema de governo do Brasíl permanecerá presidencialista, sem embargo dos respeitáveis argumentos expendidos pelos que votaram pelo parlamentarismo, ocupo esta tribuna para registrar
com satisfação que a Emenda no 2P00587 -0, por
mim apresentada, foomdo no rio Itapicuru a divisa
sul do meu Estado de Sergipe com à Bahia, conti-_
nua despertando entre os m_eus ÇQestaduanos o
mais vivo interesse.
Prova inconteste de que a expectatiVa pela sua
aprovação cresce à medida que se aproxima o
momento em que ela será submetida ao Plenário
da Assembléia, são as duas manifestações de
apoio de que passo a dar ciência ao Senado.
A primeira manifestação favorável à referida
Emenda é a Moção no 1/88, apresentada por Sua
Excelência o Deputado Rosendo Ribeiro Filho perante a Assembléia Legislativa do Estado de Ser- _
gipe na sessão de 8 de março corrente. É o segUinte o teor dessa Moção:

"MOÇÃO N' 1/88
- Considerando ser a emenda de n9
2?00587-0, de autoria do Senador sergipano
Francisco RoUemberg, justa e valiosa, em
que fixa no rio ltaptcuru a linha divisória entre
Sergipe e Bahia;
=-- Considerando que tal providência consiste em repa~ar uma injustiça hi~tórica praticada contra Sergipe, estabelecendo, de forma definitiva, a verdade dos fatos;
-.-Considerando que trata-se de uma medida de interesse não _apenas de Estado de
Sergipe, mas, fundamentalmente dos superiores reclamos de equilíbrio federativo e do
desenvolvimento nacional, e;
- ConsiderandoJ _finalmente ser esta a
oportunidade de o órgão Supremo da Soberania Nacional opinar, emitir juízo ou inc:linar-se sobre a questão restabelecendo a jus- tiç:a e o direito _em prol da menor Unidade
da Federação.
Requeiro, mediante o que estabelece oRegimento fntemo, após ouvido Plenário, seja
enviado eXpediente ao Presidente da Constituinte Nacional. Dr. Ulysses Guimarães, ma- ·
nifestando total_apoic a emenda de __n?
2P00587 -0, de autQria do Senador s_ergipano
Francisco Rollemberg, aplaudindo por tal iniciativa.
O _texto a ser ençaminhado deverá constar
a seguinte redação:
.
·
"A Assembléia Legislativa dO Estado de
$ergij:ie, atendendo propositura do Deputado
Resende Ribeiro F'~ho, aprovou Moção n? 88,
a qual aplaude a iniciativa do Senador sergi~
pano Frandsco Rollemberg, no que diz respeito a emenda n" 2P00587 -0, em que ft:xa
no rio ltapicuru a divisa entr~ os Estados de
Sergipe e Bahia."
~ Sala das_ Sessões, 8 de março de 1988.
~-DePutado Resendci Ribeiro Filho.
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Justificativa em Plenário

A segunda manifestação, Sr. Presidente e S~.
Senadores, é o Requerimento no 47, de 15 de
março último, de autoria dos nobres

Vereador~s

Nazaré Carvalho e Paulo Mendonça, da Câmara
Monicipal de Aracaju, ao Presidente daquela Casa
Legislativa, no sentido de que fosse transcrita nos

seus Anais a íntegra do texto da Emenda pela
qual vimos lutando desde a instalação desta Assembléia. O Requerimento coiltOu com o apoio,

dentre outros, dos seguintes Vereadores de Aracaju: Pedro Firmino, Jorge AraúJ~~ Walter ~antiagç,
Antônio Conrado Darl.tas, Padre Arnóbio Patrício

de Melo, Raul Andrade, Luiz Correia e Máfio Costa.
Leio também esse documento, para que conste
dos Anais desta Casa:
"REQUERIMENTO N' 4 7

Vereadora Nazaré CaiValho e PaulO Mendori~
ça

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, depois de_ ouvido

o plenário, requeremos seja tran~Crito nos
Anais desta Casa a íntegra da Emenda ao
Projeto de Constituição nç 2P00587.{), de autoria do Senador Francisco Ro!Jemberg, que

fixa no rio Itapicuru a divisa entre. Sel-gipe
e Bahia. Do mesmo modo requeremos a
transcrição do Requerimento de preferência
para destaque de 0° P00466, de 1988.

Deste Requerimento, solicitamos remessa
ao Deputado (l]ysses G uimarã~, _Prs:sidente

da Constituinte, postulando a Sua Excelência
e demais constituintes a devida aprovação
da Emenda.

Justlftcação
É secuJar a reivindicação dos ser9ipanos.
O Governo

Central, por fnotivos políticos ja-

mais ouviu o redamo da gente residente no
menor Estado da Federação. Todos osJurisw
tas e Historiadores que conhecem o problema _são unânimes em reconhecer as razões
demonstradas pelos_ sergipanos,
O Senador Francisco Rollemberg, homem
público da melhor estirpe revela-se um profundo conhecedor da questão do limite Sergipe - Bahia. Como tal está propondo à
Assembléia Nacional Constituinte a reparação.
Devolver a Sergipe a faixa territorial que
lhe é devida é um ato de justiça que os
brasileiros, representados pelos Senhores
Senadores e DePutados constituintes farão
em atendimento a um clamor que dura há
mais de um século.
O trabalho do Senador Francisco Rollemberg, com os nossos aplausos merece ser
transcrito nos Anais da Casa para que a História o perpetue.
Palácio ..--Graccho Cardoso" _em Aracaju, 15 de
março de I 988. - Pedro Finnlno - Jorge
Araújo - Walter Santiago - Nazaré Carvalho - Mário Costa - Paulo Mendonça Antônio Conrado Dantàs - Padre Amóblo

PatrídodeMelo-RaulAndrade-LuizCorw
reia.
Ambas as manifestações muito me desvanecem, pelo alto significado que. representam de

apoio a uma iniciativa que, como já acentuei, vem
contando com o irrestrito e total respaldo da opinTãCI pública dos sergipanos de todas as classes
sociais, do empresário ao homem do _povo, dos
profissionais liberais aos estudantes e trabalhadores de todas as categorias. Sou grato por isso
aos nobres Autores desses dois documentos, tão
representatiVos da consciência cívica dos sergípanos.
Tão convido da vitória da tese presidencialista,
tollséivó minha inab_a]ável certeza de que a Assembléia Nacional Constituinte estará associada,
por sua vontade e condicionada por _documentação copiosa e consistente, no respeito à causa
sergipana, em suma, o respeito ao próprio dever
de justiça que se está_i_mpondo n_~ nova Constituição Pr~sileir.?l. _
A justiça, estou certo, se faz,. em princípio, pela
superação das desigualdades. Vale dizer: ela deve
ser perineada pela obediência à legitimidade de
uma argumentação precisa·, ·objetiva e historicamente irrefutável. _
Tal é o nosso caso. Não pretendemo~ usurpar
~ ê necesSárló torriàf beni claro -:--ComO fomos
usurpados em nossos direitos à posse de uma
região equivocadamente desincorporada do território sergipano. Nossa preocupação é em resgatar a dignidade do nosso povo ·pela restauração
da realidade geográfica presente naqueles poucos
milhares de qui!Qro~tf-o_s __quadrados que os faz
ã continuaÇãO não apenas do solo, mas da tradição histórica, económica e cultural do meu Estado.
Estou certo também de que a AsseJ!!Piéia
Constituinte, cOrria instância máXima de destinação da vontade nacional,_ é _o foro _adequado a
diririil! essa pendência secular, e o fará no sentido
do mais profundo respeito à verdade e à justiça,
por decisão soberana a se inscrever indelevelmente na memória do Direito e, em particular,
do Constituciona1ismo nacional.
.
Era o Que tinha a diZei-, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. f'RÊSIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEI.. (PFL- PE. Pronun-

cia o seguinte discurso} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Acabo de regressar do Recife, onde, acompanhando o Ministro das Minas e Energia,Aureliano
ChaveS, Presidente- de Honra do PF:_L, tive oportunidade de visitar a CHESF; no ensejo das comemorações 9e sua quarta década de existência.
Creio que o Senado não pode deixar sem uma
palavra a passagem desse evento da maior signiflcaç_ão pata toda, regi~o nordestina
Apolônio Sales, admirável figura de polí~co, ad·
miní.s_trador público e, também, poeta bissexto,
considerava a Hidrelétrica de Paulo Afonso a obra
redentora do Nordeste. Antes dele, mal começado
este século, o grande De! miro Gouveia- o nunca
demasiadamente louvado promotor da industrializaç~o do Brasil- conclamava seus irmãos nordestinos a empreenderem com ele uma "Cruzada
pela eletrificação do Nordeste".
A redenção do Nordeste ainda não ocorreu,
como desejava Apolónio, embora a Hidrelétrica

a
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de Paulo Afonso conte já quatro etapas em funcionamento e outras mafs usinas estejam em funcionarriento no São Francisco. Talvez porque nossa
geração- não tenha conseguido dedicar-se, com
9 empenho_ reclamado _por Qelmi.ro. Gouveia, à
tarefa de vencer o subdesenvolvimento.
Ainda assim não se pode negar que as sementes lançadas por esses dois bravos patriotas te·
nham caído em solo fértil. Nada mais houvesse,
germinaram com a criação da Companhia Hidroelétrica do São Frandsco, cujo-quadragésimo
aniversário todos nós, nordestinos, celebramos
com júbilo.
O sonho de Delmiro Gouveia, ao qual Apolónio
Sa1es começou a dar forma concreta, é hoje realidade, graças à operosidade e competência dos
quadros da CHESF. A pequenina "Angiquinho",
unidade geradora escavada na rocha, dominando
a portentosa cachoeira de Paulo Afonso, projetou-se nos_quatro complexos geradores que guardam o nome da catarata, obras de cunh'o inovador
que marcam a decisiva evolução da engenharia
brasileirã. Multiplicou~se fiéiS- ti .Sina~ ·ae; Moxotó
.....:.. hoje denominada Apolónio Sales; Sobradinho
- cujo grande lago, mar no sertão, quase pareceria confirmar a profecia de Antônio Conselheiro;
ltaparica- que em breve livrará a região da ameaça iminente de novo racionamento energético;
e BOã Esperança. Assim como há de concluir-se.
até 1992, a usina de Xingó, indispensável à garantia de que novos colapsos na oferta de energia
não mais afligirão o sofrido povo nordestino.
Não bastassem essas realizações - e outras
mais do. mesmo quilate, como as duas unidades
termelétricas, as linhas de transmissão que cortam todos os quadrantes do Nordeste e vão tocar
até o grande Norte, numa das mais extensas redes
dessa natureza do mundo . . . :. ..- ã CHESF' ostenta
outras conquistas, algu!J1aS difíceis de mensurar
fisicaniente. Como avaliar, por exemplo, a contribuição oferecida _por seus técliieds--; -quando, nas
distantes décadas de 40 e 50 constituíam-se praticamente na única _ma~sa críti_ça__a_ pensar, diutur-namente, o desenvolvimento do Nordeste, a sonhar com ã progresso·conduzido nos fios da rede
elétrica, após plasmar-se na água, terra e rocha
das barragens? Comà medir a confiança que despet[dú rjo espírito sertanejo, até então eSquecido,
o da primeira lâmpada elétrica, numa perdida povoação do interior da região?
Ao completar quatro décadas de trabalho, a
Companhia Hidroelétrica do São Francisco pode
orgulbar-se de sua evolução tecnológica, que lhe
permitiu, um dia, encontrar suas próprias soluções técnicas, quando escasseava experiência anterior, para os difíceis problemas _d~_ b~rrar o São
Fiai!.é:isco, na primeira Paulo Afonso! E. hoje, fá-la
capaz de superar todos os obstáculos para cons~
trui( a.I§U_iilas d~s maiores hidrelétricas do Bràsil.
Não se contenta, porém, a Companhia, em alcançar o progresso técnico e !Iansformá-lo em
resultados económicos. Sabendo, cohio empresa
partícipe dos novos tempos que_ o BraSil está hoje
atingindo, que a evolução material nada vale, se
não- for seguida de perto pela valorização de seus
recursos humanOs, empenha-se a CHESF em
promover;· hã medida de suas pos_~ibilidades, o
desenvolvimento social. Reflexo dessa postura
pode ser percebido, por exemplo, nas medidas
-que--antecederam, e ora estão acompanhando,
a formaÇão do lago de ltaparica, quando três cida-
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des, e uma população rural de mais de 20 mil
pessoas, tiveram que ser relocalizadas. Usando
a negociação, e, quando necessário, a persuasão
democrática, os técnicos e dirigentes da empresa

conseguiram executar essa difícil tarefa, de maneira a não prejudicar materialmente qualquer das
famílias atingidas, fazendo com que se reduzis~

sem e atenuassem, enormeme-nte, os inevitáveis
traumas que o progresso causõu, aó impor a mu·

dança.
Até nesse aspecto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, difia: que a OiESF segue o exemplo de Deimiro Gouveia, talvez o primeiro empresário nado.:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Durante o discurso do Sr. Marco .Maci'el
o Sr. HumbertO Lucena deixa a cadeira da
pfeSJãériCJã;- ijt.ie é ocupada pelo Sr. Fran-

dsco Rollemberg.
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)
- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGAUiÃES(PMDB-BA
Pronuncia: o SegUinte discurso.)- Sr. Presidente,
srs. senadores:
C Jornal Folha de_ S. Paulo publicou, dia
24-3~88, quinta-feira, éi:litoriãl intitulado "Bastade
Transição," que gostaria de ler e comentar.
Afirma o editorial:

Quarta-feira 6

917

"(j j:>resídénte qUe hoje se enCOntra em
estado de euforia não pode sair às ruas de
uma cidade brasileira sem arriscar-se a enfreittar manifestações do mais violento repúdio popular. Comemora uma decisão que
prenuncia, na questão de seu mandato, o
predomínio de uma tese rejeitada por três
quartos de população brasileira. Festeja o
prolo_rtgamento inútil,_ indesejado e abusivo
de um_periodo de incerteza e de_ semilegttimidade política. Retarda o momento de Se
devolver à sociedade um direito que lhe foi
usurpado durante décadas: o de eleger o pre- sidente da República.
Embora signifique uma exceção à regra
constitucional já aprovada, que determina
cinco anos de mandato para os próximos
presidentes - e contra a qual esta Folha
por diversas vezes se manifestou-, a realização de eleições presidenciais ainda em 88
é a (!:lternattva que resta para dissiPar um
quadro de perda de autoridade, de descrédito
público, de desleixo adininistrativo e de falta
de legitimidade política de que o atual presidente é o principal responsável."

na1 a preocupar-se em construir vt1as operárias
e equipamentos sociais para os seus empregados.
Por tudo Isso, Sr. Presidente, ninguém pode
"'Coroando tõda uma estratégia de intimipensar em desenvolvimento do Nordeste, sem
daçõ~s políticas, distribuição de verbas,
imediatamente lhe ocorrer o papel que desem~
ameaças de conflito institucional, fisiólogis-penha a CHESF, ao lado da SUDENE e do BNB
mo barato, mesquinhez, desrespeito à paJa-Banco do Nordeste- como agentes do desenvra empenhada e maquiavelismo rasteiro, a
volvimento regional.
-~ -âeci5a0 âo Congresso Constituinte, que cOnAliás, recorde-se, a CHESF é, de todas, a inais
sagra o princípio dos cinco a rios de mandato,
antiga, e seu papel pionelro ajudou a deflagrar
reacende as euforias do presidente Samey.
o proce..c;so do crescimento nordestino, pois cuida
.é: a reaçào previsível de um governante_
de algo que é básico para qualquer região: a enerque abandono~.;~_ suas responsabilidades adgia, a grande propulsora do desenvolvimento .
Neste ponto, Sr. Presidente, gostaria de alertar
ministrativas, desprezou um comprol'l)isso
Nesta justa consignação dos 40 anás da Corrique, se desprezarmos novamente a vontade popublicamente assumido, transformou o exepanhia Hidroelétrica do São Francisco nãO posso
pular e permitirmos que o grupo que tomou o
cutivo num balcão de favores e concessõesdeixar de associar-me ao alerta que seus dirigenpoder nele permaneça por mais um ano; estarea seus correli~:fiOnár\65, coi1duziu a níveis
tes têm feito à Nação, quanto à necessidade de
mos mais uma vez desconhecendo a vontade ponunca atingidos a crise eCOfl:ômk:a, a venaJinão descurar do esforço de garantir ao Nordeste
pular e votando contra o interesse daqueles que
dade política e a- desmoralização instituciosuficiente suprimento de energia elétrlca. Para isnos elegeram.
nal, com o objetivo de ~gurar o presidenso, não podem faltar recursos para as obras comE o editõilãl continua:
cialismo coni Sua permanência por mais um
plementares ainda por realizar em ltaparica, nem
ano no posto. ~
para edificar a usina de Xingá, e outras alternativas
"Já se esgotou, nestes três anos de desode geração que se considere mal$ convenientes
rientação, despreparo e inconSistênCia, toda
Por estrgit~~de vi_stas,_ inépcia, omissãOna região. Para a CHESF, que já pensa, não apea credibilidade de que o presidente Samey
e pequenez; renunciou a qualquer perspec~
nas no próximo ano, nem somente na virada da
pudesse dispor. Não convencem os argutiva de passar à história como um presidente
década, porém muitas décadas além do momenmentos de que, finalmente_ vencida a tutela
comprometiao acima de _tudo com a conduto que vive, é esta a oportunidade de assegurar
do PMDB, finalmente decidida a questão de
ção do. país a uma nova etapa democrática.
opções ao potencial hidrelétrico do rio São Franseu mandato, um "novo governo" começaPreferiu apegar-s_e-abe~merite ao projeto de
cisco, não longe de esgotar-se, e que, ademais,
ria. A vitória de Samey significa apenas o
prolongar sua permanência no cargo. Dali
poderia ser eventuaJmente ainda mais limítado,
_ º'g~fu_ndamento e o sucesso de um estilo
desdobra_ o_ -espet:ál;:ulo, ___ _çon..hecidO-à-saciePela- n.ec-eSSi(fã:de de atender a usos alternativos
marcado pela fisiologia, pelo desperdicio de
dade pela população .Qrasileira, das falitasias
as suas águas, como a irrigação, igualmente prio•
verbãs públicas, pela incapacidade presideninconclusas, __das cetaliações microscópicas,
ritária para o Nordeste e o Brasil.
cial de firmar-se por seus próprios meios,
dos desastres económicos, das promessas
Por isso que a empresa reivind[cã -e tari1bém
por sua própria visão, por sua própria compefrrealizadas, das veleidades bovaristas e dos
tência.
nisso haverá de contar com todo o nosso apoio
atas incontidos de demagogia.,.
- Crédtto de con-fiã-tiça - e Já fOram larga- colocar em sua esfera de atuação o potencial
de geração representado pelos rios do chamado
mente concedidos, quando ainda havia motiA esse próposlto, para convencimento dos que
meio-norte brasileiro, do Maranhão, e parte de
ainda eventuaJmente duvidem da manipulação de
vos para isto- não mais se justificam. Menos
ainda quando se fundamentam, se não na
Goiás. Essa é umá. providência que se jUStifiCa,
recúfsOS feC.tefaiS- para obtenção de apoio político
por atender à racionalidade com que devem ser
para as teses do Presidente, o Jornal O Estado
ingenuidade, na repulsa conservadora à realização de eleições ainda este ano...
tratados problemas complexos, como o de pro·
de S. Paulo, de 25-3-88, traz a seguinte man~
gramar e projetar o futuro energético da região.
_dl~ "Vitória Custa Cz$9;6 Bilhões," que foi õ
Notem bem, Srs., como destaca a Folha, três
Ao encerrar, desejo congratular-me com o Mi-_ total dos recursos alocados a prefeituras de diver- _anos __ de desorientação, despreparo e inconslsnistro Aureliano Chaves, com os dirigentes da Elesos municípios, especialmente os das regiões Sutêhcia esgotaram toda a credibilidade de que o
trobrás e da CheSf...:..:... à frente Ocompetente Engedeste, Sul e Centro-Oeste, pela Caixa Económica
Presidente Sarney pudesse dispor!
nheiro José Carlos Aleluia - pela passagem do
Federal. Em seguida, o jornallistã as concessões
Fosse e1e um Chefe de Governo sob regime
evento e condamar os ilustres Pares, que comigo
de canais de rádio e televisão efetuadas entre japarlamentarista e duraria muito pouco no poder!
seguramente se associam na comemoração dos
neiro e março deste ano, comentando que, curioBrevemente teremos a chance de nos redimirmos
sarrienle, centros erri que há forte oposição polí40 anos da Chesf, a comparb1harem também da
perante a opinião pública, tirando do poder esse
minha reivindicação, que ê de todos os n6rdêS..
tica ao Presidente Samey não foram de forma
cidadão que já não tem legitimidade política para
tinos, no sentido de que jamais se negue à empreàlguma atendidos. O Estado de Alagoas, por
exercê-lo. Faremos isso óu téâeremoS novamensa os recursos - humanos, financeiros ~ de
exemplo, do Governador Fernando Collor de Mete ante concessões fisiológiCãs, ameaças de gol~
que necessita para continuar buscando a reden·
no, nao obteve uma única concessão ou empréstimo.
-pes, como se fôssemos tutelados pelo _poder mição do Nordeste. Ou homens coino belmiro Goulitar?
·- - veia, Apolónio SaJes, e tantos outros, terão sonha- E o Presidente Samey ainda afirma que não
Mas voltando ao ed,_itprial, ele conclui:
do, lutado e trabalhado em vão.
retalia ninguém ...
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
Mas o editorial da FoUta de S. Paulo pros"O casuísmo dos que desconfiam da debem!)
segue:
mocracia - dos que, temendo a vitória de
o

-
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um ou outro candidato, preferem adiar a hora
da verdade eleitoral; dos que _suportam o
princípio da soberania popular como floreio

de retórica, mas hesitam em assumi-lo com
todas as con_seqüências que possa ter -aJiase ao oportunismo dos favorecidos, dos fisio-

lógicos de todos os níveis, para adiar, até
o insuportável, até a eclosão derradeira da
crise, a democracia brasileira. É hora de exercê-la em sua plenitude, com eleições diretas
para presidente em 88. Basta de transição."

.é: essa, Senhores _a_ triste ali~_nça que está marcando nossas dedsões, unindo os. que temem
a hora da verdade eleitoral com os favorecidos

e fisiológicos de todos os nív~ís. Deus _queira que
tomemos a devida consciência da responsabi-

lidade que pesa sobre nossos

ombro,s~

que aten-

damos aos reclamos do povo, que pede, que,

clama, que exige eleições diretas para presidente
em 1988.
Era o que tinha a dizer,-Sr. Presidente. (MuJto
bem!)
(DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR

JUTNiY MAGALHÃES EM SEXI PRONUNCIAMENTO):

BASTA DE TRANSIÇÃO ~·
Folha, 24-3~88
Coroando toda uma estratégia de intimidações
políticas, distribuição de verbas, ameaças de conflito institucional, fisiologismo barato, mesquinhez, desrespeito à palavra empenhada e maquiavelismo rasteiro, a decisão do Congresso constituinte, que consagra o princípio dos cinco a_nos
de mandato, reacende as euforias do presidente

Samey.

~·

-

.

-

É a reação previsível de um governante que
abandonou suas responsabilidades administrativas, desprezou um compromisso publicamente
assumido, transformou o ExecutiVo num balcão
de favores e concessões a seus co_rreligionárlos,
conduziu a níveis nunca atingidos a crise económica, a venalidade política e a desmoralização
institucional, com o obJetivo de assegurar o presidencialismo com sua permanência por mais um
ano no posto.
Por estreiteza de vistas. inépcia, omissão e pequenez, renunciou a qualquer perspectiva de passar à história como um presidente comprometido
acima de tudo com a condução do país a uma
nova etapa democrática~ Preferiu apegar-se abertamente ao projeto de prolongar sua permanência
no cargo. Dali desdobra o espetáculo, conhecido
à saciedade pela população brasileira das fantasias inconclusas, das retalia,çóes microscópicas,
dos desastres económicos, das promessas irrealizadas, das ve1eidades bovarístas e dos ates incontidos de demagogia.
o presidente que hoje se encontra em estado
de euforia não pode sair às ruas de uma cidade
brasileira sem arriscar-se a enfrentar m-anifestações do mais violento repúdio popular. Comemora uma decisão que prenuncia, na questão
de seu mandato, o predomin!o de wna tese r~ei
tada por três quartos da população brasileira. Feg..
teja o prolongamento inútil, indesejado e abusivo
de um período de incerteza e de semilegitimldade
política. Retarda o momento de se d~volvcr à sociedade um direito que lhe foi usurpado durante
décadas: o de eleger o presidente da República.

Embora signifique uma ex~iio à regra constitucional já aprovada, que determina cinco anos
de mandato para os próximos presidentes - e
contra a qual esta folha por diversas vez.es se
manifestou -, a realização de eleições presidenciais- &~nda em 88 é a aJtemativa que resta para
dissiPar -u:m: quadro de perda de autoridade, de
descréd~to público, de desleixo administrativo e
de falta de legitimidade política de que o atual
presidente é o principal responsável.
Já se esgotou, nestes três anos de desorientação, despreparo e inconsistência tOda a credibilidade de que o presidente Samey pudesse dispor.
Não convencem os argumentos de que, fmalmente vencida a Mela do PMD6, finalmente decidida
a questão de seu rnandato, um "nov9 governo"
começaria. A vitória de Samey significa apenas
o aprofundamento e o sucesso de um estilo mar~
cada pela fisiologia pelo desperdício de verbas
públicas, pela incapacidade presidendal de firma~
se por seus próprios meios, por sua própria visão,
pot'sua própria competência.
Créditos de confiança- e já foram largamente
concedidos, quando ainda motivos para isto~
não mais se justificam. Menos ainda quando se
fundamentam, tie não na igEmuidade na repulsa
conservadora à realização c;ie eleições ainda ~ste
ano.

O casuísmo dos que desconfiam da democracia -dos que, temendo a vitória de um _ou outro
candidato, preferem adiar a hora da verdade eleitora~ dos que suportam o princípio da soberania
popular como floreio de retórica, mas hesitam
em assumi-lo com todas 8.? conseqüê!lc~s que
possa ter - alia-se ao oportunismo dos favorecidos, dos ftSlológicos de todos_ os níveis para
adiar até o insuportável até a eclOsão derradeira
da crise a democrac@ brasileira, É 1-jora de exercê-la em sua plenitude, com eleições diretas para
presidente em 88. Basta de transição.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

--Concedo a palãv_ra ao nobfe Seriador Nelson
Wedek.in.
--..
-O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
-

A FARRA EA FANFARRA DO BOI
O barulho em tomo da Farra do Boi se tomou
insuportável. Qualquer catarinense que conheça
o seu estado e a sua gente não pode ignorá-lo
e menos ainda süenciar, diante do circo que se
arrilou.
Nenhum dos detratores da agora mundialmente famosa Farra sequer menciona o fato de que
apenas uma ínfima minoria (menos de 5 mil)
de catarinenses a praticam, passando a (falsa)
idéia de que, pelo Estado de Santa catarlna todo,
no tempo de Páscoa. se comete um verdadeiro
morticínio de bois indefesos.
Os críticos esquecem sempre de anotar_ que
os catarinenses, na sua esmagadora maioria (quase totalidade) não só não praticam a farra, como
a condena e abomina.
O "pequeno" detalhe de que a farra do boi_
é um costume ancestral, secuJar, atávico mesmo,
também não mereceu maior ressa1va.
Tudo foi noticiado como se bandos de desalmados, de repente, no litoral de Santa" Catarina,

Abril cre 1988
tivess.em resolvidos pôr em prática seus instintos
bárbaros contra a raça bovin_a. ..
Curiosamente, nfnguém se lembrQl.! de perguntar porque um povo ordeiro, pacato, simples, como é a nossa gente litoranêa, seja a que -justamente- pratica a Farra...
Enfim nada disso pareceu relevante para o exer~
cicio da atoarda em tomo do assunto: os fatos
tiveram menor valor do que a SUél rafltasiOsa, ruidosa versão.
_DE:u para ver com clareza no programa da Sra.
Hebe Camargo, (tão candidamente silenciosa
quando se torturavam brasileiros nos porões do
DOI-CQDI em São Pau1o. e tão corajosa agora
na denúncia de mau trato a animais) quando o
secretário Antunes Severo foi lite_ralmente iinpe·
dido de fazer a deresa dº SeU-Estado, da sua
gente, do seu governo.
E vejam o papel dos verdes. Feldman e Gabeira
primeiro pediram repressão policia~ depois a condenaram. No fmal reconheceram _encantados que
na Farra há um dado cultural de funda raiz, que
nenhuma repressão vai estirpar de hora para outra....
O Sr. Gabeira, depois de seu rico aprendizado,
chegõu a dizer- pasmem -que nem os cat.arinenses Cõhhecem bem_ a é3_gora famosa Farra!
Ninguém, durante a Fanfarra do boi, lembrou
de destacar os esforços do atual governo, na linha
educativa e oonscientb:adora, para reduzir os efeifos e eliminar a prática, como a Comissão PelTllaIi.ente criada para estudar a matéria, a introdução
de disciplina específica nas escolas de }9 Grau
das comunidades envolvidas,. e a notória, ostensiva campanha na mídia.
Do_esforço do Governo nada ou pouco se disse,
mas se chegou ao limite de inventar que a Farra
havia sido autorizada em Santa Catarina, como
se o governo ou o Governador pudesse revogar
lei federal.
--Nós, catarinenses, não temos porque continuar
tolerando essa ingerência em nossos assuntos,
em assuntos_ que estamos tratando e encami-nhando, em costumes de uma parte de nossa
gente._
_
_
~ Basta de hipocrisia. Qunado se lincha um ser
humano, como tem acontecido c_om .assu_sta_dora
lreqUência em -nosSo País, a gn1a não é_ tamcinha.
Onde está a Sra. He.be quando bandos de_ "justiceiros" produzem assassinatos por atacado na
periferia de São Paulo!
CertoS desenhoS_ infantis_ de TV, os filmes de
Rambo, a vida_nas cidades, o morticínio no trânsito, um soco do Sr., Mike: Tayson. tudo isso e
muito mais, toma a Farra do boi quase uma-inocente brincadeira.
__ Enquaf!to existir u~a s§ c_rianÇa que morra de
fome e diarréia, e_nquanto existir um único e só
mendigo dormindo sob a marquise, a Farra do
~Qi j_amais terá a gravidade que lhe querem atribUir.
_~Antes da Farra do Boi há a f.ar_ra_d_as guerras,
da- doença, das multidões faminta__s, da miséria,
da ~orrupção das desigualdadeS.
Respeitemos a SOciedade Protetora dos. Anii'nais, mas vamos instituir com toda urgência a
So_cfedade Protetora dos Seres Humanos..._(Muito
b~m!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
~ Conceáo _a palavra ao nobre Senador Carlos
oe'Carli.
.
-
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Abnlde 1988
O SR. CARLOS DE'CARU (PMDB -

AM.

Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Sflbemos todos que a primeira e mais importante contribuição do setor agropecuário é forriecer alimentos_e matérias-primas que atendam aos
mercados internos e externos. Esse dever jamais

é esquecido pelos produtores, pela população e
pelas autoridades constitufdas.
Existem, no entanto, uma segunda contribuição que. caso analisada com a devida seriedade,

se converte em condição fundamental para que
a anterior se concretize. As atividades agropecuárias devem, também, melhorar os rendimentos
das pessoas que se deqicam a esse setor.
Essa função essencial - a elevação do nível
de qualidade de vida do produtor rural - vem
sendo sistematicamente ignorada, senão impedida pela instabilidade e inoperância da politica
económica do governo;
Como exemplo dramático de tal situação, peço
vênia para ler o apelo que me chegou de Parintins
-imp-ortante municíPio -do meu AmazOnas:
"ComunicamoS a V~ Ex• que pecitãrista e
juticultores de Parintins estão preocupados
com o sistema adotado pelas casas de crédtto, principalmente bancos oficiais que,
a1ém de juros incompatíveis com a realidade
económica de nossa região, ainda a inclusão
absurda e desumana da correção mbhetária,
na base OTN, o que toma impraticável a liquidação dos débitos por parte da nossa classe
produtora, presentemente .ameaçada pelo
atual regime financeiro que não somente estrangula como liquida as esperanças· de
quantos desenvolvem atividades na pecuária
e na juticultura do nosso Estado._
Apelamos a V. Ex', ria certeza de que tudo
fará, junto à esfera federal, no sentido de encontrar meios qli'e venham a atenuar a_situa..
ção crítica e aflitiva dos nossos proc!utores
rurais, os quais sempre foram os sustentáculos da economia desta região. Parece-me
que, em se tratando de região pobre econo~
micamente, seria de bom alvitre um tratamento especial, visto _que a referida classe
prodUtora necessita, urgentemente, de maior
incentivo e melhOr- Compreensão por parte
da política econômica do nosso País, sem
o que, lamentamos afirmar, grandes e sérios
prejuízos haverão de comprometer as atividades produtivas deste Estado."
ESSe1eJe9rama, Sr. Presidente, reflete não somente o desespero dos produtores rurais daquele
município, nem a justa preocupação do Prefeito
Gláucio Gançãlves e do'i:)eputado Estadual Enéas
Sobrinho que o enviaram, nem, tampóuco,_a penalização dos ruralistas amazonenses. Ecoa, nb
distante Amazonas, o clamor que se vem fazendo
ouvir em todos os rincões do Território nacional.
Há pouco mais de um ano, em fevereiro de
1987, ao lado das manchetes que noticiaram a
safra recorde, os periódicos registravam que os
custos da produção assinaJavam Ul)la diferença
de 89% contra o produtor. Os Estados do Sul
exibiam uma safra, resultante da disponibilidade
de crédito barato em 1986. Enquanto isso, os
produtores aguardavam, inquietos, que as deci~
sões governamentais lhes reduzissem os prejuíZos. Infelizmente, a seqüência de medidas econô-

micas se constitui_ em paliativos, e a cris_e que
atingiu o setor primário cresce acelerada e desen-freadamente.
Os agropecuaristas que, como muitos brasileiros, se deixaram envolver pela perspectiva de
inflação zero, após a adoção do Plano Cruzado,
iniciaram o ano de 1987 à beira da falência. Aqueles que se endividaram para píoduzir mais, acreditando nos juros baixos e no consumo· elevado
viram suas dívidas multiplicadas.
Os crêditos de investimentos, que sofreram um
brutal aumentó de custos à volta da inflação, tiveram uma pequena dilatação do prazo de pagamento.
A.s conseqüências não se fiZeram esperar. Par-'
saldar as dívidas quase triplicadas, os produtores
rurais tiveram que se desfazer de suas terras e,
em muitos casos também de carros, tratores,-ca·
sas e até telefones e __aparelhos de televisão. Essas
situações se repetem em todos os Estados do
País.
Recentemente no dia 8 do mês de março próximo passado o ·Jornal do Brasil informav_a que
fazendeiros de Minas se negam a pagar dívidas
-e -registrava no parágrafo inicial da matéria:
"Perto de 1 mil e ZOO produtores rur8is
de 12 municípios do alto rio Doce declararam, unilateralmente, a moratória _de suas dí- --vidas bancárias, por dtscordarem dos juros
e da correçáo monetária cobrados."

Esta, Senhores, é a realidade atual de Estados
e municíptos que apresentam um grau de desenvolvimento bastante satisfatório. Tenho a certeza
de que este plenário tem condições de aquilatar
6 impacto que tais prejuízos representam para
o Municfpio de _parintins e para o Estado do Ama-zonas, cuja economia há relativamente pouco
tempo se vem estabilizando.
.A produção nadonal de juta se situa em torno
de 13.936 toneladas, oriundas do Amazonas e
do Pará. A participação amazonense corresp-onde
a 10.984 toneladas, ou seja, cerca de 79% desse
total. A fa1ência dos juticultores criará, portanto,
umif lacuna praticamente insolúvel no fornecimento dessa fibra ao mercado interno. O primeiro
segmento a se ressentir será a indústria de c_ordas
-e-- sacarias. Outros setores, como a navegaç:ão,
terminarão por serem atingidos a médio prazo.
Nossa pecuária, Senhores, se expande gradativamehté, erifrentarido os obstáculos naturais da
região e as dificuldades decorr~ntes da aclima~
tação e da adaptação das diferentes espécies.
Mesmo assim o rebanho amazonense conta com
-mais de 600 mil bovinos e 15 mil suínos.
Esses totais representam o esforço, coragem
e a dedicação de proprietários rurais que acreditaram e ain-da acreditam neste País e que, portanto, merecem o respeito e a compreensão do Governo, não em termos de palavras, mas de ações
concretas.
Antes, porém, de propor qualquer medidas
quero a1inhar aJguns itens que considero da maior
importância:
- a agropecuária brasileira vem sendo descapitalizada, ao longo dos últimos quinze anos, sendo raras as ocasiões er11 que a· relação de trocas
favoreceu o setor primário;
- o aumento repentino da inflação- e _o conseqüente retomo da correção monetária aos fman~
ciamentos do crédito ruraJ invializaram a atividade
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agrope<:uillia, notadamente para o pequeno e o
médio produtores rurais;
- a inviabilidade da produção agropecuária
ocorr_eu devido ao efeito adverso do plano de estabilização económica, denominado "Plano Cruzado~·.._ que induziu os produtores a utilizarem o cré·
dito de forma intensa, na pressuposição de inflação reduzida a curto e médio prazos;
-as medidas governamentais, objetivando minimizar-á ímpacto negativo da elevação dos encargos financeiros do setor primário, não lograram o efeito desejado;
-A ampliação dos conflitos sociais no campo
fartamente noticiados pela imprensa. indica que
o setor agropecuário deve ser urgentemente auxi·
liado na solução do problema criado pelas taxas
elevadas dos Sistema Nadona1 de Crédito Rural;
-finalmente, Srs. senadOreS, ·quero deixar
bem dÇ~.ro que as freqüentes modificações nas
normas de financiamento caracterizam a ausência de uma Política coerente, de médio prazo,
para o setor.
Segundo o Ministro da Fazenda, Mcu1son Ferreira da Nóbrega, "caberia ao Governo manter
uma política de crédito voltada apenas aos pequenos e mini-produtores rurais". Sabe-se, entretanto, que as instituições financeiras privilegiam os
grandes proprietários, em razão da maior segurança de ressarcimento.
Dessa exposição, Sr. Presidente, duas propostas concret~ podem ser extr~ídas:
Primeira - Extinção pura e simples da corre.
ç.ão monetária no pagamento das dívidas de micros, pequenas e médias empresas agropecuárias
e extrativistas, ainda nesta safra.
Segunda- Definição e implaritaçiio de política
- ae iTiédio prazo, bem estruturada e lógica, que
permtta a reorganização do setor primário, de
acordo com as características regionais e o porte
dos beneficiários.
Causa espécie, Srs. Senadores, que, num momento em que atravessamos uma verdadeira comoção de âmbito nacional, o Governo tenha lançado, no dia 1.5 último, o Programa de Apoio
ao PeqUEmo Produtor Rura1. Duzentos e quinze
municípios foram sorteados com programas de
açõe'S cOmunitárias. A.s regiões com mais cidades
relacionadas são o Nordeste, com 75, e o Sul,
com 66. O programa custará 1,5 bilhão aos cofres
públicos, beneficiando, inicialmente, 86 mü pessoas.
Ao invés de sortear municípios para implantação de ações comunitárias, já que o objetivo
do Programa, como- o próprlo nome indica, é
o apOio ao pequeno produtor, por qUe atender
à reivindicaç!o específica, isto é, .suprimir os juros
e a correç2ío monetária do pagamento-das dívidas
de to-dos os pequenos e médios agricultores?
Osjorriais do óltimo dia 16-noticiaram a expectativa do Ministro Íris Rezende quanto à próxima
safra recorde e a afirmação otimista daquela autoridade: "A Agricultura é a saída para a crise".
A continuarmos sem soluções o'bjetivas, em
brev-e quem se dedicará à agropecuária e à agricu1tura?
Só nos resta, apesar da euforia das autoridades
federais, fazer coro com os fazendeiros de Minas
e do Amazonas que declararam:
"Não há a menor possibilidade de pagarmos
nossas dívidas. Reformar os títulos dando mais
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prazos, mas com a atual taxa de juros e correção
monetária, significa_ total extinção da C;]asse produtora e trabalhadora rural"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDJ;IUE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.
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revistas as normas da Companhia de Financia-

mento da Produção no que digam respeito à compra da produção, fazendo com que coincida com
_a época da colheita e que a sacaria volte a ser
f6rnecida ao produtor, da forma que vinha s_e:ndo
até agora praticada, com o pagamento send_o feito
na hora da entrega.
· Somente assim os produtores de cereais cje
meu Estado terão_ condições para c:ontinuar plantando, somente assim a Companhia _d~ Financiamento da Produção _e$ai:~ cumprindo os objeti~s para os quais foi criada(Muitó bem!)

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB ~ RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Sena_dores:
A Política Agrkola_ N"-donal vem. se aperfeiO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembe.~:g)
çoando, no decorrer do tempo, para atender à
-'-'_ Conçedo a palavra ao nobre Senador Mário
imensa demanda de alimentos, com a criação
Maia.
de organismos visando a garantia do agricultor
para a colocação de_ sua produção.__
Mais organismos são crij!_d_os, maiores probleO SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC.. Pronuncia
mas se avolumam.
o seguinte discurso)~ Sr. Presidente, Srs. SenaNa com~rciali~açãQ da ~fra, o fmanciamento
-dores:
do EGF - EfnpféStimo do GovernO :Federai :.......
Inicio esta minha despretensiosa participação
com juros extorsi_vos acrescidos de _corre_ção, lenos trabalhos do dia de hoje, lembrando-me de
dois gràndes líderes: Martin Luther King, líder nevam o agricultor _a insolvênc:ia; na AQF - Aquisição do Govetb.oYederal-: oS recursos se mos- "·- _g_ro, pastor protestante, pacifiSta que movimentou
tram insuficientes- parà a compra ela pro-dução,
toda a sua geração, cuja morte onteffi completou
vinte anos, e Nelson Mandela, o formidável líder
fazendo com que os produtores, preocupados
com a escassez. de dinheiro, comercializem a
negro, preso desde 1962 em Robben, ilha-prisãO,
qualquer preço, pressionados pelàs cobranças de -Qnde estão confin~dõs_ vários_ outros dirigentes
cwnprirem suas obrigações de endividamento.
}~_egros do Congresso Nacional Africano (CNA),
Um desses organismos é a Companhia de Fiproscrito pelo regime de Pretói:ia, cidade~sede do
nanciamento da Produção que, em rneu Estado,
poder executivo da minoria bran<:a que ·domina
já conheceu dias melhores e que hoje, ero nome
a África do Sul. A _condição para Mandela liberde uma burocracia ali~nact--ª_da .regiãO, deixa os
tar-_s_eésuasubmisSãoaogovemm:loApartheld,
produtores de cereais de _Rondônia ~ntregues à ··cujO signíficadO é Separação em afrlcaners, línsanha de atrave.s.sadoce.s ~nescrupulosos, que - 9Ua derivada do holandês. Mas Mandela resiste,
compram a produção a_ preços avil~ados pelas
se recusa a baixar os olhos, a baixar a cabeça,
necessidades dQ_agrlcultor.
a baixar a dignidade.
As normas da Companhia de Financiamento
Hã tempos, Nelson Mandela é o principal símda Produção somente agora chegaram em meu
bolo vivo de seu_ povo, a grande maioria negra
Estado. É: preciso _que se diga que, num país da
da África do Sul. Símbolo mais representativo da
dimensão territorial como é o nosso, a colheita
r:esistência hegra cOntra o regime racistã dos afrl.
se processa em çiatas diferentes de região para -Caners; descendentes de colonos holandeses,
região.
franc~ses e alemães, que chegaram à região do
A colheita de arroz, pÕr exéfnplo, é feita no
Cabo-em meados do século 17. São, portanto,
mês de janeiro, em meu Estado. No Sul do País,
apenas 300 anos de colonização branca. E estes
essa colheita é realizada no mês de abril. Adequar
afrttaners se considerêlm como africanos legítias normas para a compra da produção a cada
mos, a trlbo branca. Como se 300 anos pudesserri
região é a obvied.ade que se impõe para que o
ser equivalentes à toda história milenar da África,
o continente negro.
·
organismo realize sua tarefa de gararitir os preços
dos cereais compatíveis com seus cUstos.
.
A segregação racial foi institudon~lizada em
Mas a nuvldade burocrática deste ano da Com1948, com a vitória do Partido Nacional. A partir
panhia de Financiamento" da Produçã.o, que tanto
_daí, a vida do não branco, em especial a do negro,
ficou difícil na África do Sul. Os africanem aârriiamargor vem causando aos produtores, é a suspensão do finançiamento da sacaria com a co- terii um parlamento com representação mestiça
brança_ antecipada das unidades Jor.necidas, ao !)~~iãtica, além da branca. Jamais representação
_
_
_
negra. E os negros correspondem a 74.1% da
preço de 138 ciijzados.
PJ.é o ano passado, o produtor deixava assinada ·população _sul-afri~ana, os brancos, 14.7%. Soweumaduplicatacomvalordasacariaequesimples- to, o maior bairro_negro, é um gueto com mais
mente era devolvida ao emitente quando da entrede dois milhões de habitantes .negros, submetidos
ga do cereal. Hoje, com a cobrança à vista, o
a ama subvida. Além de Soweto, tem Mamelodi
e outros, como Crossroads, uma grande favela.
produtor não_ tem como pagar, não tem como
O Partido Nacional, após sua vitória dada Pelos
vender, ficando, destarte, a mercê_dos preços bem
abaixo do mínimo· estabelecidq pelo governo, que
14% de brancos, erigiu um sistema legal, instituas atravessadores oferecem e que eles, os producionalizando o Apartheld: leis proibindo relações
tores, têm que aceitar para fazer frente aos prazos
sexuais e casamentos interraciais; classificação
dos empréstimos tomados para a execução do
racial desde o nascimento; terras, áreas resi4enplantio.
_.
__dais, lazer, transporte_s e educação seg'regados;
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de~ registrado - passe pãra locomoção de negros pelo país; remoaqui, o meu protesto contra uma burocracia nor- ção forçada de não-brancos de suas terras e zonas
mativa que prejudica os produtpfe? de cereais - urbanas; negro_s, mestiços e asiáti_CQ$ privados de
de_ meu Estado e faço um apelo para que sejam
direitos polític:os; Judiciário_., serviço da discrimi-

nação racial e delimitaçã-o de áreas geográficas
só parei negros, os chamados "Bantustões",
Desde 1960, foram deslocadas à força cerca
de .3.5 milhões de pessoas. Com a criação desses
"bantustões", _aos quais o governo --rac[sta deu
formalmente independência, mais de oito milhões
de negros sul-africanos perderam_ a cidadania, a
nacionalidade sul-africam~. Uma diáspora praticada porneonazistas contra negros. Hoje algumas
e.once_ssões foram feitas, como a~do parlamento
para mestiços e asiáticos. Porém, falta muito para
que a maioria negra seja tratada como_ seres hu-_
manos, não digo nem deter o p6der, como seria
o correto. O que é rotina nos países civilizados.
na ÁfriCa do. Sul é negado com a w:rogância da
-estupidêz- "Jamais aceitaremo.$._a reivindicação
de wn homem, um voto". Esta frase, dita. pelo
depUtado brarico-Conbotha, bem demonstra a
arrogância e a postura suicida frente ao inevitável
confronto que se s~uirá entre .negros e brancos
na África do Sul.
- Nelson Mandela __está preso- há 2 anos, pode
morrer h a c:adeia. Luther King está morto há vinte.
Seus crimes, a ousadia de lutar pela dignidade
de sua gente. _Ambos são venerados no mundo
-iOdO.~Os pensclm-emos,_c.mas; ati_tu4es c;le Nelson
Man~ela são trazidos a público por sua mulher,
Wirinei Manâela, ~ja têmpera roi forjada no mesmo aÇo-qUe o marido, Nelson Mandela.
- --_A luta dos negros sul-africanos não é apenas
uma h,tta racial._ Por_ trás disto está ~ luta social,
política, ecOnêimtcà: os 74% de negrOs-poSsuem
2% da riqueza do pafs, dados fornecidos Relo
conglomerado fman<:eiro San1am,_branco, da África do Sul.
.. __
_ .
Neste ano, quando o Brasil c_omemora o 19
Centenário da libertaç_ão dos ~cr_avost a voz de
Luther King; âe NelSOn Mande_la,_ de Steve Biko
e de tantos outros heróis e vítimas da discriminação racial não podem cair no vazio. NÓs, brasileiros, não temos o apartheld, não temos um
siste.ma legal qUe acoberte o ra(;ismo. Porém, es-tamos no estàgio seguinte, isto é, legalmente superamos a luta racial, não superamos a luta socia1,
po!j!js_a e econômica que os _negros-aa África do
Sul J;am_l;>ém travam. As faVefas brasileiras em nada difereinQBs sW-afriCanas. O e~<!_<;lp de inlséria
em que ViVem as Classes mais baixas no Brasil,
_h}Wto _se asseme~ha às condições dos negros
rrtais s-ofridos da Africa do Sul. O desprezo com
qUe- as eliteS brasil-eiras, os conservadores observam a· grande maioria _do povo é o mesmo Qespre"o dos afrlcanei'S ·como os negros sul~africanos.
O ;Brasil é uma_ n_~çã<> de maioria negra ou
mestiça. E, ainda assim, Uma elite branca domina
o- PãlS.
Povo permanece estagnado na falta
_çie nutrição, educação, saóde, habitação e sanea·
merftO. Está na hora de o povo decidir seus próprios caminhos. Aqui, na África do Sul ou em
qualquer lugar, a tutela,,,J;eja de quem for, sobre
quem quer que seja, é segregacionista, ê discriminatória, é preconcetiuos~ é indigna para o povo
tutelado.
A luta contra o racismo, no Brasil, em relação
com a luta cont:J:a a injustiça soctaJ, política e ecoT!ôrnica~ ESia não abrange a-qUela, poi'ém, são
l!.ltas irmãS_ SiámeSas;- iiiseparávers: A libertação
-·_racial só_ virá se acompanhada da libertação social,
polític_a_ e econômlca.
_
A tu~eJa social ~ política sobre um povo, seja
qual_fq_r, é a tutel~ do a~eld, a dominação
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pela força, é a discriminação racial, política, económica e social.
I:: preciso dar uni basta nas tutelas de qualquer
espécie. É pre9so que o povo, a grande maioria,
daqui ou da Africa do Sul, _dedda seu próprio
rumo.
~
É o que tinha a dizer, Sr. Presiderite", (Muito
bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida

pelo Sr.

]~>-Secretário.

·

É lida a seguinte

Bruma (DF), de 4 de abril de 1988
Exrn7 Sr.
Senador Humberto Lucena

DO. Presidente do _Senado Federal
Brasilia (DF)

Sr. Presjdente,
Cumprimentando-o, comunico-lhe que, no período de 11 a 15 do corrente, me ausentarei do
País, com destino a New York, USA, onde me
submeterei a exames dínlcos.

Pedindo-lhe levar na devida conta esta comunicação, para efeito de anotação, aproveito o ensejo
para renovar-lhe protesto de estima e considew
ração.
--- - --Cordialmente, - Senador Álvaro Pacheco.

O SR. PRESIDENTE (Francísco Rollemberg)

-A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1"-8ecretárfo.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
1'1•25 de 1988
Requeremos urgência, nos tennos do art. .371,
alínea b do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara n9 16, de 1988 (n9 313/88;
na Casa de origem), que altera o inciso I e os
§§ 1•, 2• e 3• dO art.-16 da Lei n• 5.540, de 28
de novembro de 1968, que "fiXa normas de organização e funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola média, e dá outras
providências", e dá nova_ redaçfio ao§ l9_do art.
2" da Leí n9 6.420, de 3 de junho de 1977.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1988. - Fer·
nando Henrique Cardoso- Carios ChlareiU.

REQUERIMENTO
N• 26 de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art 371,
alínea b do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado no 11, de 1988, que dispõe
sobre a filiação partidária para as eleições municipais de 1988.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1988. ---,- Fernando Henrique Cardoso - Carlos Chiarem

-Jarbas Passarinho -Jamll Haddad -Mfonso Camargo - Maurído CoiTêa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Os requerimentos lidos serão v91fidos após
a Ordem do Dia, na forma do a!j.. 375, § 29, do
Regimento lntemo.

O Sr. João Lobo - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo c:f pãiavra _ao nobre Senador João
Lobo, parª uma questão de ordem.
O SR. JOÃO LOBO (PFL -

PJ. Para uma

questão de ordem. Sem revisão do orador.) -

_St. Presidente: _
So_licito a V. EX' suspenda a sessão, porque
é evídente a ausência de quorum para a continuação de nossos trabalhos.
~-O SR. PRESIDENTE (Francísco Rollemberg)
- Sendo evidente a falta de quorum, a Presi·
dência suspenderá a sessão por dez minutos, fazendo acionar as c:ampainhas.
Está suspensa-a sessão.
-

(SuspeiJSa às 13 horas e 22 minutos, a
sessão é reabeJti!l às 13 horas e 30 minutos.}

OSR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
- Está reaberta a sessão.
É ~dente a- faita de quorum.
Estão prejudicados_ os Requerimentos n'?"' 25
e 26, lidos na presente sessão.
A Presidência informa aos SJ3õ. S_enadores que
a-próxima sesSão do Senado Federal será oportu·
namente convocada, observados os termos regi·
mentais, não podendo ser efetuada neste mo-mento,_ em face da necessári_a compatibilização
'CIOS trãbalhos da_ Casa e da Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Rollernberg)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 45mi·
nutos.}

lRECHO DA ATA DA 5• SESSÃO, REAUZADA
EM 15 DE MARÇO DE 1988, QQE SE REPU·
BUCA POR HAVER SAlDO COM !NCORREÇÃO
NO DCN (Seção II) DE 16 DE MARÇO DE 1988,
PÁGINA 555 E SE:GUJNTES, ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•S,DE 1988
(N9 240/87, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da Repóblica

Faculta aos servidores púbUcos federais a opção pelo regime de que trata
aLel n"' 1.711,de 28 de outubro de 1952,
e dá outras provJdêndas.
O Congresso Nacional decreta:
_ Art. 1~- Poderão optar pelo regime de que tra~
ta a Lei n9 1.711, de 28 de outubrp de 1952,
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data
da vigência desta lei:
I - os servidores que, na data da vigência da
Lei n9 6.185, de 11 de dezembro de I974,_ocupavam cargos efetivos em Quadros Permanentes
de órgãOs da Administração Direta da União ou
da$_ autarquias federais e posteriormente, sem in·
terrupção, foram investidos em empregos de Tabelas Permanentes, em decorrência de habilita·
-ção em concurso Público;
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11- os seJVidores incluídos no Quadro de Pes·
soai do_ e~nto Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agraria - INCRA, com base no item
U do art. 9• da Lei n'7 231, de 23 de outubro
de 19Sll,- e lOtados no Ministério da Reforma e
Desenvolvimento Agrário - .MIRAD, em conformidade çom o art. 12 do Decreto-lei n~ 2.363,
de 21 de outubro de 1987;
III - os servidores_ que, a pa_rtir da vigência
da Lei n~ 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
passaram, em decorrência de habiUtação em con·
curso, a ocupar ert"Jj:)fego em Tabelas Permanen·
tes de órgõas da Admirústração Direta da União
ou das Autarquias Federais.
§ 19 Os empregos ocupados pelos servidores
qite opt2iiem pelõ regime de que trata este artigo
sefãO COnsiderados transformados em cargos na
data em que forem apresentados os termos de

opção.
--§-29- Õs serVidoreS-que ~ptare,:n pelo regime
de que trata a Lei n9 1.711, de 28 de outubro
_de 1952,-farão jus à contãgem do te~po de servi-ço ariterior, para todos os efeitos legais.
Art 2 9 Os seiVidores_que fizerem opção, com
base no item li do artigo an~rior, s_erão incluídos
no Quadro Permanente _de que trata o § l9_do

art. 99 da Lei n9 7.231, de 23 de outubro de 1984,

por f9rça do e~el~ido no art. 12 do Decreto-lei
n9 2363,- de 21 de outubro de 1987.
§ 19 Os servidores mencionados neste artigo
e os que na data desta lei sejam integrantes do
referido Quadro e Tabela Permanentes, farão jus
como vantagem inçlividual, nominalmente identificável à diferença verificada entre o seu vencin:tep.to_ ou salário e a remuneração dos servidores
_da_ mesma categoria do Quadro de Pessoal a que
se refere o art. ~da Lei n~ 7 231, de .23 "de outubro
de 1984, combinado com o.disposto no art. 12
do Decreto-lei n9 2.363, de 21 de outubro de 1987.
-·§ 2f A van_tagem de _que trata este artigo, incorporável à aposentadoria, não será considerada
:para eféito de_ cálculo da representação mensal
·a qu~- sé refere o Decreto--lei n9 2333, de 11 de
junho de 1987, ou de qualquer outra, sendo extensiva aos atuais inativos.
Art. 39 Fica o Poder Executivo autorizado a
.estender aos demais servidores do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário- MIRAD, e do Instituto
Jurídico das Terras Rurais -INTER, a vantagem
de que trata este artigo.
Art. 4 9 Ficam incluídos no regime jurídico
previstonoart. 2 9, daLein96.185,áe 11 de dezembro de 1974, os Proctirãdores do extinto Instituto
Nacional de Colonização e Reforma- AQ:rária INCRA, que passarão a integrar o Quadro de Pessoal do Instituto Jurídico das Terras RuraisINTER; ciiado Pelo De:creto-leÍ n9 2.363, de 21
de outubro de 1987.
~
Art. 59 Os selVidor_es dos Ministérl_os, órgãos
autónomos, autarquias e das fundações póblicas,
considerados prescindíveis à execução de suas
atividades, poderão ser redistribuídos ou movimentados no âmbito desses órgãos e__ehtidades,
no iriteresse da Administração.
§ 19 A redistribuição do seiVidor far-se-á com
o respectivo cargo ou emprego e a inoviruentação
dependerá da existência da vaga.
§ ~ A entidade para onde ocorrer a redistri·
buiçfio será considerada sucessora trabalhista.
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§ 3~

O ato de redistribuição ou movimenta-

ção será expedido pela Secretaria de Adminis-

tração Pública _da Pres!çl~nci;a dj! República SEDAP, que expedirá as nonnas complementares
ne_cessárias à execução do disposto neste artigo.
Art 69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 7? Revogam-se as disposiçõeS em con-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li)
na conformidade da Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de ·1 ~no, a transferência Para Cãrgo de
denominação diferente, sob o regime da Lei no _
1.711, desde que habilitado em concurso público.

7. Assim, afigura-se -

nos justo seja facuJ-_
.. t;ado aos funcionátios o retorno ao regime da
Lei n91.711, a que estavam submetidos na data
trário.
de vigência da Lei n~ 6.l85, desde que tenham
passado sem interrupção, para o regime trabaMENSAGEi"-1 N9 348, DE 1987
lhísta, em decorrência da habilitação em conCui-so JJúblico.
.
Excelentíssimos Sénhores Membros do Con8. Da mesma forma, o retomo ao regime a
gresso Nacional:
que se refere a· Lei n" 1.711, de 1952. deve ser
Nos termos do arl 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter~ elevada deliberação
facultado aos servidores incluídos, mediante cpde Vossas Excelências, acompanhado dé Eipoção, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacipnal
- d M ti"
· tro-Che.e
, d_a
de Colonização e Reforma Agrária, com codifisçao
e o vos do 5 enhor Mi ms
i
cação do regime estatutário para o trabalhista,
Secre~ria de Administração Pública da Presidência da República e do S_enhor Consulto!-Oeral
bem como atribuído àqueles colocados n,o Quadro Suplementar do mesmo Instituto a remuneda República. o anexo projeto de lei que ''faculta
a servidores públicos federais, nos ca:;os que .e.sração paga aos s_ervidores da mesma c~tegoria
do re(erido Quadro de Pessoal.
pecifica, o retomo ao regime de que trata a Lei
9 _ Finalmente, a implantação gradua1 da Re2
n~ 1.711, de 28 de outubro de 195 , e dá outras
forma Administrativa tem demonstrado ser oeprovidências"·
-- - - - . cessário proceder-se ao rermm.ejamento de serBrasma, 16 de outubro de 1987.---;-JO~ Sifvidores, ainda porque existem, na Administração
ney_
Federal, diversos órgãos que, por terem sido
EXPOSIÇA-o DE MOTIVOS N9 OSS, DE 23 DE
~ recentemente criados, se ressentem da carência
de pessoal e oUtros que em face das rCcstrutuJOLHO DE f987. DO SENHOR MINISTROrações que sofreram, os têm em excesso,
CHEFE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10. Ver., que a Reforma Administrativa alcança
PÚBUCA DA PRESIDJ!NCIA DA REPÚBUCA E
as autarquias e as fundações públicas, onde
DO SENHOR CONSOLTOR-GERALDAREPÚtambém se constatam as dificuldades expostas,
BUCA.
pretende-se possibilitar a redistribuição ou moviExcelentíssimo Senhor Presidente da Rep"úblimentação dos servidores dessas entidades.
ca.
11. Ante o exposto, temos a honra de submeA Lei no 6.185, de 11 de-deiembi-0 di 1974,
ter-à elevada considefação d~ Vossa Excelência
determinou que o ingresso dos. servic;l_gres na
o presente projeto de lei, consubstanciando as
Administração Federal direta e nas ãutarquias
- inedldas de que se tratam.
federais far-se-ia, na maioria dos ca"sos, sob o
~.~Proveito ~_oportunidade para renovar a Vossa
regime de legislação trabalhista:Excelência os_meus protestos de elevada estirna
2. Em conseqüência, a partir da data da publie distinta consideração.-=- Aluízio Alves, Miniscação da referid~_lei, o io_gresso çios servidores
tro:-Çhefe_ da -~ecretarya de Admini~tr:~ão Pú!:Jlifoi feito sob_o_{egime trabalhista, excetuada as
ca da Presidência da República - Raymundo
categorias de serviQore.s _expressamente enumeNonato Botelho de Noronha, ConsUltor-Geradas.
ral da República Interino.
3. Os efeitQs_4~_Lei n 9 6,185, de 1974, alcan- Aviso nç 753-SUPAR.
çaram, também, servidores federãis anteS sujeiEm 16 de outubro de 1987
tos ao regime a que se refere a Lei n" 1:n 1,
de 28 de outubro de 1952, e que, ein virtude
A Sua Excelência o Senhor
de habilttação em conc~,~rso público, foram adDeputado Paes de Andrade
mltidos sob o regime celetista.
DD. Primeiro-Secretário clã Câmara dos
4. A experiência obtida com a aplicação do Deputados
regime trabalhista aos servidores púbUcos deBrasília - DF
monstrou a conveniênciª de ass_egurar aos funExcelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
cionários a mantença de sua vinculação ao regi-Tenho a honra cte_encaminhar a essa Secretaria
me da Lei n~ 1.711, de 1952, iriclusive quando
a Mensagem ·do Excelentíssimo Senhor_ Presihouvesse modificação de categoria furicional,
dente da Câmara elos Deputados no exercício
como ocorre nos casos de trªDsferência e ascenda Presidência da República, acompanhada de
são fu_ndonal.
ExPosição de Motivos do Senhor Ministro-Chefe
5. Assim é que oS fundonçJrlos que fáçam - -- da Secretaria de Administração Pública da Presijus à transfel;"ência para o cargo de denominação
dênda da República e do Senhor Consultor-Oediferente ou_à _ascensão funciona] mantêm a
ral da República, relativa a projeto de lei que
submissão ao regi~e-d-;~i n'? _1.7_11, niediante,
. "facUlta a seMdores públicos federais, nos casos
respectivamente, o ptovimento enl Cargo vago
que especifica, o retomo ao regime de gue trata
ou a transfonn~ffi.o_çlaguele de que sejam ocua Le_i n 9 1.711, de 23 de outubro de 1952~- e
pantes. _
_~ __
dá· Outras pro\ridêilCias":
6. No mesmo sentido, foi recen~rnente _~xpe- AprOVeito a oportunidade para renovar a VoSsa
dida a Lei n~ 7.605, de 28 de maio de 1987,
Excelência protestos de elevada estima; e consi&:fação. ~ Ronaldo Costa Couto, Ministro-possibilitando aos servidores celeti~, incluíd9s
no Plano de Oassificação de Cargos, instituído
Chefe do Gabinete Ovil.
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LEI N• 6.185,

.

DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre os servidores púbUcos
civis da Administração Federal dlreta

e autárquica, segundo a natureza juridlca do vínculo empregatíclo, e dá ou- - tras providências.

b Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sandono a seguinte lei:
·Art J? Os servidores públicos civis da Administração Federal di reta e autárquica reger~se-ão
por disposições estatutárias ou pela legislação
trabalhista em vigor.
Arl 29 Para as atividades inererites ao Estado
corno Poder Público sem correspondência no
setor privado, compreendidas nas _áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Ftsealização de TributoS .Federais e
·-contribuições previdenciárias; e no Ministério
Público, só se nomearão ·servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em
estatuto próprio, na forma do art. 109 da Consti- tuição Federal.
Art. 3~ Para as atividades não compreendidas
no attigo precedente s6 se admitirão servidores
_ regidbs pela legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindicalização, aplicando-se-lhes
as normas que_ disciplinam o Fundo de GarC)ntia
do T empõ de Serviço.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere
este artigo serão admitidos para cargos integrantes do Plano de Classificação, com a correspon-dente remuneração.
Art. 4o A juízo do Poder Executivo, nos casos
e condições que especificar, inclusive quanto
à fonte _de custeio, os funcionários públicos estatutários poderão optar pelo regime do artigo
3•
§ 1o Será computado, para o gozo dos direitos
assegurados na legislação trabalhista e de previdência soci_al,__inc;h.,Isive para efeito de cé!!rênçia,
o tempo de serviço anteriormente prestado à Administração eú.blicÇJ. pelo funcionário que fiZer a
opção referida neste artigo.
§ 29 A contagem do tempo de serviço de que
trata o parágrafo_ anterior f~r-se-á segundo as
normas pertinentes ao regime ~s~utáJiO, c_omputando-s_~ ~rn dobro, para fins de aposentadoria, os períodoS ae licença especial não gozada, cujo direito ~ja si<io adqui_rido sob o mesmo
regime.
Arl.--5'? Os encargos S9ciirls ele n~reza con- _triDuitiva- da Uit.lão_e das respectivas autarquias,
-~~ rel~çãõ âci Pessoã1 regidO pela legisla~o
trabalhista, restringir-se-ão às contribuiçóe$ para
o Instituto Nacional de Previdência Socla1, l'n.cluSiVe-as i'íiCideiltes-sobre o 13' (décimo_ terceiro)
._:x!lárlo, as cotas do salário-far11ília e aos depósitos Para O Fundo de Garant!_a_~oTernpo de
Serviço nos termos das respectivas legislações.
Parágrafo único, Dos orçametrtos da União
e das autarquias_ deverão constar as dotações
neCessárias aó custeio dos encargos· de que trata
este artigo.
_M. 6<:> Os atuais funcionários que não fir.,eram a opção prevista no artigo 4•' serão mantidos
no regime estatutário.
·
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m- Diplomada:

Art. 7~ Esta lei entrará em vigor na- -data de

os cargos que se destinam
diplomática.
IV~ Ma.Qistéljo ou cargos com atividades de
39, da Lei n? 5.836, de 31 de maio de 1973; o
parágrafo único do artigo 3~ da Lei n? 5.914,_d~_
lna9i_stério de todos os níveis de ensino.
V- Polícia FederaJ: os cargos com atribuições
31 de agosto de J973; o p~ráQ-raf~ único, ~o artigo
de natureza polida!.
_
3?da Lei n9 5.921, cfe 19 de setembro de 1973;
~-VI- TríbUtã.Çâo, Arrecadação e FisCalização:
o parágrafo único do artigo 4 9, da Lei no 5.96_ª,
de 11 de dezembro de 1973; o- parágrafo único
o~ cargos com atívidades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
do artigo 3 9, da Lei n" 5.990, de 17 de dezembro
_Vfl- Magistério ou cargos com atividades de
de 1973, e d_emais dfsposiçôes em contr_ário.
natUreza permanente, principais ou auxiliares, reBrasília, li de dezembro de 1974; 1539dalndelacionadas com os serviços de artífice em suas
pendência e as~ da R"epública. - ERNESTO
GEISEL -Anilando Falcão - Geraldo Aze- várias modalidades.
VI][- Serviços Aloo1iares: os cargos de atividavedo Henning - Sylvlo Frota - Antônio
Francisco Azeredo da Silveira - Mário Hen· des administrativãs em geral, quando não de nível
rique Simonsen - Dyrceu Araújo Nogueira superior.
IX- Outrãs ãtívidades de nível superior: os de-Aiysson PaullneUl- Ney Braga- Ama1do
Prieto - J. Ararlpe Macedo - Paulo de Al- mais cargos para cujo provimento se exija diplomeida Machado -Severo Fagundes Gomes ma de curso superior de ensino ou habilitação
-Slúgeakllek-JoãoPauJodosRelsVeUo- legal equivalente.
X- Outras atividades de nível médio; os de·
so - Mauricio Rangel Reis - Euclides
mais cargos para cujo provimento se exija diploQuandt de Oliveira - Hugo de Andrade
Abreu- Golbery do Couto e Silva -João ma ou certificado de conclusão de curso de grau
Baptista de Oliveira Rguelredo - Antônio médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. As atividades relacionadas
Jorge CôJTea- L. G. do Nascimento e Silva.
com transporte, conservação, custódia, operação
de elevadores. limpeza e outras assemlhadas se·
LEI N• 5.645,
t"ão, de preferência, objeto de execução indireta,
DEJO DE DEZEMBRO DE 1970
mediante contrato, de acordo com o artigo I O.
Estabelece dlretrlzes para a classifica- § 79 , do Decreto~lei n~ 200, de 25 dé fevereiro
ção de cargos do Serviço Civil da União
de 1967.
e das autarquias federais, e dá outras
Art. 4~ Outros Grupos, com características
providências.
próprias, diferenciadas dos relacionados no artigo
ai"!tenor, poderão ser estabelecidos ou desmemO Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta - Piiid-õS daqueles, se o justificarem as necessida~
des da Administração, mediante o ato do Poder
e eu sanciono a seguinte lei:
EXeCUtivo.
_
.
Art. I~ A classificação de cargos do SeJViço
- Art.-- so tadà Grupo terá sua própria escala
Gvil da União e das autarquias federais obedecerá
de níVel, a ser aprovada pelo Poder Executivo atenàs diretrizes estabelecidas na presente Ie,i.
Art. 2 9 Os cargos serão classificados como dendo, primordialmente, aos seguintes fatores:
de provimento em comissão e de provimento efei - importância da atividade para o desenvol~
tivo, enquadrando-se basicamente, nos seguintes
vimento nadonal;
Grupos:
II- complexidade e responsabilidade das atri·
De provimento em Comissão,: - bulções exercidas; e
1- Dlreção e Assessoramento Superiores.
.JU- quaJificações requer;idas para o desempeDo Provimento Efetivo e:
nho das atribuições.
II-Pesquisa Gentífica e Tecnológica
Parágrafo único. Não haverá correspondênlll- Diplomacia
cia entre os_ níveis dos diversos Grupos, para neIV- Magistério
nhum efeüO.V-Polícia Federal
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
obedecerão a critérios seletivos a serem estabeVIl- Artesanato
lecidoS PeJO- POder ExecL!_tiVO, associados_ ~ um
Vlll- Serviços Auxiliares
siStema de treinamento e qualificação destinado
IX- Outras atividades de nível superior
a assegUrar a Permanente atualização e elevação
X- Outras atividades de nível médio.
do nívcl de_eficiência do funcionalismo.
Art 3~ Segundo a correlação e afinidade, a
Art. 79 -0 Poder Executivo elaborará expenatureza dos trabalhos ou o nível de conheci·
dirá o novo Plano de Classificação de Cargos,
mentes aplicados, cada Grupo, abrangendo váriaS
total ou parcialmente, mediante decreto, obseratividades, compreenderá:
vadas as disposições desta lei.
I - Direção e Assessoramento Superiores; os
Art. 89 _A implantação do Plano será feita por
cargos de direção e assessoramento superiores:
ór_gãos, atendida uma escala de prioridade na qual
da administração cujo provimento deva ser regido
se levar~ ~m conta preponderantemente:
pelo critério da confiança segundo for estabe·
I~ a implantação prévia de reforma adminislecido em regulamento.
trativa, càm base no Decreto~Lei n 9 200, de 25
n- Pesc:(Uisa Científica e Tecnológlca; os car·
de fevereiro de 1967;
gos com atribuições, exclusivas ou comprovadan-o estudo quantitativo e qualitativo da lotamente principais de pesquisa científica pura ou
ção .dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura
e atribuições decorrentes da providência mencioaplicada, para cuJo provimento s_ó exija diploma
de curso superior de ensino ou habilitação legàl
nada no item anterior; e
equivalente e não estejam ab~angidos_pela legislalll- a existênci." ! ::! recursos o_rç~entários pação do Magistério Superior.
-ra fazer face às respectivas despesas.
sua publicação, revogados os §§ 1? _e 29 d~ artigo

a

repres~ntação
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Art. ~ A transposição ou transformação dos
cargos; em decorrência da sistemática prevista
nesta lei, processar~se-á gradativamente conside·
rando-se as necessidades e conveniências da administração e, quando ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os car~
gos lntegrantes de cada Grupo, inclusive através
de treinamento _intens~vo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções necessárias
e coordenará a execução do novo Plano, a ser
proposto pelo Ministério, órgãos integrantes da
Presidência da República e autarquias, dentro das
respectivas jurisdições, para ·aprovação mediante
decreto.
- -§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal
promOVerá as medidas necessárias para que o
plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ Z' Para a correta e uniforme implantação
do Plano, o órgão central do Sisteina de Pessoal
promoverá gradativa e obrigatoriamente o treina~
mento de todos os servidores que participarem
da tarefa, segundo programas a. serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. ll. Para assegurar a uniformidade de
orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Piano de Qassificação de Cargos, haverá,
ein Cáda Ministério, órgão integrante da Presidênclc_t da República ou autarquia, uma equipe
técnica de alto nível, sob a presidência dei dirigente
do órgão de pessoal respectivos, com a incumbência de:
1- determinar quais os Grupos ou respectivos
cargos <:~ serem abrangidos pela escala de priori~
dade a que se refere o artigo &' desta lei;
.H- orientar e supervisionar os levantamentos
bem cOmo realizar os estudos e análises indispen..
sáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
m-manter com o órgão central do Sistema
correta elaboração e implantação do Piano.
Parágrafo único. Os membros das equipes de
que trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de -órgãos integrantes
da Pre!;!idêJ)da da Repóblia ou de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que, pela
SJJ8 autoridade administrativa e capacidade té<:nica, estejam em condições de exprimir os objetivos
do Ministério, do órgão integrante da Presidência
da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de
Cargos a ser instituído em aberto de acordo com
as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá para
cad;;1 Ministério, órgão integrante da Presidência
da República ou autarquia, um número de cargos
inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente
existentes.
Parágrafo ún!co. 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 excepcionais, devidamente justificados perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea
anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIU
da Constituição e em particular, no seu artigo
97, as fOrmas de provimento de Cat-gõs, no Plano
de Oassificiição decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares especificas não se lhes aplicando as
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disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos
Fundonários Pljblicos Civis da União.
Art. 14. O ~tual el~no de Classificação de_
Cargos do Serviço Gvtl do _Poder Executivo, a
que se refere a Lei n~ 3.78Q,_d_e 12 de julho de
1960 e legislação posterior, ê considerado extinto,
observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remap.escentes
de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a inte9rár
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promqçõe:s e aces,so que co_uber~m, serãO: suprimidos, quando vagarem.
_
Art. 15. Para efeito do disposto no artigo 108,
§ }9, da Constituição, as diretrlzes estabelecidas
nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e
parágrafo único, se aplicarão à classificação dos
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
dos Tribunais de Contas da União e do Distrito
Federal, bem como à classificação dos carQos
dos Territórios e dQ Distrito Federal
Art. 16. Esta lei entrará em vigor ·ha data de
sua publicação, revogadas as disposições ern
contrário.
Brasília, 1Ode dezembro de 1970; 149~ da Independência e 829 dêJ República. - EJWÚUO G.
MÉOICI - Alfredo Buzald - Ad3iberto de

seu

Barros Nunes - Orlando Gelsel - Mário
Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto Mário David Andreazza - L F. Clme Uma
- Jarbas G. Passarinho - JúUo Barata Mário Sousa e MeDo- F. Rocha La.gôaMarcus Vlnídus Pratinl de Moraes-Antônlo
Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis·
Velloso- José Costa Cavalcanti- Hygino
C. Corsettl.
LEI N• 7231.
DE 23 DE OliTUBRO DE 1984

Transfere competência 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 sa_n,don_p a seguinte lei:
Art. 1~ Passam à competência do Ministério
da Agricultura as atividades relacionadas com o
desenvolvimento rural, atualmente atribuídas ao
Instituto Nacional de Colon~çã9 e Reforn18Agrária- Incra no campo do cooperativisrrio, associativismo rural e eletrifi.cação rural.
Art. 29 A fiscalização e o controle das _sociedades cooperativas de que trata a Lei n~ 5-.764,
de 16dedezernbrode 1971,bemcomoasãtribuições de exl;ensão rural e eletrificação rural, a cargo
do Instituto Nacional de Colonização e Refóima
Agrária- Incra, passam à competência do Ministério da Agricultura.
_
_
Arl 3~> A$ contribuições de_ que -tfata o artigo
1~, item I, n"' 1 e 2, do Decreto-Lei n9 1.146, de
31 de dezembrqde 1970, são devidas de acordo
com o artigo 6~ .do Decreto n9 582, de 15 de
maio de 1969, ~Com o artigo 29 do Decreto-Lei
n9 1.11 O, de 9 de julho de 1970, ao Incra.
Parágrafo único. O Poder Executivo, mediante decreto, fiXará percentual das contribu~ões de
que trata este artigo a ser transferido ao Ministério
da Agricultura, para fazer face às de~pesas com

-as ativi_~de_s previstas n9s artigos 1~ e 29 desta
lei.
Art. 4 9 _O Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC passa a funcionar junto ao Ministério da Agricultura, com plena autonomia admi~
nistrativa e fma!lceira, sob a presidência do Mirnstro de Estado cta Agricultura, composto de representantes de Ministérios e de representantes da
Organização das Cooperativas Brasileiras.
§ 1~ A Organização das Cooperãtivas Brasileiras contará carn ~ (três)_ elgmentos para se fazer_,
representar no Conselho.
·
§ ,29 O Ministro de Estado da Agricultura designará o Secretário-Executivo do Conselhq Nacíonaf de Cooperativismo e este indicará o seu
substituto eventual.
§ 3P_ Nos seus impedimentos eventuais, o Ministro de EStado âa AgriCultura será substituído,
ria Presidência do Conselho Nacionatde Cooperativismo, pelo S~r_etári_o_-_Executivo.
Art. _5~ O Instituto Nacional de COfÕnização
~- RciforJ_'ila Agrária terá quadro de p_essoal regido
-_Dela LegiSlaçãO Trabalhista e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS}.
M. -~ Qs empregos do quadro de pessoa]
!J. que se refere o artigo, anterior, exceto as fun~ões
de confiança, serão providos mediante processo
seletivo público, na forma estabelecida no Regulamento desta lei, ressa1vado o aproveitamento preferencial dos atuais servidores que optarem pelo
novo quadro.
Art. 7' (Vetado).
Art. 89 O Quadro de Pesso_al.e as respectivas
tabelas de salári.os. 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 Presidente da República.
Art. 9'? Integrarão _o Quadro de Pessoal do InCra:
I - os atuais ocupantes de empregos permanentes;
D - os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivoque, no prazo de 3(três)anos. mani·
festarel)l opção pelo regime juridico de pessoal
estabelecido nesta lei;
- W- osatUaJS Servidores, integrantes de tabela·s
especiais, aprovados em processo seretiVo;
IV- (Vetado).
§ 19 Os- servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo que não manifestarem opção
pelo regime jurídico de pessoal, estabelecido nesta lei, integrarão, com todos os seus direitos e
deveres, Quadro Suplementar cujos cargos serão
automaticamente extintos à medida em que vagarem, não existindo, para nenhum efeito, correlação nem vinculaÇão e_ntre este Quadro e o referido arl s~ desta lei.
§ 2 9 o-en.CjUadramento no Quadro de Pes~
soai de qUe trata o artigo SO obedec~rá à corre~
laçãO de cafQos e em-pregos, encargos e atribui-~s, na forma do regulamento desta leL _
§ 3~ Os servidoreS que estivérem pfestàndO
serviços ao Incra na condição de requisitados há
mais de 2 (dois) -ªnos e que tenham formação
profissional compatível com as atribuições do lnera, desde que integrem tabelas permanentes em
se,u_s 6~gãos de- origem poderão optar, li.o pr:.tto
de SO (noventa) ~as, a con~r da data em que
entrar em_vigor:esta-lei, pela integração no novo
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quadro de pessoal de que trata o artigo 6" desta
lei, cabendo ao órgão a ac_eitaç_ão final.nos tennos
da legislação aplicável vigente.
-g 4 9 A integração de-que tratam os§§ lo (vetado) obedec~rá 1:,'1.0 excl1,1Sívo interesSe das atividades meio e fins_ da. Autar_fluja ~ ~_erá feita _em
emprego compatível com as atribuições do cargo
(vetado) ocupado pelo servidor optante.
Art lO. ·O Poder Executivo, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, regulzu:n~ntará a aplicação desta lei.
- Ãlt. --11. Esta lei entra em vigor na data de
sua pUblicaÇão. · _Arl 12. _ Revpgam-se as dispOsiçÕeS enf_co-ri~
tráfiO.- ··
Brasília, 23 de outubro de 19$4__; -163° da Jndepelidênc[a e 969 da República. - JOÁ.O FI-

GUEIREDO - Nestor Jost.
DECRETQ,~

N• 2.333,

DE 11 DE JUNHO DE 1987

-Concede aos membfos da Advocacia
Consultiva da União as vantagens que
menciona e dá outras providêndas.
O"Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item li!, da Constitui~o.

Decreta:

_
Aos integrantes das cârTeira e CategoilãS IUhc:ionã.is, ·e-struturadas pelo Decreto-Lei n"
2.192, de 26 de dezembro de 1984; e pela Lei
n~ 5.968, de 11 de dezembro de 1973, e demais
membros da Advocacia Consultiva da União, pertencentes aos órgãos a que aludem os arts. 3~
itens I a N,- com seus §§ 19, e 11, do Decreto
n9 93:237, de 9 ae setembro de 1986, será deVida:
I - a representação de que trata o art i o do
Decreta~Lei n~ 2.268, de 13 de março de 1985,
alterado pelo art3°, da Lei no 7.333, c:le 2 de julho
de 1985, àqueles ocupantes de cargos efetivos
ou empregos pennanentes, privativos de Bacharel
em Direito; e
D - a gratificação de que trata o ari. 1~. do
Decreto-Lei n9 1.709, de 31 de outubro de l979,
alterado pelo art. 16 da Lei n9 -7.333, de 2 de
julho de 1985, àqueles ocupantes -de cargos em
comissão ou funções de _cç>nfiança do Grupo OíreÇão e Assessoramento Superiores, privativos
de Bacharel em Direito, que não a percebem.
§ 1~ A representação, devida aOs membros
do Ministério Público e da Advocacia ConSultiva
da União, incorpora-se nos respectiVos vencirrientos e salários para efeito de cálculo das demais
vantagens.
§ 2? O disposto neste artigo se estende aos
aposeJitadõs, J)õS CãtQ'CfÇabrangidos pelo pará·
grafo anterior, cujos proventos serão reajustados,
nas mesmas bases, como se estivessem em atividade.
§ 39 Para os membroS da Advocacia COnsUltiVa da União, integrantes dos órgãos referidos
neste artigo, ocupantes de cargos ou empregos
vencimentos ou salários básicos sejam superiores
aos de Sub-procurador-Geral da Fazenda Nacional, a representação mencionada no item I será
de valor igual àquele que a es~ for devida, não
se lhes aplicando o disposto no parágrafo }9
Art. 1~

Art. 2o Cabe ao Consultor-Geral da República
e5tab:e1ecer critérios parif a ConceSsão de gratifi-
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cação de produtividade de que trata o Decreto--lei
n~ 1.709, de 31- de outubro de 1979, com as
altf'!rações posteriores no percentual máximo de
100% (cem por cento) aos membros da Advocacia Consultiva da União.
Art. 3~ A despesa decorrente deste Decretolei correrá à conta das dotações próprias do Orça-

mento Geral da União e das respectivas autar·
quias.
Art. 4"' Este Decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5o Revogam-se as disposições em con-

''''''''''''''''''"''--~·...----·--·---W·-----"·•••-••-

~---······;

-..----··--··-···---"--•··-_.-

.......

Arl 39 Este Decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em con~
trário.
Brasília,23 de julho de 1987; 166~ dã lndepen~
dência e 999 da República. - JOSÉ SARNEY
-Paulo Brossard - Aluizio Alves.

trário.

Brasília, 11 de junho de ;_987; 1669 da Independência e 99' da República -JOSÉ SARNEY.
- Paulo Brossard - Aluízio Alves.
DECRETO-LEI N• 2.344,
DE 23 DE JULHO DE 1987

ATO DO PRIMEIRO·SECREfARIO
N•4,DE 1988

O P!'imeiro~Secretário do Senado Federal,
usando da competência que lhe confere o artigo

925

137 do Ato ié3I, de 1987; da Comi_s_são Diretora
e considerando o disposto no parágrafo único
do artigo 87 do Decreto-lei n9 2300. de 21 de
novembro de _1986, alteradO pelos Decretos-leis
n" 2.348, de 24 de julho de I 987. e 23õ0. de
16 de setembro de 1987,

RESOLVE
Art. ]9 Oslimitesprevistosnosartigos 18, 19,
76, 88e 117, do Ato n9 31, de 1987, da Comissão
Diretora, são focados nos va1ores constantes da
tabela anexa, para vigorar a partir de_ 1o de abril
de 1988.
Art. 29 Este AtD entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
em 19 de abril de 1988. Senador Jutahy Magalhães~ Primeiro-Secretário.

Altera o Decreto-lei no 2.333, de 11
de junho de 1987.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, itens I! e III, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Decreto-lei no 2.333, de 11 de junho
de 1987, fica acrescido dos arts. 3~, 49 e 59 com
a seguinte redação, renumerando-se os atuais
arts. 39, 4~ e 59, para 59 , 69 e 19, respectivamente:
"Art. 39

O disposto neste Decreto-lei não

se aplica:
-aos Pro_curadores e demais instituições
federais de ensino, estruturadas sob a forrna
de autarquia, a partir do seu enquadramento
no Plano único de que trata o art. 39 da Lei
n' 7 596, de 1O de abril de 1987, bem assim
aos membros da Advocacia Consultiva da
(lnião integrantes _das demais autarquias de
regime especial;
n- aos membros da Advocacia Consultiva da União que percebem a gratificação
especial a que se refere o § 39 do art 79,
da Lei n• 434I, de 13 de junho de I964,
destinada, inclusive, à suplementação por
serviços extraordinários, ou à gratificação de
dedempenho de atividades rodoviárias, de
que trata o art._ 19 do decreto-lei n9 2.194
de 26 de dezembro de 1984, assegurado o
direito de opção.
AJt. 4Q A remuneração mensal dos servidores a que se refere o caput do art. 19,
compreendida pela soma do vencimento básico mais representação, acrescida das gratiw
ficações de nível superior, produtividade e
desempenho, não poderá exceder o total do
vencimento básico e idênticas vantagens pa~
gos aos ocupantes de classe final de carteira
de Procurador da República."
Art. 2? o§ 2~ do art. 19 do Decreto-lei n 9•
2.333, de 11 de junho de 1987, passa a vigorar
com a seguinte redação

ANEXO AO ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRlO

N• 04, DE 1988

Artigo

I8

Item

Novo Valor

l-a
l·b
1-c

I3AJ7.ooo.oo
134.178.000,00
I34. I 78.000,00

ll·a
ll·b

3.130.000,00
89.452.000,00
89.452.000,00

Ü·C

I9

I

o

894.000,00
I34.000,00

76

44.726.000,00

88

17.890.000,00.

I 17

III

PORTARIA N~ 007, DE tSS8
O Diretor-Geraf dO Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo e;m vista o disposto no artigo 482, parágrafO
}9, do mesmo Regulamento,
RESOLVE:
Designar Djalma José Pereira da Costa, Assessor Legislativo, Leila Leivas Ferro Costa, Técnico
Legislativo e Paulo Irineu Portes, Técnico LegislatEvopara,sobapresidênciadoprimeiro,integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de
apurar os f;;Jtos constantes dos Processos n~
002709/88·0. 003540188·0, 003446188-3 e

"AJt. I• """""'""""'-~·-·~c003447/88·Ü.
O disposto neste artigo se estende
Senado Federal, em 4 de abril de 1988.aos aposentados, nos cargos abrangidos pe- José Passos Porto, Diretor-Geral.
lo parágrafo anterior, cujos proventos serão
EXTRATO DE CONTRATOS E/OU
registrados, nas mesmaS bases, corno se esTERMOS ADfnVOS
tivessem em atividade, observada, inclusive
na hipótese de funcionários que se aposenEspécie: Contrato n9 037/88
taram em cargos efetivos de Consultor-JuContratada:EmpresaBrasileiradeTelecomuridico, a norma: do parágrafo seguint"e."
nica:ções SIA- Embratel
§ 29

(Cz$)

·.·.

3.130.000,00

Contratante: Senado Federa]
Objeto: Prestação de seiViços da Rede Nacional de Telex: (2 duas) linhas privativas de Telex).

Udtação: Dispensa de licitação, com base. no
Decreto-Lei n• 2.300/86, art 22, n• VII, e art I 9,
n~ VII, do Ato n9 31/87 da Comissão Direton...
Crédito pelo qual correni a despesa: À conta do Programa de Trabalho n•1 OI001.2229155),
Natureza da Despesa n9 3132-0111/6.
E'ntpenho: Foi emitida nota de Empenho n9
00409/0, de 19·2'88.
Estimado em Cz$ 83.248,00 (oitenta e três mil,
duzentos e quarenta e oito cruzados).

DatadaassJnatura: 19-2-88:PefoSenado Federal: Dr. José Passos Pôrto. Pela Contratada:Maria das Neves C. S. Gameiro.
Amaury Gonçalves Martins
Diretor da Subsecretaria de
Administração de Material e Património
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altura? Forma-se um cinturi;o tél'l'Diçq_ch~ado
..,ii-1\rersão de subsidêncfa... Essa inversão de stib~
sidência impede -o- Crescimento das nuvens por~
_ que as partículas que sobem na superftde, no
movimento turbulento de superfície, não ultrapassa a isotermia, porque é um m_eiã menos denso. É como se tívéssemos 1.,1ma rolha e a largássemos debaixo de um tanque: ela flutuaria até
_o nível da água; para cima, ela não iria porque
éi "iifvel é menos denso. -A mesma coisa acOnteCe
com as partículas. EntãÓ, as nuvenS-S~o-íflibidas
ta do Programa de Trabalho n9
ANEXO À ATA DA a~ REGNIÃO DA CQ..
de pressão. A região Nordeste sof~e- com essa
00101001.2229/501, Natureza da Despesa n9
MISSÃOPARLAMENTARMISTADE!NQat~
circulação atmosférica; é .L:Jma questão de estru3132-01()677.
- RITO, DESTINADA A ':4 VAU4R OS PREJGf.
tural e não de anomalia climática. A estrutura do
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho Ji.9
ZOS DA SECA NO NORDESTE'~ REAliZA·
planeta é assim. Para modificarmOs umêl situáção
00520T7, de 10-3-88.
.
DA EJ11 i2 OE NOVEMBRO DE 1987. ÀS
dessa, tertamos de modificar a inclinação do e~o
Valor contratual: Foi estimado em Cz$
1O HORAS, INTEGRA DO APANHAMENTO da Terra ou uma modífiCaç:ão generalizada vulc&62.100,00 (sessenta e dois mil e cem_cruzado_s).
TAQUIGRAFICO, COM roBUCAÇÃO DEW~
nica para inibir a irradiãção solar de chegar à
Vigência: I 0-3-88 a 31-1 2·88
·
. _ .
DAMENTE A(fl"ORIZADA PELO SENHOR
Terra e modificar a drculação, senão .,. guerra
Data da assinatura: 10-3-88. Pelo Sen_ado FePRES!DENTE DA COMISSÃO, SENADOR
nuclear, onde teriamos um inverno nuclear que
deral: Dr.José Passos Pôrto. Pela Contratada: José
TEOTÓN!O WLELA FTLHO.
acabaria praticamente com toda a· humanidade.
Neto Pereira Lima.
O eixo da Terra varia através dos mflênfos. ATerra,
O
SR
PRESIDENTE
(Teotónio
Vilela
Filho)ma
posição; varia de 21.4 até 24 graus. _Hoje,
Amaucy Gonçalves Martins
Declaro abertos os trabalhos. É com satisfação
estamos com 1.003.5. Esta indinaçªº tem muito
Diretor da Subsecretaria de
que recebemos, aqui, o Professor Carlos Gerardi,
a ver com as estações do ano. Pode ser· ncts reAdministração de Material e Património
-- nordestino como n6s, para escutar as previsões.
giões equatoriais teríamos menos calor, e nas reTemos que nos posionar diante das intempéries,
giões subtropicais, mais calor e virce-versa.
que são da natureza, que nos a.guardam e deve-A mesma coisa acontece com a precessão
mo-nos prevenir e conviver com elas.
9-q eixo da terra, que dura 26 mil anos: ele gira
COMISSÃO PARLAMEl'ITAR MISTA DE lN·
Deputado Humberto Souto, VÇI.ffiOS ter o prazer
em tomo de si.C.omo
foss.e uin Pião, modifiQQÉRITO
de ouvir o Professor Carlos Gerardí.
cando 0 periélio, 0 que significa que·hõje estamos
Destinada a "avaliar os ~uix:os da seca no
O SR. CARLOS GERARDI - Minhas primeiras
com a inclinação da Terra nesse sentido.
Nordeste"
Os invernOS no Hemisfério Norte são-maís branpalavras são de satisfação ~m estar aqui, fazendo
8• Reunião, realizada em
dOs que no Hemisfério Sul. Dãcj:ui a treze mil anos,
esta palestra e vendo de que maneira podemos
12 de novembro de 1987
quando do eixo da T er"r'á e$-tiver apãritando para
contribuir, fazendo prognósticos ou.. pelo menos,
Aos doze dias do mês de novembro d_o ano _ ~ertando sobre tendências futur~ da região. Gosa estrela Vega, em vez da estrela Pglar, hoje, terede mil novecentos e oitenta _e sete, àS dez horas,-- taria, então de expor alguns &Udes para uma idéia
mOs· inversa a situaçãõ: teremos invernos mais
na Sala da ComisSãO de Finanças. no Senado
a respeito.
rigorosos no Hemisfério Norte do que no Hemisfério-Sul, e daí pode surgir pequena idade do
Federal, presentes os Senhores Senadores Teotó(Exibição de s/ides.)
gelo num periodo glacial. EntãO, temos modifinio Vilela Filho, Chagas Rodrigues e Deputados
Em primeiro lugar, temos que considerar por
cações estruturais não 56 na Terra, na Sua moviCésar Cais Neto, Celso Dourado, Ismael Wanmentação, como taml?ém no seu movimento de
derley e Moema.SàQTht;;tgÕ, r~úne-se a Comi.s~o que muita gente diz que existe certa anomalia
dimáti<::a. Tenho contestado essa anomalia, portranslação em volta_ elo Sol. A atmosfera -tem natuParlamentar Mista de Inquérito, destinada a "ava'Gue, segundo dizem os defenSores, em toda a
reza _periódica. Podemos verificar ci.qüi - são daliar os prejuíxos da seca no Nordeste". Compa~gião tropic-al do planeta chove intensamente.
dOs 'obtidos por lançamentos de satélites e de
recem, ainda, os Senhores Deputados Humberto
Chove muito na ·região tropical porque é uma --balões - que, à medida enl que OS ahos foram
Souto e Antônio Câmara.
·
rt:i_gíâo muito ·quente, de florestas exuberafl!es; até
passando, os balões diminuíram-e os foguetes
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
na sua evolução, cria um movimento circulatório
foram desaparecendo. A partir de 1971, pratiCaos Senhores Senadores Cid Sabóia de Carvalho,
dê ar, em grandes proporções. É de se estranhar
mente, não temos inforrriações _seguras mas, de
Raimundo Ura, Mansueto de Lavor, l;(uy Bacelar,
qite, Sendô ô"Nordeste uma região equatorial, as -1966'atê 1978, temos in(ormações da tempeFernando Henrique Cardoso, HugO Napoleão,
chuvas ali, não tenham o mesmo comportamenratura e dos ventos desde a superfi~ie até 60Km.
Guilherme Palmeira, Virgflio Távo_r?t, Lavoisier
to.Podemos ver aqui- parece um mosaico, a natuMaia e Deputados Paulo Silva, Gonzagã Patriota,
. A Terra, na evolução ein tomo de_ seu eixo, rezg é periódica ----:- uma oscilação quase bienal,
Ubiratan Aguiar, CásSio Cunha Lima, Orlando Bemais ou -menos no li!Vel cle20 a 30Km. Há épocas
cria movimentos circulatórios de grandes proporzerra, Edme Tavares e Antônio Ferreira.
Ç;_Qes e sobre os o_seanos. Vejam os ;;~_~hores que
em que estamos com vento de oeste; depois,
Havendo número regimental, são abertos os
trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Teotó- -.!=-~ tegiãq_ negra, aqui, é unlà área de circu1ação · ~9~ ·ven-to fi(;a d~ este; a- seguir, vir_a d~ oeste e
que chamamos de grandes ciclones e o mesm.o
ãssim por diante. O meterolog_ista tem que expio·
nio VIlela Filho, que solicita, nos termos regimenacontece no Hemisfério Norte, no Atlântico Norte. __ r_ar esse caráter periódico da atmosfera~ Por quê?
tais a dispensa da leitura da Na cja. ~un_ião ante. e-t.àmbém n6 PaCífiCo Sul nó PaCífico Norte;
Hoje, o prognóstico de_ tempo não tem validade
rior, que, logo após, é dada como aprovada.
são a-s circulaçõeS gerãdaS pelo planeta.
maior que três dias.-lSso não_é-·suficiente ri.em
O Senhor Presid&nte esd.ar~c;e que a presente
)::SSas clrculações são chamadas anticiclônicas
para a agricultura, nem para a vida do cidadão
sessão destina-se ao depoimento·do.Senhor Cwporque o ·ar aquí, nesta região, descende de grancomum, nem praticamente para muitas coisas
los Gerardi, Professor do Centro Téchico Aeroesdes alturas e o ar que está subindo nesta _outra
-para problemas de engenharia, de construção
pacial- CfA, convidando-o para tomar assento
à Mesa.
região_ frontç:~_l, ou Íla Amazônia ou na frente interde barragens etc. PrecisamOs mais ou menos de
tropical ou na zona de convergência intertropical,
uma -antecipação do que vai acontecer para ter
O Professor Carlos Gerardi, apoiando~se na ex·
esse ar que sobe vai subsistir em algum lugar,
possibilidade de" Pelo menos,- f€:111ar gerenciar a
posição de slldes, tece comentários sobre Õclima
água que cai, ou conviVe-r com o período árido.
vai mergulhar em algurri lugar, e o lugar onde
da região Nordeste, fazendo, inclusive, prognós~
ele desce é aqui_. Descendo_ esse &r, as partículas
- Em 1978, f!:l:ernos uma análise das informaticos futuros sobre áreas que, em determinados
vão~s.e comprimindo e se __ aquecendQ. _O que
çõéS- de Fortaleza, que era a única estação que
períodos, serão af~tad~ pela seca.
acontece com esse ar quando chega mais ou
trnha mais de cem anos- 127 anos, desde 1850
No período de interpelações, usam da palavra
menos no nível de dois a três quilómetros de
atél979.Vimosaquítambémq~eaperiodiddade
os Senhores Deputados Antônio O!mara, Hum~
berto Souto, Celso Pourado e, finaJmente, o Relator, Senhor D~putado César Cals Neto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuEspécie: Contrato n" 038/88
.nião e, para constar, eu, Helena isnard Accauhy
Contratada: Acquaserv Piscinas Ltda.
. Sarres dos Santos, Assistente "ad hoc" da ComisConb'ante: Senado Federal
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
Objeto: PrestaçOO de serviços de desinficção - será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publie higienlzação da água da piscina da residência
cação, juntamente com o apanhamento U3quigráoficial do Presidente do Senado Federal.
. fico dos debates. - Senador Teotônto Vilela
Ucltação: Convite n? 008/88
_
- FDhõ-; Presidente.
Crédito pelo qual coJTeJ'á a despesa: A conEX'IRATO DE CONTRATOS E/00

TERMOS ADrnvos
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praticamente é flagrante, porque. se cercarmos

esses períodos de 26 anos e de 13 -anos; _enqua:
dramas todas as áreas de predpftaÇão e de seca.

A partir daí, tivemOS()portunidade de fazer uma

projeção para o futuro: em 1979/1978, chovia
bastante na região de Fortaleza, ~as parecia certo
que iria acontecer isto aqui, e aconteceu também
em dois outros locais. Tínhamos cento e tantas
deformações em que cinco perí9do~ iguais apareceram, de 26_em 26 anos; quer dizer, o período
é de treze anos, mas a cada 26 anos há um agravamento da situação. É o que nos indica uma simples curva gráfica matemática, sem nenhum estudo matemático.
A partir·daqueles dados, fizemos análise matemáttca e s_ubmetemos aqueles dados a uma análise de Courier, onde verificarõos que contribuição daqueles do_is ciclos de doze, de treze _e
de 26 anos eram muito grandes.
Existem outras variações. Tudo isto aqui é harmónico e entra na variação _climática de lá. Mas
os principais são esses.
Isso já havia sido feito pelo americano Charles,
que chegou também na mesma situação, mas
aí foi verificado, porque ele achava que isto aqui
não estava certo. porque não existia respaldo físico que explicasse essa anomalia. Fizemos, então,
uma conjugação desses dois harmónicos .e criamos uma curva de tendências, doze. ou treze anos
caminhamos juntos. Esses são os dados de Fortaleza, sem nenhum tratamento matemático. Neste
local, fizemos um tratamento matemático: Analisamos a curva de Fortaleza, fazendo uma média
de três anos, _cada três anos,_ transformávamos
em um, chamamos de média nove. Vejam que,
nos picos, a coisa funciona muito, bem. E aqui
fizemos uma média de sete anos. A medida que
aumentamos essa média, a tendência dela é
transformar-se em uma reta. Se juntarmos todos
aqueles harmônicos e fiZermos' a conjug.il.ção das
curvas, veremos que ela se transformará em uma
reta. E vejam que em uma média de Sete anoS,
praticamente, a precipitação aCompanha a curva
de tendência.
Chegamos aqui, e não tínhamos outra _alterrl.ãtiva senão dizer que essa região está arriscada
a ter um problema aqui, como as demais. Então,
foi feito o prognóstico.
Agora, pergunto: o que tem Fortaleza com o
resto do Nordeste? Existe uma_ correlação entre
o que acontece em Fortaleza _e o que acontece
em grande parte do Nordeste? Porque não fundo~
na nessa quantidade de chuva, mas funciona o
cOmportamento da chuva. Temos aqui, em escuro, a precipitação de Fortaleza, e em vermelho,
de Quixeramobim, que é a 200km para o interior.
Vejam que é pratic.amen~e a mt:tade do _que chove
em Quixeramobim, maS o co!npOrtãmeiú:O Segue
bastante próximo de Fortaleza. Isso é uma correlação de formações de uma loca_lidade com a
outra. Fizemos com QuiXe_ramobim porque, desde 1898, por aí, até 1977, tínhamos informações;
então, deu para fazer isto.

a

O SR. HUMBERTO SOUTO- Quando diminui
para Fortaleza, diminui para o restante, .diminUi
no interior.
O SR. CARLOS GERARDI -

Certo. Quando

existe seca em Fortaleza, diminui bastante a chuva
em Fortaleza; o interior sofre na mesma prOporção. Isto é a mesma curva, verificando-se_ que
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realmente a coisa funciona, O ciclo_ existe. Ele
O SR. CELSO DOC1RÃi5ó - Mas professor
não é comprovado fisicamente, porque não tem
na previsão anterior se coi1sumou· eXatamente.
o reSpaldo dele. Podemos dizer que esses treze
anos são de acordo com as manchas solares,
O SR. CARLOS GERARDI- É, felizmente não
ccirho é ci EL Nifio, ou outrofenôn1eno qualquer,
se confirmou totalmente, tínhamos-previsto um
ou o mês. Não tem nada que ver. Lançamos um-a:
período mais ou menos semelhante a esse, que
teoria de que isso seria o abatimento de freqüênseriam de sete anos de 79 a 85. Felizmente em
cia entre as variações daquela primeira figura, das
1984-, embora no início do_ano começasse aquele
oscUações bienal:;; da estratosfera sobre a região
processo que ia continuar sempre, no fim de fevee o ciclo de 1 ano, que dariam treze anos exa_tos.
reko começou a chover bastante e ai, natural~
Foi aceita inclusive por dentistãs 'anl.ericanos, que
mente, foi reativado com o "gatilho" das chuvas.
realmente pareCia ser o batimento de freqüência
Pode acontecer issO e aconteceu isso também.
entre a oscilaÇão pós-bienal e o período anual.
TerrtoS-ãíilmá bd.iúUargem ae"terilPõ para confirPublicou-se inclusive isso, em uma revista nos
mar isso,_ e se nesse meio-termo conseguirmos
Estados Onidos; e riinguém contestou. Se aceitaencontrar um método mais seguro; é o que estaram sua teoria ficaram_ calados. Provavelmente
mos fazendo, estamos trabalhando, nós trabalhafOi Gso.-seJor issO, teffiOs o respa.Jdo ffsico. Mesmos mais com informaÇões de satélites, como
mo que não o tenhamos,- não tem por_ quê. A
disse, porque na Amêiica do Sul a Pobreza em
m_-~_iorii:l dos cien_~stas dizem que essa periodimatéria de tecnologia, para o pesquisador, é terríCidade eXrste -agOra e pode deixar de existir no
vel. Hoje estamos usando os dados de_ satélites,
futuro. ·o (J:Ue acontece se deixar de existir no
mas não temos -estaçõeS- capazes de traduzir tudo
futuro? Alguma coisa grave aconteceu, como dio que o satélite transmite. Apenas apanhamos
zem, pode haver uma guerra atômica, uma guerra
fotografia e -iSsO -não -é Suficiente. O satélite dá
a, ou coisa parecida.
uma análise vertical da atmosfera de temperatura,
O clima, dentro de períodos curtos, é maito
de umidade, e isso é muito únportante para analiestável. Todes conhecem a _estabilidade dos vensar uma área. Isso aqui é somente pará informato_s alísios do Nordeste. Qs ventos alísios sopram
ção: éliriia região do Xingu, e está a uma distância
há milhares de anos, e vão soprar étinda a milhares
de dez quilômetros para termos uma idéia da
de anos naquela direção, porque o tempo é estáárea. Então, temos aqui mil quilômetros e_ mil
vel, o clima é estável. Ele só muda na ordem
qúilômetros. O XingU é esta área aqui. (Demonsde milhares de anos, de 20 _a 40, 100- milhões
tração do slid_e) O_satélite passou aqu{ no dia
de anos. Dentro desses períodos de 50, 100 a
24 âE: agosto de 19-87 e captou 6.800 focos· de
200 anos há possibilidade de se fazer projeç:ões
incêndio. Isso aqui é um crime contra a natureza;
baseadas nessas perioddades que existem. Inclu- é um crime. contra o clima. Isso aqui estamos
sive, Isso é recomendável pela Organização Meacabando com ·as res_ervas de umidade que alite«;)rOlóQíca Mundial.
menta a atmosfera, isso aqui é um prdcessõ de
desertificação, como dizia Vasconcelos Sobrinho,
-_As flutuações dimáticas têm sido, desde os
da Universidade de Pernambuco. O_processo de
me_aç:los do Sec;:, XX- as maiores preocupações
desertificação .é feito pelo homem, com pastoreio
do_hamem. Isso tem matado milhares de pessoas
itinerante, com as queimadas e se é feito pelo
de_ fome na África. _Muita gente passa fome na
homem é fadlimo de ser reconstruído ou refeito
nossa terra, no Nordeste. por exemplo, por causa
pelo homem, _É um exemplo do que está acontedessÇl.S flutuações climáticas. O metereologista
cendo, sãÕ todos os pontos aqui. Esse satélite
tem de usar todos os meios para fazer uma projepassa a aoo· km -de altui-a; vej_am os pontos de
ção, mesmo-que não seja segura. Então, vamos
fogo, -iSso aqui está naturalmel')té-cOberto de fufazer o prognóstico. A mesma coisa estamos famaça; diante' da perspectiva disso aqui o que vai
zendo aqui. Existe o risco de repetir um fenômeno
ace>_ntecer? Essa região irá ~e_c~-se ca~_ye~ mais,
igual a este _aqui, ou igual a l!!ste aqui._ Pode ser
Bãfiia, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, a tendência
este oU este, como pode ser também uma combida desertificaçã_C?" é avançar para O NOite, justanação destes dois aqui. Podemos então escrever,
mente por causa do maltrato. O homem é urna
provavelmente, que existirá a possibilidade de seca .em um doís ou três anos neste periodo. E __espéde de parasita que não cuid~ da terra. Pelo
çontrário_,_ ele fi.u: o passivei para c:mu_i!lá-1~.
outro perfodo mais ou menos como este, ou este
no próximo século. Quanto a isso__ aí não_ temos
Acho que era o que tinha a dizer. Estou à disponenhumii-'t certeza. A (!nica certeza que temos é
sição dos Sts. Senadores para perguntas. Era os
a dos impostos e a da morte. Do resto, não temos
traços gerais do que podíamos mostrar. Quanto
certeza. Mas, não impede que Se faça uma projeao clima do Nordeste foi feito também uma aná_ç:ão. Se vivêssemos num vale e existisse nele uma
lise que- tem lá, -feita peJa Universidade de Pernam-represa e chegasse alguém e nos dissesse que
buco e uns americanos de Viscaeuty. Eles condufhaveria 50% de possibilidade de a represa romper,
J'am que o clima já está há _mais de dez mil anos
eu nãó ficada em minha casa; eu iria embora,
desse jeito no Nordeste, pelo pólen das árvores
mesmo com 50% de possibilidades. Isto aí é um
que eles ~ptaram nªquela r~ião do Nordeste~
risco_-que se está correndo. É por isso que está
E o que eu diSse no inl'sio, a estabilidade climática,
escrito- periodo de risco aqui, quer dizer, haverá
é patente, e sendo estável o clima da região, a
seca. Existe período de risco. I:: uma coisa em
pessoa_ tem que conviver com essa flutuação. O
potencial.
que está acontecendó agora em 87 é apenas uma
O SR. CELSO DOURADO - O periodo de
flutuação; nãq signjfie{1_ que em_!3e ·nós vamos
risco é 92?
te~:_oy_tJ:~_Seca, não_~,-não_ teremos, ter~os chuvas..

O SR. CARLOS GERARDI - É 92, 93 até 95
e 96,- Nesta ép-Õca j)Õde ocorrer o período de
alguma s_eca. Aqui é a mesma coisa.

6

SR. -PREsii)ENTE jlsrnael Wanderley) ---

Muito bem, professor.
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O SR. HUMBERTO SOOTO- O lev~ntamento
que o Sr. tem abrange qual área do Norte do

PaíS?
A região setentrional do Nordeste, ou seja, Maranhão, Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.
O SR. CARLOS OERARDI -

O SR. HUMBERTO SOUfO '---São cinco Esta-

dos.
O SR. CARLQS_GERARD! -Justamente, porque isso aí, segundo um americano que esteve·
lá, provavelmente seja ligado à circulaçaode massas de água do Atlânti_ço. ~tão, quanto m~is próximas do Atlãnti_çQ (:_stiverem essas regiões, mais

serão afetadas por essa sistemática. Elj;; encontro_u i_ssQ também, esse perlodo de treze anos
na convergência do_s ~entos .alísios_ do P~cífiço,
e do Atlântico também. Ele queria descobrir, como, por que que existia ess.e. periodo de 13 anos_?
Porque_ele não_sab~ _camo.Tanta é que quando
descobrimos isso, veio dos Estados Unidos, esse
cientista, que tem cerca de 60 anos e_é um austríaco naturalizado americano, de grande conceito
nos EStãdos Unid%Já foi "quem é _quem" na
ciência, na meteorologia; tem grande prestígio
mundial. Ele nos im::entivou bastant_e __sobre isso.
Vocês descobrir~m uma cois~ que estaVa bus_ca,ndo há muito tempo, um sinal, uma pegada qualquer nesses treze anos; tanto é que ele endossol(
aquela nossa teoria d~ que esses treze anos seriam o balanceamento intertropk:al, no perlodo
anual.
O SR. HUmBERTO ~OUTO -

Nesse levanta-

mento que o Sr; tem h~ previsão de seca? 87,
88, 89, 90, 91, não há previsão de picos de seca?
O SR. CARLOS GERARDI :- Não,_porque está
fora dos picos.
O SR. HUMBERTO SOuro -

é que há urna outra versão?

O problema

-

OSR.CARLOSGERARDI-Até 1981 nãoexix-

tia nada. O que acOhtece_u foi o seguinte, em
1983_ houve um tremendo acúmulo de ~nergia
no Padfico Equatorial. Esse acómulo de energia,
naturalmente, devido aQ aquecimento inusitado
das águas teria uma região de energia bastante
grande, e como a atmqs_fera_ ~9- ~_çonstit_uída
de compartimentos ela transcende da ~gião.
Muito bem. Em 83 nOs estávamos. no período
de seca, estávamos caminhando desde 79 para
83 o Período de seca_,._ e à medida em que os
anos de seca vão passando eles vão se agravando
cada vez mais; a seca vai fiçando+ca~ vez ~<li_s
dram:ática, porque são períodos sem- chuvas em
cima de perlodos sem c_huvas. Chega o momento
que você não tem mais noção do que está acontecendo, não tem como avaliar o sofrimento de
wna pessoa que está vivendo uma situação dessas. Muito bem. Apareceu o El NiNo em 83 e
acabou a seca, podemos dizer também que o
El Nifio acaba a seca, em 84 COJ'Ileçou a chover...
e a seca, está em pleno desenvolvimento, desde
79, o El Nifio apareceu em 83. Já fiZ uma .s(:rie
de anáJises do El Nifiot.de anos anterio~ e_ às
vezes existe urna correlação e às vezes existe; Yma
fase contrária; ele entrª_em fase e si de fase tam_bêm. ~ dificll. Isso aí acredito que esse fenômeno
de E1 Nili.o tem que ser bastante estudado, anali·
sado. Muitos dentistas concotdam _d,g__que o El
Nifio transcende e influencia o tempo no mundo

tod._o e outros não concordam. O Dr. Geisel agora,
em S_ãoJosê dos campos, numa conferência: pro-vou por "A" mciis "'8" que não funciona. E a especiJJaÇ:âo que eXíste sobre o EI Nili.o, tentando explicar determinados fenômenos ...
O SR. RELATOR (César Cais Neto)- Pela aná·

lise de regressão, pelas cUivas aí, nós iniciamos
um ano cltuvoso.
56 há eSSa eXJ,Jicação, do El Niflo.
Mas o E! Ni~o

O SR. CARLOS GERARDI -

sumiu. El<! não está funcionando.
O SR. RELATOR (César Cais Neto) -

Hoje,

não está funcionando?
~.O s·R~ CARLOS GERAR DI- Ele está..co_m dois
grcin.:lS acima da média, cresce_ndo. ÃgÕrp., o l;l
Nili.o só aparece_ no fim do ano, em dezembro.
Ele tem ess.e nome, El_ Nili.o, porque em cast~
lhano significa Menino JestJS. Ele aparece em deze~ro, 25 de dez.embto, por aí.
O SR. RELATOR (César Cais Neto)- Quando

o tempo no Nordeste já está chuvoso -_começa
a chover no Nordeste em outubro e novembro
-vem descendo Maranhão, Piauí, Ceará. No Cea·
rá, normalmente,-começa em janeiro e se estende
até junho, a únic::a explicação seria essa, com relação ao ano passado.
O SR._ CARLOS GERARDI explicã-ção para iss~.

Ainda não existe

O SR. RELATOR (César Cais Neto)- Da seca
de janeiro do ano passado e deste ano?
O SR. CARLOS GERARDI- Não existe éxplica·
ç.ao desta seca de agora, no NordeSte. Os meteo·
rologistas estão doidos atrás de urna explicação.
São_essas flutuações que citei. Nós estamos dentrO de um periodo igual a esse que aqui deveria
se entender, deveria chover bastante, no entanto,
está meio atrasado. Nós terr1os chuva até aqui,
neste momento. Em 84,_ 85, 86 choveu bastante,
em 87 caiu, porque aConteceu isso aqui. ISso aí_
pode _ter uma problemática com o Atlântk:o, em
terilperaturãs -de água do mar. Se houver um resrnamentO dâ'S ·aguas equatoriais do Atlântico Sul
haverá seca no Nordeste e um aquecimeli.to no
Caribe.
- O SR. RE).ATOR (César Cais Neto)- Camada

de umidade rebaixadél, seria essa a explicação?
O SR. CARLOS GERARDI- A camada de umidade praticamente diminui bastante com água
fria e com a água quente, aumenta. É o que acon~
tece com El Nili.o. Quando o E! Niiio aparece
lá, no Pacífico, existem chuvas torrenciais no Peru.
Equador, Não é só esse problema, de c:huvas
torrenciais, é justamente por causa da energia
que tem lá. Agora aqui deve funcionar a mesma
coisa. Essa teoria da temperatura da água do mar
é muito importante. Lamentavelmente não se tem
muito a.cesso a esses dados aí, da temperatura
da água do mar.
O SR. RELATOR (César Cais Neto)~ lã, e.ID

Fortaleza, há um pesquisador, que talvez V. ·s.,:
<::onheça, o ~Nene Pimentel, que é meu amigo..
O SR. CARLOS OERARDI -

Ele tem essas

informaçõeS?
·o SR. RELATOR (César Cais Neto) - E e!~
me disse que a coisa está brava. A expectativa
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em rê'lação às temPeraturas rlãO são fcivoráve-is.
Informãções qúe ele me -dey. há quinz~ dias. _
O SR. CARLOS- GERARDI nós não tenhamos chuvas.

Talv~z._por

isso

O SR. RELATOR (César Cais Neto)- Nos relatórios do CfAde 1978/1979, existiam no mínimo
duas propostas: o MOC:LIMA e. 0 MODART. O
MOClJMA. pelo que entendi, seria uma mancha
neQra no oceano, de forma a absorver o. ca]o,r,
aumentar a temperatura e, conseqüentemente,
criar uma condiçã.o mai~ favorável para a umidade, gerando chuvas em terra. E o MODART, parece-me, que é um programa de nudeação_artiJlçi!;tl.
. Eu peço a V.Sa. Uma- aValiaÇã.o disso aí porque
existem polêmicas. Lá no Ceará, se entenP,e que
a núcleação artific:ial aui"nenta a produtividade das
éhüvas ha ordem de 30%; outras pessoas dizem
não
está .adíàntando Coisa nenhuma.
que
.
.
~-

--Em relação ao Modima; alguém aquí, numa
das palestras da CP!, disse que o CTA desaconselhou o avanço dessas experiências por proble.xnas arnbie_ntais, enfim_,_,.
O SR. CARLOS GERARD[- O risco ecológico.
O SR. RELATOR (César "Cais Neto) - Exalamente, o risco ~ológico_.
·
·
Então, peçO a V. St, Piofessor, para, dentro das
informações que tem, fazer uma análise _s_àbre
esse as_s.unto.
O SR. CARLOS G.ERARDI.C.. Aquestão do Mo-

çlima demanda muito dinheiro, é a questão_ de
navios etc, e é um processo que nunca foi testado
para saber se ia dar certo ou não.
Muita gente criticava esSe projeto porque achava que ohde ch_ovia é que ia ·choy_er bastante.
Nós poderiamos ter enchentes na região do litoral
de Alagoas até o Rio Grãnde do- Norte e_ is~o
geraria, naturalmente, muita convecção, nuvens
de grande desenv6Mmento ve"rtical, e a eotrada
dessas nuvens para o interior do continen,te é
que estava 'sendo -posta' em dúvida, elas podiam
permanecer paradas. Ou seja, normalmente,
quando há uma perturbação qualquer vinda do
Leste para o Oeste, _de encontro ao continente,
éla_s realmente sofrem- u-m f~e_lf?__f!§l: en~n~~~ do
c0i1fi0en1e~_ ~las param.
--- NOS-temos feito muita previsão para lançamento de foguete n<:l Barreira do Inferno bas~ada nes·
se fehômeno de mal tempo que vem do Leste.
Aliás, todo mal tempo lá daquela região vem do
Leste. Quando esse mal tempo chega, ele não
passa, ele pára, deságua e desaparece.
Quanto a nucleação, ela funciona quando_ est~
chovendo.
O SR. RElATOR (César Cals
há nuvens.

Neto)_~

QUando

O SR. CARLOS GERARDI - É. Quando há
~possibilidade de chuvas,_ só faltá_ aquele ~esequi
librio, porque a n1.1vem é um colóide em suspeqsão na atmosfera, se V. Ex!' desequilibrar qualquer
~ dos parâmetros desse calójde, ela precipita.
'Taritb faz elétrico, cOmo de umidade ou de movi--ménto, ou adicionando, naturalmente1 _alguma
coisa; como um produto químic_o na .água do
-·mar. Ela funciona nesse particular, ela funciona
(Juando existe a Possibilidade de chuvas, ela ê
um estimulo à produção de chuvas, pode ser que
cheQUe a 30%, nãO ae:redito. A Organização Me·
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teorol6gica Mundial diz que o aumento é de 1O

a 15% de chuvas.
O SR. RELATOR (César Cais Neto)- Profes-

sor, lá, em Fortaleza, houve um incêndio num
dos tanques de petróleo, que gerou uma grande
massa de ar quente e observamos a precipitação
da chuva depois do incêndio, por coincidência
ou não. Mas acho que não foi tanta coincidência;

acho que houve uma relação causa e efeito. Eu
lhe pergunto também se há alguma avaliação do
custo desse Moclima, porque os órgãos oficiais
aqui, inclusive o próprio Ministro João alves, já
nos informaram que nós tivemos, na seca de 73
a 87, um prejufzO, em termos de produção, de
21 bübões de dólares e_ o Governo, nesses cinco
anos de se_ca, transferiu, na forma de programa
de emergência, mais de 2 bilhões de dólares. Então, gostaria de saber se há alguma idéia do custo
desse experimento ou se há algum risco ecológico. Por que que_ esses estudos não estão prosseguindo? A Sudene, enfun, jogou fora, como foi,
o que aconteceu, o que está por trás disso- afinal?
O SR. CARLOS GERARDI - Esse programa
do Moclima fof extinto lá no CTA. Agora,- não
sei as razões da sua extinção porque quem estava
à frente dessse projeto era o Professor Paes Leme
e ele esteve muito tempo- na Universidade EstaduaJ de Fortaleza, ele esteve lá. Acho que ele deve
ter tentado ainda algumas vezes reativar isso. Ele
achava que a coisa ia dar certo, tinha quase certeza que teria êxito, embora nunca tenha sido testado em nenhuma parte do mundo. Agora, é muito
difícil dizer o custo. Sei que _eram vu1tosos..
O SR. RELATOR (César Cais Neto)--,Eu per-

gunto ainda ao Professor o seguinte: ainda a nível
do estado da arte mundo afora, o que existe em
termos de resolV'er essa situação? - - Sei que lá nos Estados Unidos existem aviões
para fazer chuva em algwnas regiões. Sei que
há também uma tentativa deles de mudar o clima,
para controlá-lo. V. S• tem informações sobre como é que está esse assunto?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
O _SR. HUMBERTO SOUTO- Na minha região
acontece.
"' Na região da Sudene, norte de Minas até o
suJ da Bahia, formam-se nuvens, fica nublado um,
dois_ ou três dia, nuvens pretas. Sentimos que,
se houver nudeação, choverá, mas fica até uma
semana sem chover e aí as chuvas vão embora.
O SR. CARLOS GERARDI -

Mas, não nucléi-

cas?
O SR. HUMBERTO SOUTO -

Não, porque

há dúvida com referência a isso que o Sr. César
está dizendo. Há uma f~ha de informação, falta
de interesse dos Governos de manter ali um avião
preparado para isso.
-- sugen-ao Ministro do Interior para que o seu
Ministério mantivesse um sistema para atender
as nucleações. Se houvesse um núcleo sediado
ria Bahla ou- numa região mais central, quando
houvesse a nuvem ·rro Ceará ele iria lá e nuclearia,
quando houvesse em Minas Gerais, ele iria lá e
nuclearia. Acho que fica muito caro manter esse
sistema em cada Estado. Mas, no Brasil ninguém
- -se- interessa por coisa alguma e a informação
que V. s~ está dando é o que eu sempre pensei.
Isso que as pessoas não entendem, às vezes_ uma
chuva salva uma produção.
Na época 9a granação do cereal se V. 8' tiver
uma chuva no milho, no arroz ou no -trigo, -v.
s~ salva aquela produção. Muitas vezes na nossa
reglão nós perdemos safras inteiras porque exatamente na hora de granar o feijão, na hora de
granar o milho a chuva vai embora, sendo que
muita~ y~es existe a fqr,ritação.
·
-·EritaO, seria iffiPortante q~e o Ministério dq lnterior se interessasse ein conversar com o CTA
sobre isso ~ mostrar para ele,s q_ue é importante
_ter jfnuc1éaÇão·quando há a forínação de chuvas.
Existem multas regiões no Nordeste que têm a
formação_ das nuvens e não chove.

O SR CARLOS GERARDI - Essa questão de
bombardear essas nuvens, como V. Ex" disse, é
bastante_ complicado, depende da altura das nu--vens, da largura e isso s6 poderia ser respondido
OSR CARLOS GERARDI- Eles fazem nuclea- com mais propriedade pelo pessoal que estava
ção em áreas onde há possJbilidade de chulla,
envolvido nisso, que são os outros pesquisadores.
onde vai chover mesmo. Por exemplo, às vezes O meu campo é somente dos prognósticos.
nós temos camadas de nuvens muito extensas,
O SR. HUMBERTO SOOTO - Nós temos Cermuito escuras, e elas passam e não cai uma gota
de água. Se V. Ex' estimular aquelas nuvens, pro- teZa de que há periodos de treze anos e de vinte
voca a chuva. Mas, numa região, por exemplo. e seis anos que se agravam, Coisa jâ certa que
que está sendo assolada por uma seca; dificil- a ciência já está mais ou menos dominando.
mente se não tiver nuvens acontecerá a chuva.
O SR. CARLOS GERARDI - Nós temos um
Pode botar até uma esquadrilha de aviõe.s bom- penedo de treze anos, 12.8 anos, e a cada vinte
bardeando que não vai acontecer nada.
e seis anos, 25.8 anos, eles se agravam.
O SR. RELATOR (CéSar Cais Neto) ~ Supo-

nhamos que existam nuvens em uma determinada região, numa microrregião e em face da
nucleação, começa a chover. A partir daí pode
se disparar o chamado gatinho da chuva, ou seja,
a partir dai continuar a chover, as precipitações
provocadas naturalmente a partir daí?

O SR. CARLOS GERARDI - Isso aconteceria
se essas chuvas provocadas fossem de grande
proporção, se elas tivessem a 'duração de várias
horas e o_ s_olo adquirisse bastante umidade, porque no dia seguinte o ciclo seria readquirido e
nós teriamos novamente convecção e teriamos
,umidade para alimentar as chuvas. Mas, é o que
acontece.

O

sR. HUMBERTO souto -

Então, nós

]á

temos essa certeza. Na pior das hipóteses temos
a possibilidade, mas não a certeza.
Então, dentro dessas possibilidades, o que po-deríamos fazer para minimizar esses problemas
que são climáticos, da natureza, estão acima de
nós, por isso não podemos evitá·los, mas minimizá-los na hora em que pudermos criar uma infra~
estrutwa para barrarmos as águas que caem e
buscá-las com prospecção.
Por que os cientistas não se reúnem com o
• Qovemo para lhes mostrar essa possibilidade?
Há 127 anos vem sendo estudado e nos dá uma
certa segurança, já passa a ser quase uma certeza.
Tado o Brasil tomou conhecimento, se não me
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enganO, quando v.-EX;-fOià Assembléia LegisJatiVa
do Rio .Grande dO -Noite - naquele tempo era
Deputado Estadual- fizemos Uma Palestra sobre
o assunto, e os ·aoveritos ·tiveram conhecime'nto
e nada fizeram, porque tiveram' r'eceiO de ca.usar
pânico, estávamos desprevenidos, e quase 3 milhões de pessoas perecerem de inanição e de
outros proD1emasL _
Se temos esses estudos e essas certezas devemos nos preparar para quando a chuva cair procuraifi't_OS detê-la com sistema de barragens pequerias, inédias e-·grandes, e onde não houver,
kemos bu~cá-la_nQ subsolo, porque, no tnínímo,
teríamos a1 pequenas manchas e poderíamos produzir gênero- ~~ primeira necessidade e salvar
muitas vidas.
Temos que partir daí. Se ficarmOS -Só riisio acltii,
de nada adianta, pois já temos quase uma certeza,
Pode errar a metereologia, mas tendo em vista
essa possibilidade, já se aumenta essa certeza,

O SR. CARLOS <JERAJ<Dr-_ O gerenciamento
de dados tem muita importância. O problema
das chuvas que oc:orrerãrfi em 85 e 86, se tivéssemos usado esses recursos, talve2: não aconteCesse
esses desastres. No ftm acabamos- irrigando o
mar, potqUe a ágt.ia -vai toda para o mar. Então,
a construção de açudes tem uma grande capacidade para coletar água, e. também o reflorestamento da região. É o contrário do que foi feitO
até hoje.
O SR. ANTÔNlO CÂi'IIARA-- No Rio GraÕde
do Norte, por exemplo, temos 92% do seu território na área do semi-árido, eD~P proporcionaln:tente é o Estado que m~is_ so!re ~om a seca.
O SR. CARLbS-GERARDi...:: Com exceção da

região litorànea.
O SR. ANTÓNIO CÂMAAA - EXato. -Mas nós
temos, por exemplo, esta grande Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, e_o Governo est4 partindo para fazer mais três barragens, que é a Boqueirão dó Parelhas, o Espir\lial e outra que não
me recordo o nome, na região do Seridó, em
Santa Cri.Lz. Se fiZermoS ésSas 3 óaáagens e não
qUero dizer_ com isso que não soframos com a
seca; mas Sófreremós apenas~úm efeito de 60%
da s_e_ca, quando_ deveria ser 100%. Entao, se temos essa previsão, essa possibilidade de 92 a
95 termos_ seca; teremos tempo para nos prepararmos, porque é tnüito mais fácil Qastarmos mais
um pouco agora, porque, caso contrário, gastaremos mais na época e perderemos mais vidas.

O.SR. CARLOS GERARôl- É miihor prevenir
do que remedfar.
o·sR.-ANTóNJo âMARA- Então, essa repressão de_água é importantíssima.
·
O SR CARLOS GERARDI - ESta repressi:o
de água não é só defendido pelos meteorologistas, mas _as ecologistas tambi=m defendem; é
defendido pór todo mundo. Em Pernambuco há
pessoas capacitadas para isso. Seria interessante
chamar o Professor-Vasconcelos Sobrinho para
fazer uma palestra e explicar essa questão, porque
é uma autoridade nesse assunto.

O SR HUMBERTO SOiiTO -- PfOfeSsor, na
verdade, o que estamos constatando é que a conclusão de v. s• foi tirada através de uma longa
pesquisa, de 100 anos, e a coincidência cíclíca
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no céu, ~Y tinha ~m vizinho, analfabeto, que não
conhecia nada sõbre coisa nenhuma, mas era
um extraordinário_ observador•. ele :;abia ~izer a
hora exata. Se levantássemos2, 3 horas da manhã
blema das senes, que em Matemática tem um
e perguntássenios:"Sr. GolQdino, que horas são?"
nome específiCO. .
. ___ _ Havia uma coincidência extraordinária com o re16v. s• tem o levantamento sobre quais as regiões 9t0. Ele observava OS astros; não sabia_ dizer "ãtdo Norte e Nordeste do País~ Ou só, soQ_re_ F,9rtamosfera," mas quando dizia que ia chover, falava
Jeza, e que se reflete nesses Estados? V. S• não
assim: "a tabasfera tá carregada". Observava a
tem dados da Bahia para baixo?
Via Láctea, a posição dos astros e ficava dizendo:
"o carrero tá enchendo, vaj chover". É interesO SR. CARLOS OERARDI- Não!
-sante que, nesses anos de turbulência - ele já
O SR. HUMBERO_SQOTO---o- que-orienta
está bem Velhinho --:-_tem ditQ: ."agora, não ~i
as secas, por_ exemplo, de lrecê, Montes, _Claros,
mais nada, tá muito confuso, não sei o que vai
da região da área da SODENE; do sul da Bahia,
acontecer".
e como poderíamos consegt).ir alguma informaSão observadores naturais, e c.rera que foi assim
çáo sobre essa previsao? Terfamos que levantar
que os homens fizeram as grandes viagens; essa
os dados e m;:mdar para o CfA, pára v: 5' fazer
observação natural, espontânea
essa pesquisa, ou existem outros_ departamentos
Estou-lhe dando esses dados porque me inte·
que já fazem isso no PaíS?
ressa demais ver como o CTA poderia entrar em
O SR. CARLOS OJ;ilARDI - Nós já estamos
contatõ, não Sei se com o GOverno da Bahia ou
fazendo.
c:om:·o de Minas Gerais, para se ter, nesta região,
uma estação meteorológica que, automaticamenO SR. CELSO DOURADO - Professor, antes
te, pudesse passar os dados para o CTA, para
de V. S• comentar.esse assunto, como ê a mesma
que-vocês ri.os Orientassem, pois isto é de imporregião, com as mesm~ características, na região
tânéia extraordinária. Por exemplo, perdemoS. de
de lrecê o Período de chuvas é sempre de outubro
maneira absoluta, safra de 1986/1987~
a abril. lnicia~se o período de chuvas:..em outl!bro,
ainda fraca, a primeira c:huva às vezes s6 caj em
Mas o interessante é que eu lhe havia telefonadO
setembro, quando tem uma fruta típica da ·região, e ele rrie d_isse: "não estou certo sobre esse p_erioo umbu, e por isso chamamos "as chuvas çios do, mas vocês terão chuvas em março e- abril.
umbus," assim como aqui no Planalto Central
Quem plantou no periodo de novembro a dezem~
chama "chuva da flor do caju," como, fiquei sabro, perdeu totalmente; quem não plantou e planbendo por pessoas da região. Neste perlodo seco-- tou em março, teve uma boa safra.
há predominância total e abspju~ d~ ven.!Os é
-- Vejam que esses dados são decisiv:os, como
de leste a oeste, de nascente: a _poente, o que
também a observação que o Sr. Humberto Souto
chamamos, popularmente, de ventos gerais, ven·
fez aqui, no sentido de que temos, às ve-..zes, quantos alísiOs.- - · ·
do o feijão está no perfodo de floração, a ocorrência de uma chuva, e ganha-se a safra de maO SR. CARLOS GERARDI - São ventos que
vêm da Chapada.
neira absoluta. As nuvens. <;9b_rem a -região toda,
O SR CELSO DOURADO-'-- Tem essa predomi- daquelas nuvens que parece vão explodir de água;
nánÓa de ventos.· Na.hora em que come:ça a ~~ simplesmente_ três, quantro, cinco, oito dias de
tar, porque o período de maio, junho, julho, e as preparação, de sofrimento, de aflição, e não_ cai
uma só -gota--d'água. Perde~se urna safra assim.
noites de agosto que também são frias, mesmo
Conversei
itlgumas· Pessoas ligadaS à
que não chove as árvores já começam a brptar
questãO da i1udeação e parece -que eles têm ree começam a aparecer os prin'lelroS sinãis. No
ce~o, medo de que aquele tipo de nuvem seja
período que antecede às chtNas há. uma mudan~
perigoso.
ça, o vento é ao contrário, de_ oeste a leste, de
poente a nasc;ente_,_ Basta esse vento soprar du.E.u gostaria de ouvir a sua. palavra também.
rante um dia ou dois para, imediatamente, cair.
O SR CARLOS GERARDI - Não há perigo
E se· ele permanecer num período de três, quatro
ou cinco dias, como já tiv_emos_ um_período ex- algum. A qualidade de chuva que cairia seria
traordinadamente chuvoso, porque durante oito C!quela que cairia normalmente; simplesmente,
dias os ventos fortes foram d~ _oeste a Ie~~- Agora está inibida, por alguma questão.
houve um periodo de chuv~J. praticamente 30
O SR. CELSO DOURADO - Para nós, jsto
dias, sem parar, s6 vefo_ num perfodo horroroso seria decisivo.
porque era época de colheita e perdemos tudo,
O SR. CARLOS GERARDI - Ela está inibida;
pois durante 30 dias não se coloç~a a cabesa
nàó Vãfflãver uma tromba dágua devido ao bomfora de casa.
_
.
_
bardeamento.
_
Essa relação com os__ventos_.é mui.to (Qr;:te_•. _
" Essa criação (\e postos de observação meteoroO SR. CARLOS GERAR_DI - S~o ventos que lógica já é da responsabilidade do lnemet, responvêm da Amazônia para o ·oceano.
sável por esses dados, por essas instalações. É
O SR. CELSO DOURADO ..;.::. _Es~Sãs são as ça- Q órgão que é autorizado para a criação de postos
racterísticas da região. De vez em quando ternos de_cbservação meteorológica._
. O Ministério da Aeronáutica se ocupa somente
lhe telefonado, pedindo co~ultas sobre a situação da região. Agora, por exemplo, as chuvas dos aeroportos nacionais; onde há aeroporto, há
estão atrasadas, devíamos ter tido chuva em abr_ü uma _e_s_t~_ão m,eteorológica. Fora das rotas, não
~ de competência d9 Ministério da _Aeronáutica,
e não tivemos, devíamos _ter tido chuvas no__inicio
de novembro e ainda não tivemos.- Os observa- e sim do inemet, aqui de Brasília, Instituto Naciodores populares, o homem do sertão, vive de olho
nal de Meteorologia

de 2 em 2 anos, de 3 em 3,__de 13 ~m 13 ou
de 26 _a 26 anos vem ·se _reyetindo em ciclos.
é: um trabalho profundo, importante, wn-1 contri·
buição muito grande para esta previsão, é o pro-

com

O SR. RELATOR (César Cais Neto) - 0 proble-

mã todo -é a desconexaçãO ger?~l desses órgãos.

Só para se ter uma idéia, estive na Estação da
Semã, em AiOaba, no coração áo.S fnhamuns, na
região mais seca do Brasil, e I~ tem uma estação
bem feita, a estaç_çao da caatinga;-estüdando exatameme o problema de· caatinga, com telefone,
com tudo, e não tem um pesquisador sequer,
nem da Sema, nem do lnemet, nem de coisa
alguma; e está lá a estrutura tod.a. Pelo contrário,
a Sema eStá querendo o absurdo de desativar
o tele:fone, porque custa 5 mil cruzados. Como
~ um pesquisador fosse lá para o melo da caatinga ·sem ter, pelo menos, um telefone para se
comunicar com a civmzação. _-.
_ _
Então, é uma descoordenação global, quando
poderia tudo tsso dentro de um sistema só, fundonar. O CTA faz o seu esforço isolado, a dona
SUDENE, irresponsavelmente, Ignora as coisas,
não aparece, o Governo c;:l.o Ceará tem um certo
esforço, a Bahia, agora, também, porque sei que
o pessoal de Ilhéus andou pedindo-os aviões da
chuva, o pessoal do Espírito Santo pediu os aviões
da chuva, lá do Ceará; há uma descoordenação
geral nesse Setor tão iinportante.
O SR. CARLOS OERARDI -

Nesse particular

não entro.

-o SR. RELATOR (César.CaÍs Neto) -Seí que
_ O-Sr. não tem qualquer responsabilidade quanto
a esse assunto, mas eu perguntaria, apenas para
um assunto adicional, se o CTA continua com
as pesquisas, no mesmo ritmo. O Modima e o
Modarf, parece-me, foram desativad6s.
O SR. -CAku)S GERARDI-...:.:_ Foram desatrVãdos:
O SR. RELATO!'l (César O!ls Neto) -

Pelo

que estou entendendo, OprOjetO, ftesie momento,
do .CTA é um projeto mais estatístico, ~e- tratamento, de diagnóstico, de confer~nda dessas curvas, dessas previsões, dessas te.orias, Ê_ mais um
trabalho de regres~o, enfim, de kletJ,tifica!;ã,O.
O SR. CARLOS GERAR])!_- Neste momento
temos um doutor em meteorologia e um outro
que está se formando na (JSP e estão desenvolvendo um· modelo matemático para fazer a revisão e pretender estender isso a todo o J?rasil.
Inclusive o Luiz Teixeira- que aliás foi meu companheiro naquele trabalho, esteve no Colorado
durante quatro anos e fez e_sse Curso- consertou
o modelo de prognóstico de tempo dos americanos. Nos Estados Unidos estão us<:~ndo as mudan·
ças que ele fe~ e está funcionando muito_ bem
o modelo por ele criado e agora ele está adaptando~o-pa:ra as nossas latitudes. É isso que 0- erA
eStâ Tazéhdo. Estamos indo atrás do modelo de
matemática ...
O SR. HUMBERTO SOUTO- Qual a previsão

Para que objetivamente se "obtenha resultados?
O SR. CARLOS OERARDI- Está previsto para
o ano--que vem. Está faltando computador para
começar a funcionar.
O SR. HUMBERTO SOUTO -

O senhor disse

que no Brasil a previsão máxima seria de três
dias. Nos Estados Unidos, hoje, quaJ é a previsã-o?

-0 SR. 0\RLOS GERARDI ~ Mais ou menos
eSse periodo_.
·
·

O SR. HUMBERTO SOUTO - Não há nada
de novo em nenhum outro canto do mundo?

O SR. CARLOS GERAADI .,-- O progn6~tico

numérico, o prognóstico matemático, não vai
além de cinco dias, é muito difícil. Eles inJetam
uma determinada quantidade de informações no

modelo e o modelo sai trabalhando matematicamente.- .Mas acontece q:ue quando é lançada a
coisa no modelo ela estará se _modificando, pois
a atmosfera é muito complexa; uma flexão de
ar frio ou um aquecfmento mais ou menos ·diferendado em determinadas áreas, ou uma corrente de vento da Groelândia, ou coisa parecida,
todo o modelo se perde, quer dizer: çfepois de
três ou quatro dias ocorre verdadeiro absurdo.

Esses modelos estao ficando cada yéz,mais complicados e tê.m milhares de equações funcionando; precisa-se de computadores de alta velocidade. Os computadores de alta veloctdade, praticartlente, foram criados por causa da meteorologia. São bilhões, de informações que entram,
por ~egundo, para serem resolvidas.

O SR. CELSO ·ooURADn-~ ProfesSor, nÓ~
dois descrevemos aqui a região, e eU queria sab-er
se interferi sobre a pergunta e se V. S' tem alguma
-·
informação sobre essa região?
O SR. CARLOS GERARD-1..:.. Respondendo sobre a questão da Bahia, posso dizer que ela está
inserida no anticiclone. Esse anticicloone do
AtlântiCo Sul regula todo o clima brasileiro; não
só regula o Nçrd~ste, Jazendo com que exista
um clima semi-árido, corno também essa semi-aridez é transmitida para a Ba_!Jia e para o norte
de Minas Gerais; e por que isso ocorre? Porque
ele funciona como uma espécie de uma redoma.
Os sistemas frontais que_ vêm do Sul- as_chuvas
que começam em setembro e às vezes em outubro - são os sistemas frontais do SuL
O SR CELSO DOORAOO frias.
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São as frentes

O SR. CARLOS GERARDI __:_ EXato! As fre~tes

frias. Ainda existe niuita atividade por lá, ne·sta
época. Então as fi-erífeS-frias são formadas pelo
contraste do ar: o ar frio seco e o ar tropical conti·
nental. Quando temoS 'iffipulsos S\Ülcientes, aqui
no Pacífico, essas frentes invadem a região do
Planalto Central, perturbam a Amazônia e, praticamente, também invadem a Bahia indo até Petrolina, em Pernambuco. As primeiras trovoadas em
Petrolina são em outubro, se não me engano,
ou novembro. QuandO esse anticiclone eStá p-os~
tado corno se fosse um monolíto, não há forÇa
humana capaz de levar essa umidade, e o que
·acontece é que a região padece_trernendamente
pela ausência de enirada dos sistemas frontais
daqui do Sul.
Na Região do Nordeste, temos três contribuições de chuvas - a intertropical, que depende
de fatores extra-Brasil, ou seja, atmosféricos que
ocorreram à distância. Por exemplo, se tivermos
aqui na Terra Nova, na Groelândia, uma baixa
pressão muito forte, teremos ventos de Oeste
muito fortes; e o que ocorrerá? Por exemplo, se
houver na Terra Nova ou na Groelândia uma pressão muito forte, associada a ventos de oeste fortes,
que também ocorrem aqui, isso vai fortificar bastante este anticiclone, porque ele estará: recebendo suprimento de ar- o anticiclone vive de supri-

mento de ar de outras regiões onde ele está subihdo.
O qUe oCcirre quando este anticiclone se fortifi--ca?l\:'iiltertropical desce praticamente até o Maranhão, e aí temos o inverno abundante no Nordeste, pois a intertropicaJ é uma fonte de convergência de ventos, uma fonte de chuvas.
As chl..rvas que começam em março e vão até
agosto são as da Região Leste. Elas provocam
chuvas praticamente em toda a costa do Nordeste, principalmente nos meses de junho e julho.
As chuvas que começam em setembro muito
fragmentadamente_ e .em outubro são as frentes
frias.
São movimentos que estão rnuito presos a· outras situações ou mecanismos distantes. Se Q Paa1ico Sul não tiver b.otstante atividade e não houver
muita força nas massas de ar, estas frentes não
entram. Se tivennos fracos sistemas de baixa
pressão no Norte, o .mticidone fica fraco e a intertropJcaJ não avança para o Sul, fica fora. São praticamente as chuvas mais regulares que existem
bo- Nordeste; todos os anos elas acontecem; às
vezes um pouco fracas, inas sempre acontecem.
. O anticiclone funciona assim: ele não é bem
dclimitado; sofre as alterações do sistema continente e Oceano, __que são problemas termodinâmicos da Região.
O SR. CELSO DOURADO - Eles não têm
uma certa_ normalidade ou anormalidade pre-

vistas?

-
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ele foi para o Rio de Janeiro, ficando na Bahia
apenas a parte de estatística.
-- Há' uma flfiTlativa de que a região oeste da Bahia
tem uma tendência muito grande à desertificação,
por causa da erosão. É uma região diferente _.
não sou exa:tamente do Oeste.
Então, essa tendência ê por causa da erosão
e provoca ·urri_ assoreamento.
-Gostaria de ouvir se o Sr. tem alguma informa·
çáo sobre esses aspectos da região.
N~ol Lamenta·

O SR. CARLOS GERARDI velmente, não tenho.

O SR. CELSO !XXIRADO .:..:sé há um desma·

tamenf:õ._A região também está Sofrendo um des~
gaste também neste sentido.
Se está sofrendo desmatamento, náo tenha dúvida, é um processo tipico de desertificação este.
O SR. CARLOS GERAA.DI - A opinião deles
é o de que tanto o Vale do São Fran_cisco como
o Vale do Pamaíba podem aumentar esse processo de desertificação e também períodos precá•
rios de chuvas.
O SR. CELSÓ DOC.IRÀDÓ -~ 'N_ao tenho iÓfor~
mações sobre isso, mas e~s informações são
desnecessárias. Desde que exista desmatamento,
fogo, pastoreio, itinerantes _etc., tudo isSO contribui
para a desertificação. As florestas precedem a humarUdade; os desertos a seguem.

-

O SR,__ CARLOS GERARDl - Parece-me que
o CTA tem, inclusive, alguma coisa sobre isso.
O SR. CARLOS GERARDI- Sua normalidade
consiste em que, no inverno,- ele sobe, cresce
Eles são unânimes em prever' Urna fatalidade d~
seca, tanto no rio São FranciscO ·conto no rfo
um pouco para o alto, para ó Hemisfério Norte;
PamaJ'ba. E, nesses anos, réalmente o rio São
no verão, ele desce. entrando o irwemo do HemisFrancisco está no seu nível mais baixo, atualmenfério Norte, que o empura par~ baixo; tern um
movimento praticamente meridional, mas tam~
te.
bém leste~Oeste. Este último movimento, nin~
O SR. CÉLSO DOORAl10 - Mas isso é por
gu'ém Sab~ por que funciona, como funciona e
falta de chuvas por causa daquela questão de
quan(io vai funclonar. Quando ele adentra muito
bloqueio. Se as frentes fn'as são bloqueadas, não
o Brasil, provoca essas confusões todas em nossa
chove em Minas Gerais. Não çhovendo em Minas
_ climatologia.
Gerais, nas cabeceiras, ele sofre a ausência de
Há pouco tempo, tivemos um tomado em San~
água.
ta Catarina, que matou meia dózia de pessoas.
Por quê? Porque tínhamos um sistema frontal
O SR CARLOS ÜERARDI--No iní~io: converbastante ativo1 que parecia que íria avançar com .. sarnas, o Sr. disse:- "Ãgora: no final do mês, pode
toda a força para a região, e, no entanto, todos
ser...
viram o restiiltado: muito fraco. Conseguiu gãstar
O SR. CELSO IXXllW5o - Deve começar
praticamente toda a sua energia aqu~ porque já
a chover._Estáo previstas chuvas agora para o
exl~a uma barreira. fraca, mas existia.
Sul de Minas Gerais.
O SR. CELSO DCXJRADO - Quer dizer que,
O SR. CARLOS GERARDJ - No Sul de Mioas
para esta região, não há previsão nem estatística
Gerais tem chovido bem.
de treze em treze anos ou de vinte e seis em
vinte e seis? Para essas outras áreas do P$Ís o
O SR. CELSO DOURADO - Não. ó Norte
Senhor não tem a mesma previsão que há para_
de Minas Gerais. O que interessa é o Norte de
-a faixa desses Estados?
Minas Gel-ais.
O SR.

CARLOS GERARDI- A região do norte

de Minas Gerais e Bahia depende principalmente
âo movimento das massas de ar. Teríamo-s qUe
dispor de multas informações, pelo menos trinta
anos -de informações. para podermos começar
a trabaJhar. Isso é de difícil compreensão.
OS SR; CELSO DodRADO -Ainda há duas

perguntas: o Projeto RADAM. que, por sinal, esteve
na Bahia durante muito tempo e depois se transferiu para o Rio de Janeiro - não sei qual a
sua situação atual. se está em extinção ou ntío
-,esse Projeto prestou bons serviços num período. Na época, reclamei da sua salda da Bahia;

O SR. CARLOS GERARDI -

O Sul de Minas

tem chovido bem.
O SR. CELSO DOURADO -

Aquela região

de Uberaba
e de Clberlândia
chove todo
o dia.
.
.
O

SR.

CARLOS GERARDI -

Mas, ai, o que

nos intereSSa é o Norte de Minas.
O SR. CELSO !XXJRADb - O que interessa
para o Estado da Bahia com referência, inclusive,
à energia é o rio São Francisco. Porque a previsão,
inclusive, tenho lido em jornais da região, se não
chover dentro de bint.a dias com abundância, está
sujeito a usjna de Três Marias parar.
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O SR. 0\RLOS GERARDI- Estâ no nível mais
baixo que jâ tlvemos.
O SR. CELSO DOURADO --:- E; não vai afetar
não é só o Estadó_-da- Bahia, vai afetar todo o
Sul.
c

-

--

O SR. CARLOS GERARDI- Todo_ o Nordeste.
O SR. CE!..SO DOURADO -

A .tendência é

de chuva.
O SR. CARLOS GERARDI- Está atrasada um

pouco. Inclusive, provavelmente, a ch.uva do Nqrdeste esteja um pouco atrasada.
O SR. CELSO DOURADO - Pois ,não. Prof~
sor, de acordo com 'a sua palavra, saio agora
convicto de que o problema é estrutural, é um
problema do Planeta.

O SR. CELSO DOURADO porque a coisa toda funciona.

com a seca, tentando agir dentro da natureza interferindo para adaptá-la a essa reali_dade.
.
_
?SR· CAR~OS G~I-!aJv~ ~ n~cleaç_'!_<?_
se.Ja a soluçao. Vou d1zer_ meus ~a CQI~ -E-ara
o Sr_._ Açho que a regra e a seca, a exc:çao é
a chuva no Norde~te. Porque com_ esse s1stem_a
de tempo que temos fá, de sítuação atmosf~rica,
não era nem para chover. Porque é um sistema
multo estável, a não ser quando ~ intertrÇJpical
desça bastante, aquela intertropical qu_e_alirnenta
o Nordeste de chuvas. Quando ela nª-o desç:e
temos...
O SR. CE!..SO DOURADO -A da Gra<lãnd.ia.

O SR. CARLOS OERARDI - Não. A inlertropical é esse sistema de confluência d~ ventç:ts.
lsso aqui praticamente é o Equador meteorológico. Temos o anticidone aqui e_Outtos -~r:ttfci
done... _
o SR. CELSO DOURADO _Essa intertropicª-1
está mais ou menos onde no Plan~~?
O SR. CARLOS GERARDI - Ela está entre
a África e o Brasn. Ela fica mais Ou menos,
Norte do Equ~dor, ela chega perto do EqUador
e vai até 15 a 20 graUS Oe latitude, qu~rtdo- édeslocada no invtmlo. Ela fica, permanentemente,
aqui nesta posição.

ªº

rela~ão

O S.&_ÇARLO§ _Q~DI ~I; justamente isso
___,__gge _QS_meteo~.:º!pg~~ªs estão buscando no Mun_9o_ todo.--~--~
0 SR. ÇELSO DOURAOO -A sua palavra
de cientista, nesta área, nos mostra claramente
··a ·se:;;júinte: temos que defender os rios do Nor--aeste, reter a água ao máximo. Então, a questão
das barragens e de reflorestamento, abertura de
poços; acho que a política do Governo tem que
, .. andar por aí. O que não pode ser é ficar nesse
escuro de que não pode vir um ano de mais
cnuVa:· menOS Chuva. Acho que a sua palavra nos
orie~ta de qu~--~ regra ~ ~ seca.
O SR. CARLOS GERARDI -

O SR. CARLOS G~DI- Nãq tenha dúvida.
O SR. CELSO DOURADO -Isso ~ão rnilhar~s
e milhares de _ano_s, aí e o clima é o mesmo.
Então, cOnfirma, mais uma vez, de que o que
temos de fazer no Nordeste é aprender a conviver

Deve ter

~

Não tem dúvida

nenhuma. Não pode se esperar pela chuva. Nem
aciulnOSUl já não serve, nem no Sul não dá
para j_sso. Tive!f!qs urna seca em 1918186, catas-

trófic-a.

-

-

O SR. CE_LS_O -DOORADO-- Porque, por eXem-pio, o Rio São Fraricisco está agora num nível
mais baíxo; quando há pouco tempo tivemos ex-cerentes CfiUv"ã§ ~ até enchentes que destruíiram,
--quando poderíamos, através de b~rrcwens, afluentes do Rio São Francisco ter segurado essa água
para esse pertodo difícil e barragens que não são
_ caras
·
OSR.CARLOSGERARDI-NaUniãoSoviética
estão fi:llen_QQ______Id_ma ~rea de irrigação tão grande
- que vai para o lado da Sibéria, não sei qual é
,. ori_Q,mqs@.ggrandequeosdimatologistasestão
~-ilpre_!!f!SiyQ§_P9rque estão fazendo ali, ali era uma
região determinada? Ou seja, energética, porque
o-sol emite energia e o solo reflete _energia. Então,
modificando a caraç!erística çlq sol9 a coisa funciona diferenteJl}~!J~. Os metereologistas estão
preocupados com a área que os ruSsos estavam
ínlg~Q porque era muito grande e ia mudar
algum-ª- coisa na ci[Ç~ão atmosférica. Podia
-- ocasionar a sec& .ou muita chuva, eles estavarn
preocupados e não deram nem bola, questão de
sobrevivência, grãos. Precisamos p~ôduzir alimen" tos, porql!e j~ tiv~ram problemas. E como diz_em.
~s flutuações dimáticas é o maior problemas que
o homem tem e se não tivermos um :;istema
:- P,e irrigação, eS!;aremos bem arrumados.
O SR. CE!..SO DOURADO -Só uma pequena

_-p"ei'gunta.-Lá r1o Nordeste recorremos aos aviões
O SR. CELSO DOURADO- É essa faixa bran- _ para fazer chuva. Seria válida a hipótese de esses
ca aí?
aviõeS~- nO-sul, evitãrein bombardeamento, ainda
as frentes frias em cima do Oceano, evitar enchenO SR. CARLOS ~GERARDI- É essa faixa brantes e-Chuvas de granizo, enfim, evitar desastres
ca aqui. Essa aQU:i é-uma COrlvergê~cíã-de ve'ntos
ecológicos? É possível? Seria válido também para
dos dois sistemas criados pela rotação do Planeta.
o Sul e;s~ experiência?
Ela sofre esse movimento. NQ verão, ela desce,
atinge, praticamente, da Amazônia até o MaraO SR CARLOS GERARDI - Eles usam isso
nhão.
_na.Àrgentina e não usam aviões, u_sam foguetes
O SR. CELSO DOURADO- Essa ~eca çta Áfri- - para inibir a formação de granizo. Perto de Men--donza, na Argéntina, tem rrtuita plahtãÇ:ãO de maca é a mesma?
ç-ãs. Eles têm os foQuetinhos Já. Existem esses
O SR. CARLOS OERARDI- A s~ca da África?
foguetes aqui no Brasil, teria que falar com as
pessoas indicadas. Mas esses foguetes são lançaO SR. CELSO DOURADO - Siril. Esses anos
dóS,-estour_am dentr.o_da nuvem e ínibem a rormatem relação com a nossa?
çâo _de graniió. ISsO funCiona há muito tempo.
O SR. CARLOS-GERJ\RDI- N_ão. Não ~ei se
tem relação. Porque Israel teve um~ de 1975~ paO SR CELSO DOURADO- Li há alguns anos
rece que hâ uns três anos seguidos de seCa em """_que n-os Estad_g~ Unidos foi usado a ampliação
Israel, e não tínhamos seca aqui nessa época.
para desviar nuvens, para antecipar enchentes em
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barragens, em grandes barragens que poderiam
traZer problemas. Questão de três, quatro anos,
aê)ui os jornais publicaram muitõs trabalhos em
determinada ãrea dos ~t;;~dos Unidos qu~ est!'l·
vam sendo feitos, não me recprçfo. V. Ex~ ~çompa
nhou isso? Não lembra? ti~o tem pesquisa?
O SR. CARLOS QERAROI- Na época eu soube, mas não me lembro mais. Sei que eles estavam fazendo isso, agora desviar nuvens é muito
difid. Eles podiam estar ~rovocando o aparecimEllto das nuvens em determinadªs áreas, porque-para desvíar alguma coisa temos que interferir
nas correntes aéreas, Em correntes aéreas o ho·
mem não interfere, a não ser que ele jogue uma
bomba i:ltômica. Assim mesmo· isso funcionará
por-muito pouco tempo. Naquela experiência de
Bikini, que os americanos fizeram, eles jogaram
não sei quantas bombas naquele depósito de navios velhos. Tivemos corvetas que foram lançadas
a quase 50 metros de altura, 110 entanto, na atmosfera não houve nada~ houve formaçâ.o de algumas
nuvens. _que aos poucÇ>s _foram desaparecendo.
Não há muita interferência d,ó h_Qmem porque
a atmosfera da terra é muitQ grançl~. está r_~_gida
por fenômenos que já estão dentro de _urn si?tg(Oa
casado com circulação aére~. I::nt~Q é m1.,1ito Oi·
ficil.
O SR. PRESIDENTE (Ismael Wanderley) ~Sr.

Prefessor, vou agr<:~decer sua pre:?ença na CP!.
Esperamos que fatos novos ocç_~r~m. sej~l!l c~
municados irriediatamente a_ rióS; Principãlmerite
a partir do final do mês. O sistema terá uma altera·
ção no funcionamento, no ini<::io do próximo ano,
como V. Ex• rn~ _falo L!, H- ern rneaçiÇ>~ çlo ª!lO
que vem.
O SR. RELATOR (César Cais Neto) -Nós teríamos o prognóstico a curto prazo, mas esse fenômeno de infiltrações climáticas, no Nordeste, esta
5E!ndo_anahsado, por miO?·
O SR. PRESIDENTE (Ismael Wanderley) -Vol-

taremos a ocupá-lo. Muito obrigado pela sua presen-Ça.
- --

0 SR. CARLOS QERARDI- Espero ter
b_uido em alguma coi~a.

con~

9• Reunião, realizada em 19 de novembro

de 1987
Aos dezenove-diél$ dom~~ q~ __ n9v~m!?r9_ çl.o
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às dez
horas e vinte minutos, na Sa_fa da Corniss.S:o_ de
-Mnanças, no _§enado federai. presenteS OS- Senhores Senadores Od Sabóia de: Ççn-valhQ, TeotôriíO Vilela Filho, M~u1sueto de LavOr, Ryy ~acelar,
Lavojsier· Maia é Oepu.tados CelSo Dourado, Ismael WanderJey Moenl.<,t SãO Thiago, reúne-se
a Comissão Parlamentar Mista de lnquéritq, çie§ti·
nada a "avaliar os prejuízos da seca no Nordeste".
Comparecem, ainda, os Senhores Deputados Benito Gama e Renan Calheiros.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Che_~gas Rodrigues, Raimundo Lira, Fernando Henrique Cardoso, João
lobo, Guilherme Palmeira, Virgílio Távora e Deputados Paulo Sflva, Gonzaga Patrtota, Ubtratan
Aguiar, CássiO Cunha Lima, Orlando Bezerra, Edme-Tavares, Antônio Ferreira e César Cais Neto.
Havendo número regimental, são abertos os
trabalhOS pelO Sei1hor Presidente, Senador T eotônio Vilela Filho, que solicita, nos tr;:_rmos ~imen-
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tais, a dispensa da leitura da Ata da reunião ante-

Estados, e de líderes sindicais, de técnicos e pesK

rior, que, Jogo após., é dada como aprovada. _

qui~,

Pre~l4_eilte

depois_ d_e_ dias de vi'ªgem pela região da

comunica

secÃ,_ ern ç_onjUllto Com ã CPI, ou isOladamente,

o recebimento do Oficio n9 073 -dé 1987, da Ude-

já poderTI.OS demarcar urTI quadro da traQédia que

rança do Partido da Frente Liberal, no Senado

se abate sobre o n_osso povo.

Federal, indicando o Senhor Senador João Lobo
para integrar a Comissão, em substituição ao Se~

PeJo ciue aqui tem se discutidO, debatido, já
pOdemos claramente dizer que os_ prejuízos eco-

PrOsseguindo, o Senhçr

nhor senador Hugo Napoleão, anteriormente des1gnado.
-Em virtuâ€: da aUSênda do-Serihor Deputado
Céscir Cais N_eto, ReTator-da tOITífsS'ã6, "o Senhor
Presidente designa o senh6f Deputado CelsO
Dourado para exercer o cargo eventualmente.
O senhor Presiderl-te esclarece, também, que
a presente sessão destina-se ao depoimento do
8enhor Fernando Collor de Mello, GõVémàd6r d6.
Estado de Alagoas, convidandO-O para tomar assento à Mesa.
Durante sua exposição, o Senhor Qovernador
Fernán.dO Collor Mello compara- Os -investimentos
realizados pelo Govêrho Federal no Nordeste-eem outras regiões do País. Critica a atu~ção-da
SUDENE, no que coiiCeme à liberação das verbaspara a criação de novas frentes de trabalho. Finallza, sugerindo a discussão, no âmbito da Cernissão, do problema do crédito rural no Brasil.
Na fase interpelatória, usam da palavra os s~
nhores Deputados Celso Dourado, lsmael_Wanderley, Rorian Calheiros, Beníto Gama, Moema
São Thiago e Senador LciVofsiei-Maiii. · · --·
-Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, Helena lsnar~ Ascau_hy
Sarres dos Santo-5, assistente"ád hCiC" da Cernissão, lavrei a presente Ata cfue, Jtda -e aprOvada,
seráassinadapeloSeilhorPresidenteeiráãpublicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. - Senador Teotonio VIlela
Flllto9 Presidente
AJYEXO À ATA DA !fi REUNIÃO DA COur~~ÃOPARLAMENTARM/.~S--'T'Ã DEINCilJÉ-

nômicos

ca~ac!.9l!

pela seca do Nordeste mon-

taln em_ cerca de 11,5 milhões de toneladas de

allineritõ, de: t6neJEidas __ de ProdutÕs agrícolas e

a;5 ffiilhõeS_ de toneladas de produtos ã.grícolas
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mente no trabalho de mobilizar a sociedade brasileira_ e mobilizar o Congresso Nacional para que
possamOs colocar na futura Co.nStiti.tição- aqui
quero prestar homenagem ao Deputado Albérlco
Cõrdeiro - que tem liderado as bancadas do
NordéSte, do Centro~Oeste, do Norte, numa movimentaÇão brava, para colocarmos instrumentos
na ConstitUição e na futura legislação ordinária
gg_~~DOS Permitam e aos futuros govern~ evitar
esse genocídio. Essa que é _a palavra de ordem.
(:'orqu~ _se não podemos perder de vista este fato
de que 6 problema é estruturai e, também, não
podemos deixar de mão o_c_onjuntural. Tein gente
inorrendo de sede, tem gente morrendo de fome.
Urge que o Governo tome uma pf6vidência sobre
isto. Não podemos permitir e neninoS deixar levar
pelo ideãrio- do Ministro Bresser Pereira que disse
que dinheiro colocado no NOrdeste é_ dinheiro
cOTOCado riUrO -saco sem fundo, como se salvar
a vida de l,lma pessoa humana fosse colocar dinheiro m:irri. saco sem fundo. Nobre Governador,
temoS que trabalhar para mUdar as estruturas,
maS ii:ào" POdemos, sob todos os aspectos, perrUitir__Q genOcídio. Essa é uma exigência da nossa
cidadania, e é, sobretudO, umã imposição de nos-sa consci~ncia. daí a importância para os subsídios. que estamos colhendo nesta CP!, neste depoimento que v. Ex" _dará neste momento.
. Com a palavra o Sr. GOvernador Fe(oando CC..
llor de Mello.

para alimentação humana. SãO 8 bilhões e 800_
.milhões de dólares_ o prejuízo calcu1ado pela perda
da safra no Nordeste. Tão profundo é esse trauma,
~ao mesmo_ ~~mp_o_ ~9 __ !Ql)_orado pela opinião
pública nacional que, para se ter uma idéia, isso
ê 50% de todo o prejuízo da seca de 1979 a
198_3; qú.e foi" àvalícidO _em 16 bi!hOes de dólares.
- Mas, se já_ quantificamos esses números da econói(i_ia; estamos agora· procUrando rastrear as
marcas _d~ ~m prejuízo· que é muito maís brt,1tal,
que é o prejuízo aa tragédia hulnana que está
acontecendo no Nordeste brasileiro. Quantificar
tone]adas de alimentos não é dific_il. Como é que
se vai quántificar o sofrimento de Um pai que
perdeu o filho por fome? Como é que se 11_1ensura
o sofrimento de um homem? ~ nesta área triste
que nós estamos agora encaminhando à direção
desta cP!.
-k-de.i, ~nObie Governador, esta- semana, mais
uma __vez, pelo sertão das Alagoas e, mais uma
O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO vez, fiquei Chocado com o que vi. Sabendo -que Exm? Sr. Senador Teotônio Vdela Filho, Presidente
~agoas·é Um ~9~ J;;~dõs-_porf.er uma faixa
da CPI que investiga a problemática da seca no
de semi-árido menor, menos pr~udicad9, mas
Nordeste brasileiro, E:xoS Srs.. Deputados, compomesmo assim o quadro_ é terrível: fome, desemnentes desta Mesa, Celso Dourado e Ismael Wanprego, muita sede, as frentes de trabalho em opederley, ~ Srs. Parlamentares Constituintes, ~
ração em apenas dez municípios, mesmo assim
Srs. :conVidados e Srs. Jornalistas:
em quantidade insuficifmte e, sobretudo, Gov€r- --Inlcialmente, gostaria de me congratular com
o nobre Deputado César Cais Filho e com o Sr.
nadar,_ vi ur:n povCI sein esperança~
Seii.ãdor r eotônio Vilela Filho; Pela iriiciativa de
Na Bahia, onde esta CP! esteve em conjunto,
,~u~
u1
o_quadro não era diferente. Fomos visitar um Bispromover, através de uma CPI, a discussão dos
RJT'O, DESTINADA A ':4. VALAA OS PREJU!po ·que estava em greve de fome quatro dias em
problemas que afligem a Região Nordestina em
ZOS DA SEO\ NO NORDESTE'; REAliZAso~dariedade aOs flagelados da seca. Triste País,
momentOS como este que estamos passando,
DA EM 19 DE NOVEJ't1BRO DE 1987, ÀS infeliz País onde aqueles que têm o que comer
quando a seca se abate sobre a nossa região.
10 HORAS E 20 M!NaTOS.- INTEGRA DO
precisam de~r de comer para chamar a atenção- Naturalmente, depois da obviedade da frase de
APA!'/HAJvfENTO TAOOIGRAF!CO, COM PO- sobre..aqueles que não comem, porque não ·têm
D. Pedro, quando disse que "em priscas eras emBUOIÇ.ÍO DEVIDAJ>!ENTE AUTORIZADA 0 que comer.
penharia até a última jóia da Coroa, mas n-erihum
PELO SEJYHOR PRESIDENTE DA COMISOs debates, aquí, fr8Vªdos, nesta CP!, nos dizem
nordestino_ morreria de fome", assistimos um
SÃO, SENADOR TEOTÓNIO VILELA Fftambém, de uma maneira mllito clara, que o propOuCo- iricrédulos ã uma repetição e a uma variaUfO.
.
blema da seca no Nordeste, em primeiro lugar,
ção deste tema de tantos quantos governos se
O SR. TEOTONIO VILElA FlLHO - Srs. Parlaa causa da miséria, do subdesenvolvimento norinstalaram, seja no Brasil República, seja no BraSil
dest!m> Dão é a seca- a seça agrava o problema
mentares, minhas SenhoraS e meus Senhores,
Império. A grande realii:lade é que o Nordeste
vaffios dar início a mais uma reunião desta CPI.- - é causada por uma política securlamente equivem sendo, ao longo desses anos, um tema prefe·
Quero chamar à mesa, comO RelatOr Substituto,
votada, elitista, centralizadora de renda e de poder
rido de campanha para aqueles que chegaram
que vem Sendo desenvoMda ao longo desse temo Deputado Celso DoUrado, uma Vez que o Relator
à Presidência da República, pãf8 aqueles que alpo. Os problemas nordestinos têm que ter saiuCésar Cais Neto presisou_víajar para o ~eu ~-~tadC?.
mejam subir um degrau maior na política do nosTeremOs hoje a satiSfação de o_uvir o depoiÇões estruturais, porque eles são problemas estruso_País. Mas, como sempre, o discurso ficou muito
turais .. Sabemos_ também que o problema não
mento do Governador de Alogoas, Fern_ando Codistanciado da ação _efetiva de cumprimento de
Dor. O GOvem~dor· F_eril.ándo Colloi- dispensa a
é estritamente climático e que não se encerra
resgate dos compromissos assumidos em relanos limites da região nordestina. Sofremos a conapresentação não somente por ser o mals jovem
ção à Região Nordestina. O que não podemos
tingência da própria questão nacional que é araGovemador do Pais, mas, sobretudo, por sua luta
mais é estabelecermos uma posição de timidez
intransigente, brava, para que este País tenha me- vfssima OS f!agelcido_S QL~t?- encontrei em Alagoas,
em relação aos govem9s e ao _Governo Federal
nob:re GOvernador, são os miseráveis que já en·
Jhores dias.
e aos minisfrõs da área econômica, que tem uma
Nobre Governa-dor Collor, regimentalmente es: grassavam as fileiras dos cincos milhões e meio
visão e uma ótica da problemática brasileira extreta Comissão tem o objetivo de avaliar os prejuízos
de nordestiljOs que não ganham a metade de
mamente sulista, uma visão do Centro-Sul, uma
causados pela seça no Nordeste, mas, politicaum Sàlário mínimo. O homem que está com sede
visão, como disse o Sr. Senador Teotônio Vilela
mente, temos avançado muito mais. Esta CP[,
hoje, no interior da Bahia, é aquele miserável crôFilho, eJitista. Não tivemos, até hoje, nO Comando
na verdade tem-se tomado um fórum de debates
nico, fruto dessa política distorcida pelos Goverfinance!rO da economia deste País, nenhum Minissobre a questão da miséria e do subdes_envol- ___nos ao longo_º-_~ ternJ?Qli.
tro das Finanças, da Fazenda ou mesmo do Plane-_
vimento do Nordeste. E, ao longo de 30 horas
Resumindo, Governador, esta CPI tem consjamento, que tivesse a Sensibilidade para sentir
de depoimentos de _autoridades da União e dos ciência de que a sua maior importância é justa
e olhos para ver a agudeza do problema nordes4
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tino, sobretudo quando se manifesta a questão

da seca. Tudo o que vem sendo feito, até agora,
além das palavras que são ditas, sã-o medidas
eminentemente pa1iativas. Não são medidas adotadas em carâter pre'>lentivo, mas sempre medidas
que visam remediar um problema da maior gravidade. O Governo, ou·os governoS da RepÚblica

vêm enfrentando um problema estrutural com
soluções eminentemente conjunturals. E é- claro
que agindo desta maneira nenhuma obra perene,

nenhuma obra que vise minorar os efeitos da
seca, que virá daf a alguns anos, subsiste.
Apenas para que se tenha uma idéia, no período

de seca de 1979 a 1983,

se destinou para- as

frentes de serviço do Nordeste dois bilhões de
dólares - para ser mais exato: um bilhão e oitocentos e poucos milhões de dólares. E, na reaJida~
de, não encontramos, saJvo algumas exceções,
honrosas exceções, sequer o rastro da passagem
ou do investimento desses recursos. Mais grave
ainda, porque esse tratamento paliativo, esse tra~
tamento espasmódico, esse tratamento sazona]
dado a um problema basicamente estrutural fazia
ou facilitava a má aplicação desses recursos. in~
clusive como questões evidentes de corrupção
sendo praticadas. Os recursos, muitas vezes, não
chegando ao seu real destinatário, que _era "O ·se-rtã-nejo que passa fome e que morre de sede. Mas,
às vezes, sendo aproveitados inescrupulosamente
por aqueles que não têm a dignidade de verificar
que aqueles recursos deveriam ter uma destinação específica para minorar- o sofrimento de nossos companheiros, os nossos irmãos do sertão
do Nordeste brasileiro.
A questão do Nordeste hoje está colocada na
ordem do dia e junto ao Nordeste vem o CentroOeste e vem o Norte numa correta, eficiente, e
brilhante articulação promovida pelo deputado
alagoano Albérico COrdeiro, que verificou ser esta
a oportunidade que todos temos no instante em
que escrevemos a nova Constitldç:ão _deste País
para colocar, em letras nítidas, os direitos dessas
regiões_ que vêm sendo as supridoras da riqueza
do Centro-Sul e do Sul do País.
É preciso, por exemplo, que acabentos com
a distorção na distribuição de recursos. E niUitas
vezes se procuram· ou se procura mostrar um
quadro não-real, dizendo dos milhões de cruzados
ou dos bilhões de cruzeiros que no passado foram
repassados para o Nordeste, sem que se estabeleça um critério para que possamos comparar
se realmente aqueles recursos são, como o número quantitativo_sugere, realmente repartidos com
outras regiões do Brasil.
Recentemente, quando do lançamento do programa de ação governamental pelo Presidente
da República, trabaJho esse elaborado pela Secre-taria de Planejamento da Presidência, pelo Ministro Aníbal Teixeira, Já se encontrando um diagnóstico, portanto insuspeito, da realidade do Brasil
e, basicamente, da realidade nordestina verificamos que o PIB per caplta, do investimento per
capita, no Brasil, é quatro vezes superior ao do
Nordeste, ou seja, os investimentos federais per
capJta no Centro-Sul s!o quatro vezes superiores
aos investimentos federais per capita rea1izados
no Nordeste, aí incluídos fados os recursos trans~
feridos pelo Governo Federal para essas regiões.
Esse gap, essa distànda, eissa diferenÇa Vem aumentando a cada ano._ Há dez anos atrás - e
era uma época de grandes obras como itaipu,
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também lá no Sul obras como a Ferrovia do Aço,
EntãO nós, ali, riada_ mais estamos a fazer do
obras da energia atômica em Angra dos Reis que votar a aplicação, a aprovação da implantação
essa reJação era de um para dois e meio. Hoje,
de novas indústrias no nosso território, particular
já é de um para quatro.
e coincidentemente, no mOmento em que pesa
Os índices de analfabetismo, de mortalidade
sobre a região nordestina um racionamento de
infantil, a concentração de renda e a distribuição
energfa elétrica. ES~eS pi'õjetos qUe! SaO aprovados
espacial de renda encontram, no Nordeste, as
naturalmente não têm suas obras iniciadas, porSuas cores ffiais agUdas. -E tudo isso apesar de
que eles não têm a certeza de colocar suas máqui~
estarmos. insistentemente, escutando, ouvindo,
nas em funcionamento e, conseqUentemente, de
lendo e_vendo pela televi~9 declarações que vêm
produzir porque estão cerceados nessa atividade
de muitos anos e que são sempre repetitivas; pareem função do racionamento de energia elétrica
ce até um vldeo tape das mesmas palavras bonique existe, hoje no Nordeste, fruto mais uma vez
tas. dos mesmos interesses comuns de fazer do
do descaso do Governo Federai que desviava os
Nordeste uma região rica e próspera e de que
recursos destinados, por exemplo à ltaparica, e
o Brasil não pode ser rico com o Nordeste atra~ à construção de outras pequenas hidrelétricas,
sado como se encontra.
e destinados para investimentos no Centro-Sul
Acredito que haja necessidade urgente de assodo País. Daí ser fundamental a unidade das bancaciarmos a prédic_a _à prática, o discurso à ação
das_nordestinas, nortista e do Centro-Oeste, para
e[etiva. Já que não bastaram os nossos reclamos
que possamos num momento que talvez não se
e os nossos lamentos, aí está a saída, via essa
repita nos próximos cem anos, aproveitar esse
reforma tributária efetiva, que se prenuncia já Co~ Instante de colaboração de uma nova Carta consmo real, porque acredito que no plenário da Astitucional para sacramentar os direitas de nossas
regiões.
__
_
sembléia Nacional Constituinte as Bancadas do
__
Nordeste, do Norte e do Centro..Oeste saberão
Logo após em 1971, se estabelece um progra·
estar unidas para fazer prevalecer não uma vonta·
ma plurianual de irrigação, o_ chamado PPI; que
de das nossas regiões, mas, sobretudO, a vontade
objeüvava: a-irrigação de 195 niil hectares de terra,
da Cidadania brasileira, de desejar resgatar para
até 1980. O que se verificou é qi.Jé chegamos
o nordestino o direito que ele tem à vida e à
a 19BU Com apenas 12% dos 195 mil hectares
dignidade que deve ter como cidadão do nosso
previstqs, irrigados.
Pais.
O que aguardamos, realmente com ansiedade
Sobre inclusão, na nossa Constituição, da refor~
é que façam menos promessas _e que cumpram,
ma tributária que irá fortalecer, sem dúvida nenhu~
pelo menos com o dever que o Governo Federal
ma, as fmanças estaduais, eu teria a dizer qUe,
tem de repartir melhor os recursos da União e
no passado, algo já foi reaUzado a respeito.
- destiná-los de _uma maneira mais eficiente para
Em 1920~' Por exemplo, 2% da ·receita anual
obras perenes, para Obras que não visam passar
da União foram destinados à constituição de um
uma temporada de seca, mas para obras que
caixa espeCial para obras de irrigação no Norpermaneçam ao longo de um período para que
deste, mas, logo depois, por interesses predomipossamos armazenar a água e para que possanantes do Centro-Sul, esse fundo foi extinto em
mos dela fazer uso quando se abater uma nova
1924.
seca. Até porque nós nordetinos-,_ o Governo_ e
todos os brasileiros temos uma certeza na vida,
Na Constituição de 1934 estava incluído um
além daquela que um dia não estaremos mais
artigo que previa que 4% da receita rederal seriam
com vida, a certeza de que todo ano com maior
aplicados no combate às secas do Nordeste. Esse
ou menor intensidade, tere-mos um período de
percentual, na Constituição de 1946, foi reduzido
seca.
para. 3% e, na realidade, por cima da Constituição,
Não é possível que não se possa estabelecer
foi aplicado apenas 1% desse valor em programas
um planejamento para que sejam repassados
de combate à seca do Nordeste.
recurs_os, ano a ano e que façam obras realmente
LoQo depois, a iniciativa seguinte foi a da cria·
com cuidado que se façam obras com a técnica
çáõ da Sudene. Como todos nós sabemos, sobre~
devida, que se façam estudos além dos inúmeros
tudo os nordestinos, em 1959 surge a Sudene,
que já foram realizados, mas com maior interesse
como um órgão que visava redimir o Nordeste
de Conclusão desses estudos com obras que a
e resgatar as nossas esperanças, mas que teve
partir daí serão realizadas. É preciso um programa
a sua autonomia plena apenas no período de
que atenda realmente à causa estrutural do pro1959 a 1965.
blema da seca, e não ·somente a necessidade
De 1965 a 1970, a autonomia foi relativa e
que agora estamos passando, por exemplo, de
a pãrtif de 1970171 o centralismo, nas mãos do
termos a mínima possibilidade de não deixarmos
Governo Federal, das decisões da própria Sudene
que os nossos irmãos sertanejos do semi-aricto
[ai total.
nordestino estejam a morrer de fome estejam a
morrer de Sede.
_ _
•
Hoje-, esta é a grande realidade: a Sl!dene nada
mais é_ do que um grande teatro do "faz-de-conNo Estado de Alagoas a situação, hoje, é de
ta", onde, para que os senhores tenham uma
extrema gravidade. A nossa previsão era de que
idéia, se todos os Governadores estiverem unidos
necessitaríamos estabelecer frentes de servfço p-aem tomo de uma proposição e o Governo Federal,
ra o aiis.tamento 4e cerc.~ c;le 49 mil pessoas. Hoje,
a nossa necessidade é de duas vezes 40 mil pes-por intermédio de seus representantes que têm
assento no Conselho Deliberativo da Sudene, não
soas, no mínimo. O repasse dos recursos não
é díficil. Alagoas, por exemplo, elaborou um orçajulgar aquela postulação de acordo com seus interesseS, todos os Governadores saem derrotados
mento que foi pela Sudene, pelostécnicos da Sudene, no valor de 700 milhões e 247 mil cruzados,
cOm essa sua moção,-com essã sua colocação,
em função do centraliSmo exagerado das decipara o período de setembro a março de 88. Até
sões nas mãos do Governo Federa].
o presente momento foram libera~os 50 milhões
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dos 700 milhões de cruzados previstos e aprovados pela Sudene e pelo Ministério do Interior. Apesar disso, já abrimos o alistamento, estão alistados

11 mil pessoas. Já autorizamos e não sei como,
slncerarnente, poderei pagar o que autorizei ainda

esta semana, porque os recursos não chegam
e há a ampliação desse número de frentes de
serviços. Abrimos, em 11 municípios, 11 mil inscrições auforizei em mais 12 municípios, 12 mil
inscrições, ou seja estamos dobrando, porque é

realmente a necessidade de termos que empenhar até o último centavo do Tesouro estadual,

se isso for necessário, para evitar que os nossos
irmãos morram de fome e de sede.
O que o Senador Teotónio Villela Filho acabou

de relatar é rigorosamente a verdade_ S.. Ex' não
pintou com cores alé(11 das reais o quadro que
hoje vive_ o nosso sertanejo de Alagoas e_do Nordeste brasileiro. Então estamos autorizando mais
12 mil alistamentos na frente de-serviço.
O apelo que faço, o desejo, acredito_ que de
todos nós brasileiros, é que a política da retaliação,
a política da perseguição política, a política, talvez
da mesquinharia,- dessa ati vidade que considero
nobre, que é a atividade política, não persista no
nosso Brasil. O Nordeste brasj(eiro, Alagoas, os
alagoanos não podem ser penalizados pela eventualidade de um Governador -não computar, rlão
concordar, não apoiar a política_ empreendida no
momento pelo Governo Fedúal. Não me sinto
em condições como Governador de Alagoas, adotar uma postura de alinhamento automático em
relação a um Governo· que vem- colocarido em
prática a mais odiosa e imoral política que se
possa fazer no País, que é a política do fisiologismo, que é a política de troca de cargos e doe
favores por posições e por votos onde quer que
sejam, e que por isso não podem, em momento
algum, contar com apoio do Governador de Alagoas.
O que não desejo é que essa situaçã.o persista,
porque não será por aí que iremos encontrar
as soluções para o problema nordestino, nem
muito menos para o problema nacional O Brasil
precisa, rapidamente voltar a ter ésperanças no
futuro da nos_sa Nação, o BrasiL precisa voltar a
ter, rapidamente, suas referências. A opiriião pública precisa e necessita acreditar nas suas_ lideranças. É necessário que se crie a empatia necessária para implantação de qualquer programa
neste País, que é a empatia do povo ·em relação
ao seu Governo legalmente constltuJdo, Jeghin1ado pelo voto popular, porque somente assim poderemos dar início ao caminho que levará à salda
para crise gravíssima, talvez a mais grave que
esta República já tenha assistido, que vem acossando a todos nós brasileiros.
Desejo que o povo sertanejo não venha a pagar
com suas vidas uma posição de dignidade que
o povo alagoano vem assumindo em relação a
condução política deste País. Não desejo e nem
quero que a nossa Região, mais uma vez, dobre-se
para lamber os sapatos daqueles que se julgam
donos deste País, e que, na realidade, não o são;
iremos demonstrar fsso claramente com as eleições que irão processa.-r-se em 1988. Já estamos
cansados de alguns políticos com índole ditatorial
e autoritária, de, por exemplo, quererem governar
sem os Partidos políticos, como se isso pudesse
ser efetivado num regime democrático ou que
se quer dernocrátlco._Corno governar sem Parti-
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dos, se os Partidos são os canais naturais de entendimento do povo com o a-ovem.o7
Desculpem-me o ·calor das palavras, mas é que
temos o sentido e o sentimento da morte, que
hoj~ está acontecendo no sertão das Alagoas e
do Nordeste. Volto a repetir que o que disse aqui
o· Senador Teotónio Vilela Filho é a verdade;
o nosso povo está niorrendo de fome, o nosso
povo está comendo lagartixa; o nosso povo está
bebendo água de lama, para não morrer -de sede
e de fome.
_Apesar disso, a insensibilidade continua, também por culpa, ou sobretudo por culpa dessas
autoridades econôrnico-financeiras, ohde pontifica o Miniptro da Fazenda, Sr. Bresser Pereira,
que não se contentou apenas em rasgar o programa do meu Partido em Plenário, aqui no Congresso, o Programa do PMDB, mas, também, fica retendo_ os recursos que são destinados para o combate da seca no nosso Nordeste. Gostaria, inclusive, de ressalvar, neste instante, a posição do
Ministro do Interior João Alves, que vem tendo
um comportamento digno em relação a este problema, mas que, infelizmente, fruto da desunião,
da falta de unidade deste Ministério, da falta de
comando deste Governo que não vem conseguindo sensibilizar e vencer a resistência dessas
autoridades do Governo Federal.
Essa seca que se abate sobre n6s está sendo
considerada pior do que a de 1982/83. Em
1982/83, tínhamos 2 milhões e 300 mil pessoas
na frente de serviço; hoje, não temos, talvez, no
Nordeste, cerca ·de 500 mil pessoas alistadas segundo número que frzemos em conjunto com
os Governadores do Nordeste, numa reunião promovida pelo Ministro João Alves, na quarta~feira
da semana passada, o que demonstra que estamos represando, que estamos fazendo uma política de condenação à morte elo nosso poVO, 'por
-f'lãC)estarmos recebendo os recursos que nos foram prometidos; porque se não houvesse essa
expectativa de receita._ talvez estivéssemos encontrando, cOmo já de duas semanas para cá iniciamos, outras alternativas, como da ordem de serviço para o início de uma obra para a qual não
temos sequer como pagar,·mas também os-empresários com as suas máquinas paradas confiam
em que algum momento poderão resgatar esse
seu crédito e assim por diante.
Estamos, hoje, com a necessidade talvez de
triplicar- nós, do Nordeste- o número de alistamentos das frentes de serviço: O que é- fundamental é que estamos fazendo este trabalho, todo
ele, via sindicatos de trabalhadores rurais, que
estão, no nosso caso, em Alagoas- e sei também
em outros Estados nordestinos - fiscãlizando
. a aplicação desses recursos. Não sei se V. Ex"
sabia, Senador Teotõnio Vilela Filho, mas até o
ano passado esses recursos da seca eram repassados e e>dgia-se a prestação de contas de 90%
desses recursos; sobre 10% dos recursos ·repassados não havia necessidade de se prestar contas.
Coincidência ou não, com o percentual que hoje
é largamente utilizado neste Pais em troca de propina, corrupção,- roubo, que fazem, assim eram
os tecúrSos-destinados para a seca. Sobre os 10%
dos recursos remetidos, não precisava prestar
contas. Então, verificamos que há uma necessidade urgente de seriedade no trato do problema
do Nordeste. Não aceitamos mais que venha nenhum Ministro da Fazenda, bem humorado ou
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não. a querer balizar o comp-ortamento dos Sr.l.
GoVérriadores, baliZar os recursos· que serão desti·
nados ao nosso Nordeste. Nós, nordestinos, não
podemos mais aceitar - e tenho certeza de que
iremos dar uma demonstração disto no Plenário
da Constituinte-, qualquer tipo de pressão para
mudarmos a nossa posição de resgatar uma fatia
do bolo tributário, que de há muito já nos deveria
ter sido concedido.
Sr. Senador Teotónio Vilela Filho, Srs. Depu·
tados Celso Dourado e Ismael Wandelerley, eu
gostaria de finalizar as minhas palavras agradecendo o convite que nos foi formulado, como
nordestino e como brasileiro, pela iniciativa que
o Congresso Nacional houve por bem adotar na
constitUição desta CP!_ e pedir também para que,
ao lado c{esse trabalho de se fortalecer as fmanças
estaduais, resgate-se, também, o compromisso
federativo que está incluído na denomlnação da
própria República brasileira - República Federativa do Brasil. Que seja também discutido e,
talvez, estabelecido, Sr. Senador Teotónio Vilela
Filho, uma discussão dentro ·des_ta ·mesma CPl
sObre a questão do crédito rural no País.
Quarito à qUestão da seca, ao lado das obras
de caráter preventivo e duradouro que nós desejamos para evitar que esta calamidade se repita,
achamos ser fundamental que se tenha uma política de crédito agrícola correta para as regiões
Nordeste, Norte _e para todo o Brasil. Não podemos- privilegiar culturas nem lavouras. Precisamos, sim, é dar condições àquela lavoura, que
fornece o alimento que se transforma já no hábito
de todqs nós, condições de prosperarem.
Tivemos, por exemplo, em Alagoas, com essa
seca, 90% da perda da safra de feijão, 90% da
de milho, 60% da de algodão, 40% da _de fumo.
V. Ext sabem, Alagoas é um grande produtor de
fumo, e aqui está o Presidente do Sindicato dos
Fumicultores de Alagoas, José de Sousa lnnão,
nosso companhelro que está presente nesta reunião, e que se vêem hoje atónitos, porque conseguiram o empréstimo no banco a esses juros
e essa correção monetária, que todos nós sabemos, é impossível de se pagar. Não há atividade
neste País que remunere o tanto que dê para
pagar esses juros que_ voltallJ a ser praticados.
Então, tomaram o dinheiro para fazer o seu plantio
de feijão, de milho, de batata, de fumo, especificamente, devido à presença aqui do nosso cotnpa·
nheiro, mas que também é uma lavoura em que
predorilina o minifúndio e que por iSSo temos
de preservar. Tomam esse dinheiro, perdem a
safra e terão de pagar essa dívida com o pedaço
de terra que têm, esse pedaço de terra conquistado com tanto suor, com tanto sacrifício, por,
às vezes, duas, três gerações de trabalhadores .
E v.ãó entregar isto ao banco,_ porque- não têm
como pagar-lhe. Então, não adianta estabelecer
uma política de combate à seca, se não estabele-cermos, paralelamente, uma política justa de juros
honestos, que estão naturalmente atrelados à
questão da inflação. Mas, se há dinheiro, por
exemplo, para se pagar a um empresário, a um
financista que há alguns anos arrebentou com
a poupança de mais de 500 mil brasileiros e que
agora vai receber do Banco Central 27 bilhões
de cruzados com6 prêmio pelo assalto que ele
promoveu- na poupai'l:çã- da classe inédia e da
classe baixa brasileira, acredito que deva haver
recursos para poder subsidiar o crédito agrícola
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do pequeno produtor rural. Porque não adianta
dar~lhes somente água e não lhes dar condições
de fmanciar o plantio de suas safras e suas colheitas. De nada adianta, também, se não lhe é garantido um preço mínimo justo e, paralelamente, o
armazenamento da sua produção.

Dai eu sollcita_r..__Sgnador Te_OlPnk>_ Vitela Fi.lho
que essa questão também do crédito rural, se

possível, seja debatida nesta CP!. Se me-permitem,
eu gostaria de sugerir as presenças do Ministro

da Fazenda, Bresser Pereira, e do Presidente do
Banco Central, para que eles nos expliquem o
que querem fazer do nosso Nordeste, do nosso
País. Estamos discutindo a questão do problema
da seca, quando ela_ repousa, única e exclusivamente, na decisão e disposição política dO Governo de querer resgatar esse compromisso que o
Governo tem em relação ao_Nordeste. Queremos
saber em que termos, de que maneira, eles querem resgatar essa dívida. Já não queremos mais
palavras, queremos exemplos. Não queremos
cargos, não queremos franquias para crédito pessoal, não queremos gerência de banco, nem dir_etoria de qualquer órgão. O que desejamos é uma
prática política limpa, transparente, qUe não permita que nosso povo venha morrer de fome e
sede, como_está acontecendo_ nos dia_s_de hoje.
Muito obrigado, Senador T eotônio Vilela Filho
(Palmas.)

O SR. PRESlDCI"UE_[Tootonio Vilcla Fuho)Passaremos, agora, à fase das perguntas ao Sr.
Governador. Passo a palavra ao Sr. Relator, Depu·
tado Celso Dourado,
O SR._ RELATQRJ_Ccl,so_D_o_urado)-:- S(,_Presi-dente, Exm? Sr. Governador Fernando Collor, Srs.
Senadores.; Srs. Deputados, Srs. -técniCos nordestinos interessaâos neste assuntp:
Sr. Governador, o -seu apelo é o das aflições
do Nordeste, da luta pela sobrevivência do nordestino._ Realmente, o Nordeste tem perdido os melhores momentos da história deste País. Este é
um Pais-Continente. Houve momentos decisivos
e o Sul se aproveitou deles, cresceu e se _desen·
volveu. Nós, hoje, v_ivernos _numa situação de de·
pendência. A opinião de determinados tecnocratas do Sul, acbi:mdo que o Nordeste é inviável,
sem dúvida alguma que é uma opinião superficial,
e _até maldosa. Porque quando analisamos a economia nordestina, descobrimos que ela possui
um potencial extraordinário, tanto no setor mineral, destacando alguns Estados como provindas
minerais importantes do País. Se a gente analisa
a economia, a gente descobre, inclusive, que a
economia do Nordeste tem crédito. Há poucos
dias, eu conversava com· um colega do Ce"ará,
e ele me dava dados.. O Ceará exportou 280 milhões de dólares durante o ano de__ 1986, importando apenas 80 milhões_de_ dólares. Então, ele
tem crédito. Se analisarmos a situação da Bahia,
a gente percebe que é exatamente esta. Se tomamos um setor decisivo para o crescimento do
País, como _é a questão do petróleo, e nos momentos _de crise do petróleo, dos piores momentos
o País se endividou, em grande parte, por causa
disto. O Nordeste, rigorosamente, é auto-suficien·
te em relação acr petróleo. O Nordeste não tem
sido este peso morto na economia brasileira, o
Nordeste não precisa ficar na depei1dênda- de
qualquer tecnocrata do _Sul nos classificar como
região_ inviável, sem possibilidades. Na realidade,
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a questão é estrutural mesmo e isto tem sido
vidade, de condições para que eles mesmos superepetido aqui pelos oradores convidados para de- - rerri Os seus problemas. A grande questão nordestfua é que a gente fica esperando o terrível período
poimento. A seca é um fato normal. Ouvimos
da seca e de uma grande parte da população,
aqui, na semana passada, um cientista, que_ dizia
que não vamos alterar o quadro, porque seca na hora da seca, saem sempre os mais criativos,
é um__ fato normal do planeta Terra. A Região nor- -os mais aventureiros, os mais dispostos. Estes
destina é atingida por essa realidade, não vamos
é=-que saem e vêm para o Sul. Hoje os nordestinos
modificar e não vamos fazer chover mais no Norestão em todos os Estados brasileiros. Perdemos
deste, não vamos acabar com a seca. Precisamos
gente trabalhadora, perdemos gente criativa,
_apenas "aprender a viver e a superar as limitações
aventureira, estão localizados em outras regiões.
Gostaria de ouvir sua pa1avra sobre esta questão
que ela impõe à região.
de obras assim, cOncretas em -determiadas re·
Então, me parece que esta CPI tem urna grande
giões do Nordeste, e dei_o exemplo de uma, mas
finalidade, a de ouvir os depoimentos aflitos de
há varias outras _regiões__ onde se poderia dar de
- governadores nordestinos e de lideranças nordesimediato todo o dinheiro que fosse investido, com
tin~, mas, sobretudo, de chamar atenção, de desuma resposta imediata de produtividade.
pertar a vontade po!Ltica para solucionar o proble- ma. É interessimte que nós nos angustíemos --na
O SR. FERNANDO COLLOR - Som dÓVida
hora da seca, quando deveria ser exatarnente na
nenhuma, Deputadç_>_ Celso Dowado, esta é exalahora da seca que deveriam ser tomadas as medi- mente a filosofia da aplicação dos recursos desti·
-das concretas, objetivas e corretas para superar
nados ao combate à seca no Nordeste. São obras
o problema. Primeiro, porque no período de chuva
perenes, duradouras, e obras que, naturalmente,
é muito difícil fazer uma pequena represa e na
devam ser localizadas em regiões predetermina~
época da seca, sabemos· é--muito mais fácil, o
das. Havia um-detalhe, no passado: esses recursos
trator pode até estar funcionando mal; no período
destinados para a seca eram utilizados para cons
da seca você pode trabalhar com ele, no período
truç_ão _de _cisternas~ açudes e barragens, em prode chuvas o trabalho fica mais difícil, a mão-depriedades particulares, e esses proprietários, quaobra mais cara e sempre há mais dificuldades.
se sempre, impediam que o povo tivesse acesso
Devemos aproveitar o momento da seca, o moa essa água. Então, o que é preciso é que esses
mento oportuno, para fazer obras concretas, objerecursos da seca não sejam um instrumento de
tivas que superariam o problema.
ação política, mas de ação de resgate da digni
O semi-árido brasileiro, segundo alguns do
dade do nordestino, do sertanejo, do semi-árido
Nordeste, é talvez o mais chuvoso do mundo,
da região nordestina que precisa ter o direito de
inclusive temos paralelo ao_ problema da seca, _acesso à uma barragem que tenha água para
o pfob]ema das_ enchentes ocasionais. Os nossos
nãO deixar sua família morrer de sede. Então,
rios sempre se tomam caudalosos_ e poderíamos
devem ser construídas primeiro em áreas que
perfeitamente realizar obras para segurar a água
não sejam de propriedades privadas, devem ser
no período das enchentes, das chuvas.
obras comunitárias, devem ser obras feitas de
~- Governador, gostaria de diz_er, ante_s de falar
acordo e com a audiência dos sind_lcatos ruraís
sobre o Nordeste nós, nordestinos, quando falada área, das lideranças comunitárias da região
mos sobre o Nordeste corremos o perigo de falar
ou do_ local, de modo a que se estabeleça um
muito, mas sei· que há outros companheiros que
sistema de controle para a qUestão da-limpeza,
__ têm também questões importantes - que sou
para evitar que sejam de a1guma maneira macu~
de uma região, na Bahia, que é o retrato de todas
!adas aqLielas_águas,_e_ assim por diante. Fundaas regiões nordestinas. Primeiro, porque todos
mentalmente, que essas obras sejam implantadas
os irmãos nordestinos estão lá, é a r_egião de frecê.
obedecendo a uma prioridade de servir a um
Lá estão os pemambucanos, _os alagoanos, .os
maior número de pessoas. Acho que a sua coloca~
rio-grandenses do norte, os sergipanos, enfim,
_ção é perfeita e de minha parte merece__ todo
a região de lrecê é majoritariamente composta
aplauso e toda aprovação.
de nord~.s_ti_n_ps de outros Estados. É uma realiO SR PRESIDEI'ITE (Tootônio Vilola Filho)dade bastante interessante. Temos uma regiâo
Pela ordem de insCrição, passo a palavra ao Sena"x" com um potencial agrlcola extraordinário e
dor Lavoisier Maia.
um potencial aqüífero também extraordinário. Tenho levado ao Governo Feder_al reivindicações
O SR. LAVOISIER MAlA- OuVi com atenção
as palavras do SenadorTeotônio Vilela Filho sobre
concretas, por sinal agora recebi a maior receptia situação nordestina. S. E>r vem, com muito intevidade, porque entendo que vamos v_encer a seca
resse;-presidindo esta Comissão, de grande imnaquela região perenizando os rios, os nossos
Portância para nós -nordestinos, ao lado de um
rios intermitentes, os rios se_cos, vamos resolver
perfurando poços. Hoje em volta de cada poço
conterrâneo meu, Vice-Presidente, Ismael Wanda região há uma pequena irrigação e a região
derley, que _também está atento para esses problemas que afligem a região nordestina.
deixou de ser produtora de feijão, de milho e de
rnamona para ser também uma região produtora
Presidente Teotonio Vilela Filho, o que é revoltante para nós é.o tratamento discriminatório conde cebola, de alho, beterraba, horticultura em geral. Hoje já exportamos a cenoura para Belo Horitra o Nordeste brasileiro. Falo com a experiência
zonte, somos grandes exportadores para a cidade
de ter sofrido, muito na seca, a maior seca que
de Salvador.
já atingiu O Nordeste, ade 1979 a 1983. Na vereia~
Então, o que me parece que precisamos no
de, governar um Estado pob_re do Nordeste brasiNordeste_ é localizar essas regiões onde o combate
leiro, __num período mais difícil de sua história,
à seca seria mais fácil, menos caro e tentar loca~
é realmente ter multa condição de paciência e
lizar nessas áreas, de imediato, o grande c:ontincapacidade de sofrimento. O povo nordestino já
=-gente de nordestinos que trabalham e que podem vem sófrehdo ao longo do tempo; empobrecendo
cada ano que passa, e numa fase aguda como
dar uma resposta imediata em termos de produti8
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das secas, quando os governos federais deviam
ter uma atenção melhor para diminuir o sofrimento do povo, de 40 milhões de brasileiros, mui-

tOs dão um tratamento insuficiente. No meu PeríOdo, Governador Fernando Collor, ·a chuva falto_u,
os açudes secaram e a a1imentação desapareceu.
Não tinha· nem alimento, nem água. Foi a maior
crise já registrada. Na verdade,_ o Estado, toda
a região se empenhou par<!. diminuir _um pouco

o sofrimento. E, justiça se façã, Caril o3fguns defeitos ou com muitos defeitos da velha República,
eJa deu uma assistência para o povo não emigrar
do Nordeste, corno faziam em outras se<:as vindo

para o Sul nos famosos caminhões paus-de-arara
e a maioria não voltava para o Nordeste brasileiro.
De lá do Rio Grande do Norte, pelo menos creio que de outros EStados - não saiu pessoa
alguma, porque as frentes de trabalho; a que V.
Ex' se referiu, furiciónai'am pelo menos para o
povo não morrer de fome e nem tomar os cami·
nhões_ paus-de-arara por todo o Pals. Lá foram
feitas obras perenes para o Nordeste,_ Cito, com
muito orgulho, a maior barragem de irrigação
do Nordeste que é a Armando Ribeiro -Gõiiçalves,
localizada no vale Açu, no rio Piranhas, com dois
bilhões e quatrocentos milhões de metros cúbicos
de água armazenados. Está cheia e em dois inver·
nos sucessivos, esta barragem sangrou, Mas, lamentavelmente, há um tratamento discriminado
contra o Nordeste. Foi feita uma promessa, agora
na nova República, de se fazer a irrigação das
teis do vele do Açu. Diziarii que havia mil hectares
que, se irrigados, aproveitando o armazenamento
de água, dariam alimentação mais barata, não
só para aquela região mas, também, para todo
o Estado e até exportando para os outros Estados
do Nordeste. Lamentável que os recursos venham
sendo prometidos, ano após ano. Cobrei inúmeras vezes do Ministro Vicente Fialho, da Irrigação,
ele sempre me promete que no ano seguinte _começará o programa de irrigaÇão, qt.ie ê um prOgrama de salvação do Nordeste, porque levará
alimentação mais barata. O povo está sofrendo
e passando fome. Senador Teotónio Vilela vi a
sua declaração sobre o sertão alagoano, municípios pobres, onde encontrou o povo sem trabalho, seffi renda, sem alimento, às vezes sem água,
passando dificuldades, fome e seca. A situação
é pior no Rio Grail.de do N_orte, mu!.to pior, porquanto é um Estado onde o semi-árido atinge
o maior percentual. Lá o problema é mais sério.
Lá estão faltando recursos às obras para dar trabalho a esses nordestinos potiguares que estão cada
vez mais passando fome e sede.
_·
E fazendo um parê-nteSes. SOlicito ã.õ-Presidente
da CPI, que tem na viCe·preSidê-nda um potiguar,
que faça urna visita ao Rio Gr.ande do Norte e eu quero integrar esta comitiva com muito orgulho e satisfação.
O SR. PRE$1DENTE (Teotonio Vilela Filho)-

É urna honra para nós, Senador, o Senhor, desde
já, se congjdere integrante.
O SR. LAVOISIER MAIA- GoverTiãdOr FerriEiÍldo Collor tem havido muita conversa, muita fa1ação, mas, na realidade, nada tem íd9 para o Rio
Grande do Norte e para o NOrdeste brasile"ifo.
Digo !sto no meu depoimento com tristeza: está
faltando seriedade na condução dos negócios públicos deste País. Precisamos de homens corajosos, para levantar a voz e dizer o que realmente
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está acontecendo. Há pouco, eu conversava com
contra ó Brasil e, principalmente, contra o Noro Deputado Albérico Cordeiro e_ perguntei a S.
deste brasileiro.
EX' como estava o programa de desembolso de
Eram estas as considerações, Senador, que tirecursos, aquele cronograma estabeleCido para
nha a fazer nesta hora.
·resolver_ o problema do déficit de energia elétrica
O SR. CELSO DOURADO - Presidente, eu
net Nordeste, que foi solenemente instalado. O
gostaria de fazer uma pequena interferência.
deputado disse baixinho aqui pa"ra mim, para não
O SR. PRESIDENTE (Teotonio V.iela Filho)interrorhper a sua palestra Governador, que está
m1,.1lto atrasado. Perguntei~lhe -por quê. Ele escreI:'o!S_ ryão, Deputado.
veU que -está havendo uina DriQ-a para saber quem
O SR. CELSO DOURADO -Encontram-se
irá usUfruir os faffioSos dez por cento que já estão
presentes na nossa reunião representantes da coinstitucionalizados nesta nova República. Isto. é
munidade indígena, especialmente da Amazônia.
uma vergonha! Isto não pode acontecer. Ontem
Como esses cidadãos brasileiros enfrentam urna
fui ao_ Serviço Médico do Senado e conversando
realidade bem aproximada da nossa realidade
com o mêdico, disse ele que ia proferir uma palesnordestina, e ainda mais que ano após ano eJes
tra, numa reunião de cardiologistas. E estava com
estão percebendo também que a mortandade
um gráfico, Senador, sobre mortalidade_ infantil
tem atingido esses grupos, essas tribos indígenas,
no Brasil. Sou médico, e aquilo me despertou
eles se dispuseram a vir até a nossa Comissão,
a-- curiosidade e a_ atenção :-:-:- cuJo índice vinha
porque sabem que aqui os nordestinos também
diminuindo ao longo dos anos. De dois anos para
enfrentam problemas bem semelhantes. A minha
cá, não diminuiu ma!s. E o que mais me entris- palavra é de boa vinda aos representantes e dizer
teceu foi, que baixei a cabeça, e vi a curva descenque esta Comissão também se mostra sensível
dente, depois se estabilizando e, lá para as tantas,
a esse tipo de problema.
_um pique de aumerito da mortalidade infantil, porO.SR: PRESIDENTE (Teotonio Vl1el@ Filho)que o gráfico era de região por região, e esse
Muito obrigado, Deputado Celso- Dourã.do. APrepique de mortalidade infantil, de dois anos para
- sidência faz dela as palavras de V. Ex' Os innáos
cá, era realmente no Nordeste brasileiro.
índios são bem recebidos e compreendidos pela
Quer dizer, não é só o povo morrendo de fome,
CP! da Seca do Nordeste, onde outros irmãos,
Senador Teotonlo Vilela Filho, passando fome,
também, passam por situações terrivels devido,
são as crianças passando fome. Pelo futuro dessobretudo, à falta de vontade política de se resolsas crianças. Na_ hora que elas precisam mais
ver os seus problemas.
de alimentação, para o desenvolvimento encefáO SR. CELSO DOORADO -Tenho uma carta
lico. Vamos formar urna geração de nanicos no
que gostaria de entragar à Comissão para fazer
Nordeste brasileiro. Isto não pode acontecer. Daí
parte dos Anais.
a nossa união deve, cada vez mais, ser fortalecida,
Esse tratamento discriminatório contra o NorTrata-se de uma carta dos povos indígenas da
deste- e isto me deixa triste e lamento profundafaixci de frohfeira a:os Srs. Constituintes.
mente porque vejo na Presidência da República
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)um nordestino, e o Nordeste está sofrendo mais
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
do que em outros períodos de Governo - isso
Deputado Ismael Vanderley, Vice-Presidente desta
não pode acontecer.
CP!.
Meu caro amigo Governador de Alagoas, V. Ex'!
O SR. ISMAEL VANDERLEY- Sr. Presidente
tem sido muito combatido por algumas pessoas
Teótonlo Vilela, companheiro Celso Dourado, Goque não têm coragem de falar a verdade neste
vernador Fernando Collor, demais Constituintes,
País. Isto é lamentável, e V. Ex.' por ter tido a
registro a presença do Senador Lavoisier Maia
graça de Deus de ter a coragem de falar a verdade,
ex-Governador do meu Estado. -aqueles que o criticam vão-se arrePender no futuro~: e disso eu tenho Certezã. Por isto, meu caro
Meu caro Governador, é evidente que tudo o
Governador, acompanho a sua luta, o seu sofrique foi dito aqui tanto pelo Presidente Teotonlo
mento, a sua dificuldade, lá na terra dos "maraVilela, pelo Sr. Celso Dourado e pelo nobre Senajás", e admiro a sua coragem, que extrapola não
dor Lavoisier Maia é a realidade que nós constasó_ fora de AJagoas, do Nordeste, mas principal·
tamos hoje no nosso Norte e Nordeste.
mente do Brasil. Tudo que V. ~ relatou nesta
Gt6 aqui, algo que muito-me entristeceu quanconferência eu assino effibaixo.
do, assistindo, nesta mesma sala, na semana pasPor últimõ, quand-O dizia que o pequenÓ i:igriCulsada, ao depoimento do Ministro Aureliano Chatorural do Nordeste, que é o homem mais sofrido,
ves, na CPI da Energia, S. S', ihterrogado, termitinhã na Veihã República- não quero fazer defesa
nou confessando que os recursos foram desviada Velha República - os juros subsidiados para
dos para a região Sul-sudoeste, e este racionao custeio agrícola, e, lamentavelmente, n_a Nova
mento que nós temos hoje é frutO, infelizmente,
República, os subsídios para o custeio agrícola,
dessa irresponsabilidade constatada aqui; deve
para o investimento agrícola, desapareceram no
eStãfgravado nos Anais, pelo próprio Ministro das
atual período, eu pergunto: como é que pode
Minas e Energia, Aureliano Chaves.
um agricultor, numa agricultura deficitária, de bai_Esta é uma lu~ que o Senador T~otônlo Vilela
xa produtividade, ter condições de ir a um banco
tem comandado, inclusive, com publicações a
para tomar dinhe[ro emprestado? É impossível.
esse ,respeito, porque nós entendemos que não
Assado-me a V. E>r.' nesta hora tão importante
é possível alcançarmos o desenvolvimen~o __da
paré!_ __!i_ região e para -o Brasil de estar ao lado
nossa região, nem projeto de irrigação, sem que
de V. EX's para, com seriedade, com coragem,
tenhamos energia suficíente. Por outro lado, sobre
·com espírito público, ·denunciar à Nação esses
_o projeto de irrigação que nós temos atrasado
erros que estão cada-vez mais sendo praticados
em mais de 100 mil hectares, há uma noticia
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que nos assusta: há oferta de recUrsoS só que
ninguém vai tomar dinheiro para a irrigação para
pagar correção monetária plena e sacrificar um
património que ele construiu ao Ion!}O de sua

vida toda. São distorções que, infelizmente, se
tem verificado no Governo - sei qUe é difícil,
é um Governo de transição, não é um Oovemo
que tenha sido escolhido pelo povo, nasceu de
um conjunto de forças e é muito difícil administrar
uma Casa onde vários mandam, onde várias cor·
rentes predominam.
Numa oportunidade com o Presidente José
Samey eu chamava a atenção de Sua Excelência
para _os re.OJTSOs destinados ao asslstencialismo.
O que é que nós temos hoje no nosso nordeste
e no Brasil? Temos váriOS milhares_de cruzados
destinados à LBA: o Ministério da Agricultura, tam~
bém, tem o seu departamento de assistência; o
Senar, no Ministério do Trabalho. São milhares
de cruzados desviados aqui e ali de forma não
produtiva, que_ vem atender a uma cadeira de
roda para um, ao problema da mulher grávida,
ao enxoval, mas que não atende a crucial dificuldade estrutural da região nordestina. Daí acredito
que seja o esforço que nós nordestinos devemos
ter, independente de posições poUticas do ex-Governador Lavoisier Maia, somos adversários no
nosso Estado mas estamos irmanados pela luta
do Rio Grande do Norte e pelo Nordeste. É em
tomo deste propósito, Governador, que devemos
continuar esta luta. Já foi citado aqui o problema
dos juros agrícola Sabemos que quem comprou
uma vaca agora não pode mais pagar. Tem de
vender a vaca, a propriedade e o bezerro; vender
tudo. Não há nenhuma condição de atendimento
nessa região.
Realmente, está faltando um comando económico que venha a disciplinar a aplicação desses
recursos, porque eles existem. Pegar o Projeto
Arubal Teixeira somando com os recursos da LBA
e todos esses já citados. O próprio Ministério da
Agricultura, também, tem lá um programa de assistência. Todos têm, mas são aplicados de forma
diversa não traduzindo os resultados necessários
a nossa região.
Acredito que esse mutirão nordestino dos ao:.
vemadores com as Bancadas nordestinas, nunca
se fez tão necessário para exigirmos do Governo
Federa] essas transformações. Seja neSte GOverno ou no próximo. Já temos _agora uma vitória
do aumento do orçamento da União para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mãS ainda
é pouco. Temos qlll~-resólver definitivamente o
problema do Nordeste. Não é admissível que um
País como a Índia tenha 40 milhões de hectares
irrigados e todo o Brasil só tem 1 milhão e 500
mil hectares. Realmente, falta dacisão política e
infelizmente, constatamos que é ini.pã~sível fazer
um Governo de_transição. Tem que Ser:realmente
um Governo único e ungido pela vor1.tade popular.
Porque quando se tem essa divisão de casas e aí vamos até fazer ji.istiÇa-ao-PTesidente José
Samey - quarquer- Uin teria dificu1dades em ad~
ministrar tantas correntes, tantos intereSses é tantos conflitos. Realmente, precisamos das eleições
diretas para estabelecer, legitimar esse poder.
Ditas estas palavras, nas quais não-vcli, em momento algum, apoio ao Presidente José Sarney,
sim um entendimento dessas dificuldades, pois
há a vontade nacional das eleições diretas. E a
meu ver, devemos ter o cuidado de chamar a

atenção dos Constituintes para que"; ·maritido o
presidencialismo, tenhamos o cuidado de modificá-lo, para que não vivamos, novamente, um presidencialismo imperial. Porque não é o homem,
é o regime, é uma forma de Goveino; Temos
_gUe:-- al~~rar prestigiando, fortalecendo o_ Congres- _
so Nacional, para que esse presiJencialismo pois, no meu entender, a esta altura o parlamen~
tarismo está sepultado - que esse presidencialismo_- repito - seja alterado, para que esse
presidencialismo imperial desapareça definitivamente de nosso País.
Governador Fernando Collor de Melo, meus
parabéns. Sabemos da sua luta, do seu esforço
e_- aij sua- cOragem de enfrentar, inclusive, oligarquias poderosas do Estado de Alagoa,s. Estamos
sensibilizados com a -sua presença, e o convocamos para irmanar-se nessa luta que é de todos
nós nordestinos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE-(Teotonio Vilela Filho)Com a palavra o Deputado Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS ·-Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de
~nfatizar a oportunidade da .convocação destaComissão Parlamentar de Inquérito. Ela acontece
justamente na hora em que o Nordeste grita a
sua ctor, o seu desespero, a sua desesperança.
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi um
antigo sonho do Senador Teotônio Vilela, que tentou constituí-Ia, em várias oportunidades, e esbarrou na maioria burra e servil dos militares. Hoje,
Senador Teot6nio Vilela Filho, V. Ex~ resgata um
grande anseio de seu saudoso paL Eu era Deputado Estadual em A1agoas, Líder do meu Partido
na Assembléia Legislativa e, juntamente com o
Senador Teotônío Vilela, tive a oportunidade e
percorrer o Nordeste, todo, numa comissão especial que S. Ex' conseguiu constituir dentro do
seu Partido, dentro do próprio PMDB, para suprir
a necessidade da convocação, na época, desta
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Mas, Governador Fernando Collor de Melo, V.
EX" cresceu aos olhos desta Nação, não apenas
pelo Governo de moralização administrativa que
pratica em Alagoas; cresceu, não apenas pelo
combate destemido e fronta1 aos "marajás" do
serviço público; mas V. Ex- cresceu aos olhos
desta Nação, principalmente, porque desde o primeiro dia do seu mandato, V. Ex~ enxergou -a
necessidade de lutar para encurtar a transição
--e para devolver ao povo brasileiro, o que o povo
brasileiro mais queria, mais ansiava, que eram
as eleições diretas para Presidente da República:
Déu as costas ao GoVerno e resolveu não caminhar pelos seus descaminhos.
Govefnador, gostaria que V. EJco enfatizasse nes~
te brilhante depoimento, a importância das eleições dil'etas, para enfrentarmos o problema da
seca no Nordeste.

'O SR. FERNANDO COLLOR DE MELO Confesso que este não é o tema da minha preferência no momento, razão pela qual não desejo
me _estender muito. Mas, sem dúvida alguma Deputado Renan Calheiros, ao agradecer as generosas referências de V. Ex• a respeito do Governo
que juntos estamos tentando realizar em Alagoas,
diria, que sem dúvida a1guma enxergo, entendo
e vejo, e_ até com muita convlCção, que para que
possamos sair desta gravíssima crise e, cons~
qüentemente, possamos resgatar uma política pa-
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ra -o Nordeste brasileiro, é fundamentai; que se
processem'as eleições diretas em "1988. em data,
pelo que estou informado, ainda a ser aprazada
pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituin·
te~~ Acredito sinceramente que somente atrav~s
d~Sas eleições, é que o -Nordeste Poderá, fruto
de composições políticas, ter resgatada essa palavra, ter resgatado para a prática esse discurso
que já está cansando nossos ouvidos e já está
trazendo um enorme descrédito de toda a população nordestina em relação aõ Governo federal
e -também, por que não dizer, à classe política
brasileira, independentemente de sigla partidária.
Creio que a realização de eleições será_o encontro, em que será criado esse nível de confiança,
de credibilidade que é fundamental que o povo
tenha em relação ao seu Piesideúte da República.
Depois de um jejum de cerca de 30 anos, é_ chega-da a hora de nos unirmos para, juntos, podermos
formular, naturalmente dentro desse processo de
·eleições diretas, uma politica para este País.
Daí, _Deputado Renan Calheiros, respondendo
à pergunta de V. Ex', não tenho receio algum
.em afirmar que o Nordeste brasileiro será o maior
_beneficiado com as eleições diretas para Presi~
dente da República. Naturalmente, toda a Nação,
da mesma maneira, será beneficiada, mas, acredito que pelo desencanto, pela frustração e até
pelo desespero que acomete hoje a todos nós
nordestinos, esse bálsamo -do encontro da vontade popular com o Presidente da República, que
vier a ser eleito, sem dúvida alguma será mais
benéfico para a re~iáo nordestina.

0 SR. PRESIDENTE (Teotànlo.Vilela FilhoCónCedo a palavra ao nobre Deputado B~nlto

aam-a:-

0 SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, Sr.
Governador; meus cumprimentos a V. Ex', um
ex-Colega nosso desta Casa.
___ Desejo apenas fazer algumas colocações com
relação à nossa região, que já foi multo debatida
O Nordeste já tem diagnóstico pronto, só fa1ta
realmente a decisão de r~gatá-10 e integrá-lo ao
contexto da Nação brasileira.
Sr._ qovemador, respeitando os mais velhos,_ a
nossa geração tem um compromisso muito sério
e muito grande com a região nordestina, assim
como V. Ex" comO Governador, como parlamen·
tar e como político. Essa geração que conhece
os problemas, que viu e vê todos os defeitos e
_erros Qa política econ6mlca e social para a região,
tem esse compromisso com nossos irmãos. _E
precisamos também não incorrer no erro de muito discurso e muita paJavra. Como disse o Sena~
dor Lavoisier MQia, aqui existe muita conversa,
e_eu emendei S. Ex", inclusive infringindo o Regimento, dizendo que s6 existe conversa, na prática,
realmente não existe nada.
Com relação ao subsídio, sou contra a forma
como Jol colocado na região Nordeste e em todo
o País. Mas, nenhum país do mundo deixa de
subsidiar suas áreas problemas, quer seja na agricultura, no comércio ou na indústria. Até mesmo
nas relações internacionais, com sérios problemas; e-até por isso mesmo existe o GAIT para
fazer acordos intem;;tcionais de tarifas e preços
de problemas de subsídios.
Mas, s!J!>sídio para _o Nordeste, para o _Ministro
Bresser, virou palavrão. TOda vez que se coloca
para S. Ex", sUbsidias para a agricultura, para a
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indústria ou para o comércio, o Ministro não per-

mite que nenhum interlocutor continue com a

conversa porque acha e diz que subsídio para
o Nordeste é palavrão. Preclsamos acabar com
Isso, porque o Ministro Bresser não é dono do

O SR. PREsiDENTE (Teotonio Vilela Filho)Deputado, ambos estao relacionados como depoentes, tanto o Ministro como o Presidente dq_
Banco Central.

O SR. BENITO GAMA- Folgo em saber dessa
informação.
é apenas um ministro de Estado pãl-a cuidar desta
Estranha-me, também, o fato de não haver neNação, e não somente do problema do Centronhum Deputado do Sul e apenas um Senador
Sul. Já tive oportunidade de falar, nesta CPJ, sobre
daquela região que é o Senador Fernando Henrias questões do Norte, Nordeste_ e Centr~Oeste,_ que Cardoso que, parece-me, nunca freqüentou
e peço a V. Ex", Sr. Governador: como homem- uma reunião. Não qu_e_ro criticá-lo, porque S. EX'
inteligente, dinâmico, e jovem, para continuarmos
tem outros afazeres, talvez mais importantes. Mas
nesta luta buscando ação de todos os governos,
é necessário que os parlamentares, os homens
federal, estadual e municipal.
públicos do Sul deste Pais e do Centro-Sul ouçam
O que mais me _choca, Sr. Presidente; é qi.iti também essas conversas, a f1m de que não fiquem
até o dia 30 de outubro o governo federal subsi- com interesses ....,... vamos dizer - domésticos,
diou crédito para a agricultura neste País - pasporque temos diagnó_~co e precisamos mostrar,
realmente, a vergonha nacional que é a nossa
mem, Srs. parlamentares - no niontante _de 4
Região.
bilhões de dólares. É _o custo_ do subsídio, não
é o vaJor, não é o montante que está à dispostção
Então, Governador, o problema do sUbsídio é
da agricultura deste País, é a despesa com os
muito importante. Não é, o subsídio ao setor públisubsídios. E quando buscamos subsídtos para
co. E V. Ex!' como é o Líder da Região, como
a região Nordeste, não se adianta duas paJavras,
é um Lider nacional poderia fazer um chamaporque o Ministro Bresser Pereira é cOntra. E con·
mento à iniciativa privada para que fizesse tamsidero esse fato muito grave, porque embora seja
bém investimentos na nossa Região. A questão
contra aquele subsídio patemaJista, assistencia·
da iriiQação, 75% da área irrigada este_ano no
lista, acho que não estamos precisando de esmoPaís foi feita no Centro-Sul com- os recursos finan~
las; _estamos precisando rea1mente é de ter naquedados, com correção plena, é bem verdade, mas
la região um programa de desenvolvimento ecotemos terras, não temos sol, e temos mercado
no Sul do País.
nômico, porque, partindo-se de um bom desenvolvimento econômico conseguiremos atingir o
Então, é preciso que não se faça urila pOlitica
sociaJ.
única para um Pais desigual como é o Brasil.
Temos que ter política diferenciada. Na prática,
Esses 4 milhões de dólares estão no Centro-sul
não podemos fazer uma política para o Brasil;
e o Sr. Ismael Wanderley realmente colocou bem,
preCiSamos fazer uma política subdividida de
quando disse que ninguém Vai colOcar dinheiro
com correção monetária plena na Região Nor- acõtdo com as necessidades de cada região.
Quando se tem um problema no Centro-Sul, uma
deste ou em lugar que tenha o sol como nós
pequena enchente, a mobilização é nacional.
temos. Quer dizer, não se vai colocar dinheiro
Quando se tem um problema médico a nível de
bom em cima de dinheiro ruim.
mundo como é o da AIOS, todos se mobilizam
Então, o que precisamos agora é deslocar esse
em tomo dele e, talvez, a AIOS mate em um- ano
eixo de subsidias, colocá-los explícitos no Orçao que ocorre por dia no Nordeste em relação
mento - e a Constituinte avançou muito nesse
à mortalidade infantil. Esse dado é apenas uma
aspecto--- porque a Região Centro..Sul desenvolreferência- não estou tendo dados- mas todo
veu-se com o dinheiro do Tescuto Nacional. Semundo cruza os braços para esse problema.
não vejamos: o programa de energia elétrica foi
Então, Governador, encerro aqui a minha colotodo consbufdo com empréstimos externos e recação, voltando ao início, dizendo que a nossa
cursos do Tesouro Na~i~n~. __!":!~ Reg!_âo N()r_~e_s~ _ geração precisa continuar essa luta, e precisamos
aCHES e Ching6FOram financiados com emprésa9ora conquistar o espaço no Executivo nacional,
timos do BNDES, e os Estados, os municípios,
não com postos au cargos, mas fazendo com
inclusive, herdaram um problema social incrível.
que aJoquem os recursos necessários para a ReUm grande projeto federal cria um problema sogião. Não vamos sair daquele baixíssimo grau
cial em grande escala, não temos condições na
de qualidade de vida se realmente não tivermos
Região de resolver, como é o caso da Petrobrás.
~-~~~~_çª~ de r_e_91_~_Q§J R~l9_1!1Eti1Q~ pa Pr9P9rçc\o
Onde a Petrobrás ehega; deixa um fõeõ de mi~ que tem o Centro--Sul. Não estou pedindo esmola,
ria, de favelas, incrível, como o exemplo que teacho que não podemos nos rebaixar a isso; mas
mos no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias;
temos que alertar a ess_es Ministros que trabaJham
na Bahia, em Candeias; em Mataripe, Camaçari,
com o Orçamento-âi:i União, que aquela Região
no Rio Grande do Sul, enfim, onde chega a Petroexiste.- -- - - ---·
brás - pelo menos até agora --chega também
E aqui vou dar um depoimento: Uma vez, con~
a desgraça social.
versando com o Ministro Bresser Pereira, falava
do problema da agricultura na Região, e S.- f:x\1
A questão do subsídio considero extremamente
rrie Ciisse: M-as, Deputado, no Brasil a-agricultura
grave e precisamos, Sr. Presidente- e aqui deixo
vai rriuito bem. Estive na semana passada em
a minha proposta de que V. Ex' na reunião da
Ribeirão Preto, é algo magnífico. Ouvi S. Ext, mas
Comissão da Mesa, convoque o Ministro Bresser
reãlmente contestei e expliquei a _S. EX' que o
Pereira e o Presidente do Banco Central Fernarido
Nciràeste é diferente. Mas uma serrlana depois
Milliet para comparecerem a
Comissão .:.....
tive o prazer de viajar com o Ministro a Paulo
porque passando as vistas aqui nos Membros da
Afonso, acompanhando o Presidente da RepúComissão, vejo que só teiri -nordestinos e não
blica. Entao na de. ':la a PaUlO Afonso mostrei
podemos resolver nossos próprios problemas,
a S. Ext e disse da janela do avião: Ministro, olhe
porque dependemos desses senhores.

País, não- é dono do TeS-ouro Nacional, S. Ex

esta
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o nosso Ribeirão Preto aqui como é que está!
Realmente, o que existe é um desconhecimento,
não diria voluntário, mas, involuntário pela própria
formação do Pais, da nossa Região, com relação
às pessoas que decidem neste Pafs.
Então, Senador, para não me alongar, queria
deixar essa convocação - sei que V. Ex~ já está
engajado nisso - para esse compromisso que,
adro, deve ter a nossa geração, ó nosso Presidente, enf1m todos os politicas da Região, de resgatá-la e colocá-la no contexto nacional.
O SR. FERNANDO COLLOR -

-~.

O Deputado

Benito Gama coloca alguns dados que julgo da
maior importância realçar. Essa questão dos subsídios, por exemplo. Quatro bilhões de dólares
em subsídios, segundo os dados de_ que S. Ex"
dispõe, aplicados em _outras regiões que não a
nordestina Naturalmente, tudo isso é fruto desse
modelo exportador que penaliza o mercado Interno, que empobrece o Pais e que visa a gerar
recursos, lá fora, alguns poucos dólares, para pa- :-;.
gar essa imoralidade dessa dívida, que até o presente momento não ficou sujeita à auditoria que
é compromisso desse Governo~ Acredito que seja
fundamental, para que possamos pagar alguma
coisa, sabermos o que estamos pagando. Então,
esse modelo exportador privilegia, naturalmente,
na agricultura e na lavoura os produtos que têm
mercado no exterior. Não vemos problema algum
em relação à soja, por exemplo, ao café, até mesmo ao cacau, embora iejâ
ProdUto nordestino. Mas, acontece que todas as outras lavouras
que constituem, basicamente, o hábito alimentar
do povo brasileiro, ficam penalizadas em função
deste modelo.
Em terinos de investimento para o Nordeste,
o que podemos pretender hoje, se não temos
o insumo básico para quelquer indústria, se pudermos ~On§iderar a energia çomo insumo básico. Estarrios racionados, estamos encilhados, estam-Os
C6ridições sequer de crescer. Além
de estarem condenando, a cada seca, milhares
de nordestinos à morte, estão também nos condenando a não ter sequer possibilidade de viver no
perí9d~_subseqüente, quando passar a seca e estivermos em situações normais, c_om a nossa economia caminhando dentro daquele ritmo que todos já conhecem, mas nem isso nos é dado. Qual
o industria] que se dispõe investir -rio Nordeste,
sabendo que deve fazer um racionamento de 12,
14, 8%, dependendo da atividade de energia e il_
do local da instalação? Nenhum! Ninguém vai !'!!:-:
se instalar! Como se pode fazer irrigação sem- F:
~~rg!a? _Quer dizer, o que se__ está precisªndo
neste Pais é parar com as mentiras. Quer dizer,
o Governo mente, o -Governo é mentiroso e quer
fazer de todos os nordestinos, ~ geração de
nordestinos, sobretudo, uma geração de imbecis.só que nós nos recusamos a isso. Não aceitamos
isso em momento algum! O Governo precisa dizer
a verdãde, precisa encarar com realismo a situação vérificar que rlão será com mentira atrás
de mentira que ele vai conseguir resgatar o compromisso que tem -com a nossa Região e com
o Brasil.
De modo que, as palavras do Deputado Benito
Gama são, no meu entender, muito procedentes
e, V. EX', como expert na matéria, nos deu alguns
dados_ que,_seJl! dúvida alguma, nos servirão para
outras_ conversas no futuro. Ninguém melhor do
que V. Ex' para ilustrar, nossa passagem pela CPJ
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e esta reunião, com dados de tamanha significação. Acreditamos, gostaria de frizar, que _estando as Bancadas do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, unidas em tomo dessa proposta de reforma

tributária, tenhamos condições _de come~, por
nossos próprios pés, a resgatar esSa enorirfe dívida que o BrasU tem em relação à nossa Região.

E não podemOS nos deixar intimidaf por- alguns
elementos do_ Goveino, que ficam querendo jogàr
pela Imprensa que essa reforma tributária vai falir
o Brasil, de que é inviável, de que irão raJtar recursos para outros investimentos, que não é possível

que seja aprovada, porque nada mais são do _qtie
representantes do Centro-Sul do Pais, de intereg..
ses, muitas

vezes, exóticos. Não podemos, em

nenhum momento, nos deixar levar pelas falácias
que estão sendo ditas por aí.
O SR. PRESIDENTE (TeOtonio Vilela Filho) Com a palavra ã Sr" Deputada Moema São Thiago.
A SRA. MOEMA sAO THIAGO - Governador,
gostaria de saber a opinião de V. Ex', como nordestino, preocupado com o desenvolvimento da
nossa região, sobre as Zonas de Exportação para
o Nordeste.

0 SR. FERNANDO _COLLOR DE MELLO _----:
Aidéianãomeésimpática.Osestudosqueprec.e~

deram a proposição de s_e insta1ar Zonas de Exportação no Nordeste foram feitos õl.pressaaa-mente e sem um cuidado maior, em decorrência
do desejo exclusivo de dourar a píJula, de jogar
uma cortina de fumaça, como se esta iniciatiVa
fosse a grande salvação para a economia daregião, num momento em que o Governo se vê
extremamente fragilizado pela falta de cumprimenta da palavra empenhada.
Naturalmente, respeitando _as opiniões discardantes desta que esposo_, acredito ser fundamental um debate mais amplo e aprofundado sobre
esta questão, para podermos avaliar com mais
critério _a implantação das Zonas de Processamenta de Exportação -no Nordeste.
0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilelã FílhO)
OCivemador, não havendo mais Parlamentares
inscritos, mais Urna vez: coloco o microfone à dis·
posição de V. Ex' para qualquer- oUtra c0r151aeração que queira fazer.

-=--

O SR. FERNANDO-,COLLOR DE MELLO A consideração que me caberiam faze_r neste instante, Senador Teotonlo Vilela Filho, seOa apenas
agradecer 0 convite que me foi formulado para
comparecer à Comissão Parlamentar de InqUérito
sobre a Seca do Nordeste. Agradeço também a
gen til eza com que fui recebido e manifesto a minha certeza de que, a prevalecer esta união do
Nordeste e _do sentimento nacional neste gravíssimo instante que atravessamos, haveremos de
superar esses problemas e coroar 0 processo de
transição, que já vai muito longe, com a devoluç:ão, o mais cedo possível, ao povo brasileiro do
seu direito inalienável de escolher, pelo voto, o
futuro Presidente da República.
Muito obrigado, Senador Teotonio Vilela Filho,
Deputado Ismael ~nderley, Deputado Celso
Dourado e Exmo' Srs.• Parlamentares aqui presentes.
O SR. PRESIDEI'ITE (Teotonio Vilela Filho)~
Multo obrigado, Governador Femãndo Collor 9-e
Mello. Esta ColnisSãO i:!stá certa de que, hoje, lu-ii a

enorme contribuição foi dada para o acervo da
documentação com que o Relator irá apresentar,
não somente ao Congresso Nacional, mas sobretudo à Nação brasileira, a proposta definitiva para
que se enfrente, de uma vez por todas, a questão
nordestina.
O Deputado Renan Calheiros lembrou que o
velho Senador Teotonio Vilela lutou muito para
convOcai- e reunir esta Comlssáo Parlamentar-de
Inquérito e não conseguiu. Isto é motivo de emoção e honra multo grandes para mim.
O SC.-,adOr TeotoniO Vliera- n.30 CõnSegulu con-vocar a CP!, porque, na época dO ãrbitrlo e do
autoritarismo de então, sabia-se muito bem que
S . .E'x' iria aproful-tdar o débate sobre a seca do
Nordeste. Sabiam os donos do poder que o velho
TeotOnio lriá extrapolar a dis-cussão do clima da
região para chegar ao cerne da questão -justamente o que estamos descobrindo aqui ao longo
das reuniões: não é a seca que causa a miséria
e o subdesenvolvimento; o problema do Nordeste
é fundamentalmente o problema nacional. A
questão nordestina é a mesma da política concentradora de renda_ e de poder que se acelerou depõis de 1964 e que continua, hoje, na nova República. QUestionar ()_Nordeste é queStionar a polítlca que privilegia os grandes empreendimentos
voltados para a exportação, em detrimento da
pequena iniCiativa que é a base da economia no rdestina. Questionar o Nordeste é questionar os
indicadores sociais da nossa região que a cada
dia despencam.
O ex-Senador Teotonio Vilela, como lembrou
o- Dei)uüldo R~nan _é::al.heiros, íria api-oftindai
discUssão SObre ã questãO da seca e foi, por Isto
que S. Ext não conseguiu reunir esta_ CPI.
Governador Fernando Collor de Mello, pelo que
temos apreendido aqui, ao longo dessas discussões, poderemos dizer com absoluta convicção
que a questão nordestina, tecnicamente, está
equacionada- temos água; o serni-árido nordesw
tino é o mais chuvoso do mundo; chove, em média 600 milímetros: O que predsamos é aproveitar
a água·e existem tecnologias que nos ensinam
como fazer isso. Temos a terra que é farta e fértil.
O que se pred.Sél é" disciplinar e reestruturar o
sistema agrário que no Nordeste, é perverso aliás
como no Brasil inteiro.
'Esta~CP! visitou, semana passada, o Centro de

a

o

Estudos de Pesquisas da Embrapa, em Petrolina,
que constitui um acervo fabuloso- de pesquisa
científica voltado para a convivência do homem
com o semi-árido: Não é somente a irrigação
que vai resolver o problema do Nordeste, porque
somente 3% da área do Nordeste brasileiro é irrigável. E os outros '97%? São viáveis também,
mas é preciso que se implante
programa de
convivência do homem com o semi-árido, e eles
têm esse acervo de pesquisa para orientar o homem a fazer captação de água, cisterna, eflúvios,
barreiras, barragens, pequena irrigação com potes, a orientação para a criação de animais e de
plantas adaptados ao semi-árido, que podem cooviver tranqüilamente com os 600 milímetros, porque o normal, no Nordeste, é a seca. Pedro Álvares
Cabral descobriu o Brasil num ano de seca e
teremos se_ca sempre. TerriOs que acabar com
esse negócio de política contra a seca, como se
eSta:IoSSe--uffidragão. Não! Temos que dese11-_
volver a convivência com a seca.
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O Presidente José Samey bem que poderia,
agora, com essa ânsia de fazer uma reforma administratiVa, acabar com todos esses Órgãos de política contra a seca e resolver, realmente, ao invés
de _querer mudar o clima, mudar a política que
secularme:nte tem sido aplicada no Nordeste de
uma_maneir"- elitistã, equivocada, concentradora
de renda e d_e poc;ier,
Como disse, Governador, temos a terra, a água,
a técnica e os recursos. Não é preciso muito dinheiro para resolver estruturalmente a questão
do semi-árido_ brasileiro; há dinheiro para tudo
neste País, até para a Norte-Sul - -acode-me o
Governador - gastamos 5 bilhões de dólares
no Programa Nuclear e O que ele tem feito é
tirar nossas horas de sono porque nada acrescentou.
o- próprio Presidente da República confidenciOu-me que neste País existe"!- equipamentos
comprados por equívocos e negociatas, no valor
de dez bilhões de dólares; equipamentos para eletrificação- ·da Ferrovia do Aso, para hidrelétrica
e outros mais, que o Brasil já comprou, pagou
e deixou estocado. O Ministro João Alves está
fazendO um prOQnlma, por sinal muitO bem elaborado, com a ajuda, inclusive, do pessoal do CPTSA
que não monta a um bilhão de dólares; um projeto
conseqüente, que visa resolver a questão estrutural, mas não está conseguindo recursos para
a frente de trabalho de emergência que é vital,
pois há pessoas morrendo de sede e de fome.
Também, até agora, o_ Ministro João Alves não
conseguiu vislumbrar como-~! viabilizar o chamado Projeto Padre Ccero já que dizem que o
dinheiro é pouco quando ele existe.

lJSR FERNANDO COLLOR DE MELO- Permite V~ ~ um aparte, nobre Senador? É que
como ex-Secretário _do Trabalho de Alagoas, fui
a uma reunião no Rio de Janeiro, na semana
pass-ada:, e o Secretário-Geral da Secretaria de
Planejamento disse que são 20 bilhões de dólares
em equipamentos parados; vinte bilhões de d61a~
res, palavras textuais do Sr. S-ecretário do Planejamento.
O SR. PRESIDENTl:: (Teptônio Vilªla Filho)---,
Pois_ é, a soma, o montante do dir1heiro que se
desperdiça: neSte País é absurdo.
GoVernador, o que está faltando é vontade e
decisão política pa.ra se resolver._ de urna vez por
todas, o problema do Nordeste brasileiro.
V. Ex!' conta com o apoio desta CPI, principalmente na questão da retaliação; vamos acompanhar passo a passo a questão dos re_cursos destinados a todos os Estados brasilei~os mas, principalmente, a Alagoas. Sei que está havendo retaliações para com AJagoas, mas na questão da seca,
Governador, fique certo V. Ex- que, não some.nte
a Presidência desta CPI, mas todos os seus membros, conheço um por um, estarão soli~rios e_
faremos juntos uma denúncia à Nação porque
não se pede; não gosto nem de imaginar, fazer
política matando o povo de fome é ·de sede, como
o que está ocorrendo no Nordeste e, principalmente, em Alagoas porque sou testemunha
A questão do crédito rural a que V. Ext se referiu,
é de fundamenta] importância Quando falo em
vontade politica e digo Crue a qu-estão tecnicamente_e~_equ~donada, é porque temos certeza,
e aquTVamos trazer autoridades da área para debater conosco, de que a questão nordestina, ela-
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borada uma política de crédito rural que criminosamente foi retirada dos produtores rurais doBrasil mas, sobretudo, do Nordeste. Vemos uma re-gião como Arapiraca, onde a reforma agtária, que

tanto tem dado dor de cabeça aos governantes,
aos técnkos e à sociedade brasileira de um modo
geral, está razoavelmente feita; são milhares de
pequenos produtores que convivem com a produção de fumo, concomitantemente com a produ-

ção de cuJturas de subsistência, num mecanismo
harmonioso. Quando centenas de técn!cos quebram a cabeça, dias e noites, pensando em elaborar uma coisa semelhante, já temos, historicamente consolidada, uma realidade que é bonita,
que dá gosto de se ver. Essa realidade es~ caindo,
os produtores estão desanimados, muitos já imi-

grando por falta de assistência crediticia e de governo. Vamos começar tudo de novo, como?
O próprio semi-árido de Alagoas, em muitas
regiões, está dividido, ternos centenas de milhares
de pequenos proprietários e esses homens estão
indo engrossar as fileiras das favelas das <:idades.
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Governador, a questão do crédito rural será debatida nesta CPI, é de fundamental importância,
como também, foi levantada aqui, por V. Ex.", a
questão da energia. Queria fazer um registro. O
Governo Federal anunciou com muito estardalhaço, lá em Xing6, estávamos presentes, um programa de emergência através de um decreto presidencial, para resolver o problema do racionamento no Nordeste. Nada disso vai existir! Os
-nordestinos aqui presentes fiquem certos de que
no próximo ano, se chover muito, teremos um
racionamento igual. Se a estiagem se prolongar
vamos aumentar o racionamento, as termoelébicas programadas não foram compradas. Agora,
na semana passada, foi que o Ministro autorizou
a compra de 50% delas; ao invés de 300 mw
vamos comprar só 150; ltaparica continua atrasada, está havendo problema para desalojar os pos.seiros na região do lago, porque esse abrange
uma região muito grande e, se nada disso estivesse _acontecendo simplesmente o rio não teria
água para fazer ltaparica funcionar; Sobradinho
está funcionando, como eles chamam, com a
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lâmina d'água ou seja, é o curso do rio que passa
direto nas turbinas. A verdade é que a situação
é-grave e vai se agravar ai_nda mais. O próprio
Ministro Aureliano Chaves, disse aqui nesta sala,
como bem lembrou o Deputado Ismael Wanderley1 que os recursos destinados à questão da energia no Nordeste foram desviados, foram dotados
e em seguida desviados para outras regiões, principalmente para ltaipu que está toda pronta, com
uma turbina parada porque não tem linha para
transmitir, para que se tenha idéia da loucura que
é esta programação energética no Brasil.
Meu caro Governador, esta CPl, agradece o depoimento de V. Ex.' e se sente mais fortalecida
nesta comunhão que governadores e politicas
nordestinos devem fazer, para que a futura Constituição do Brasil tenha instrumentos que possibilitem resolver, estruturalmente, o problema do
Nordeste e para que, sobretudo, exista a vontade
e a dedsão política de acabar com o genocídio
que tanto infelicita o nosso povo.
Muito obrigado a V. Ex"
Está encerrada a reunião.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

AI'IO XIJD- .... 36

SÃBADO, 16 DE ABRO. DE 1988

BRASúJA

DF

SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO 1"1• 433, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Frandsc:o de Sales, Estl,ldo de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor co!Te8p0ndente, em cruzados, a

11.500,00 Obl,igações do Tesouro i"'adonai-OTI'f.
RETIFICAÇÃO

Na publicação feita no DCI"' (Seção IT), de 18-12-87, na páj;j. 3782 no art. 1' da Resolução
Onde se lê:
...,Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985 ..:
Leia-se:
..., Estado de Miria$ Geriilii, nos-termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, ...
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Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-.
Presidência do Sr. Humbetto Lucena

ÀS 11 HORAS E30 Mll'«<TClS_ ACHAM-sE PRESENTES OS SRS. SENIIDORES:

É tido o seguinte

-REQUERIMENTO 1'1• 27,
de 1988

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabór Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Áureo
Requeremos, na fOITna regimental, as seguintes
MeDo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão - -- homenagens pelo falecimento do Senador AntôOiavo Pires- João Menezes- Almir Gabriel
nio_farias:
- Jarbas Passarinho- João Castelo - Alexana) in&erção em ata de um voto de profundo
- pesar;
dre Costa - Edospm Lobão - João Lobo Chagas Rodrigues- Cid sab6ia de Carvalhob) apresentação de condolências à família e_
.Mauro Benevides - José Agripiilo ....;... Lavoisier ao Estado de Pernambuco;
Maia- Marcondes Gadelha- HUmberto Lucêna
c) seja observado um minuto de silêncio em
- Raünundo üra - Marco Maciel - Mansueto
sua memória; e
de Lavor- Guilhenne Palmeira- Divaldo Surua·
_d)_ levantamento da sessão.
gy- Teotonlo VIlela Filho -Albano_ Franco·...::.-- Sala das Sessões, 15 de abril de 1988.-ManFrandsco Rollemberg- LDwival Baptista- Luiz sueto de Lavor- Marco Madel- Hunibérto
Viana - Jutahy MagaJhães - Ruy Bacelar _Lucena - Aluízlo Bezena - Nabor Juntor
José lgnácio Ferreira - Gerson Camata -João-- - Leopeklo Peres - Áureo MeDo - João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Menezes - Almlr Gabriel - Edlson Lobão
Nelson Carneiro - Itamar Franco :....__ Alfredo ......;... Chagas Rodrigues - Cid Sabóla de ear..
Campos.....,. Ronan Tito -Severo Gomes- Fer- valho- José Agrlplno- Lavoisier Malanando Henrique Cardoso- Mário CoVas- Mau- Rabriundo Ura- Dlvaldo Suruagy- Teotôro Borges- Iran Saraiva -lrapuan Costa Júrllor niO Wela Fllho - Albano Franco ..-- Fran- POmpeu de Sousa- Maurício Correa- Meira cisco RoDemberg - Lourlval BBptlsta- JuFll!to - Roberto Campos - Lóuremberg Nunes
tahy Magalhães - Gerson Camata - Joio
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Calmon - JarnD Haddad - Afonso Arlnos
Ráchid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite -Nelson Canleiro - Itamar Franco - Ronan nto - Fémando Henrique Cardoso Chaves - Affonso Camargo - JOs~ Richa Jorge Bornhausen- Dirceu CarneirO _: Nelson
Ifapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
Wederkin..:..... CaflOS Chiarem -José Paulo Biso! --:-- "\dra Alho - Roberto Campos - Lou- José Fogaça.
.-ertiberg Nunes Rocha -Mendes Canale Leite Chaves - Dirceu Carneiro - Nelson
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Wedekln-José Paulo Blsol-José Fogaça.
A hsta de presença a~usa o comparec1menro- de
68 Srs. Senadores. Ha,vendo número regimental,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .
Este requerimento depende de votação, em ct.Uo
declaro aberta ~ sess_ão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra- enc_aminh_amento poderão fazer uso da palavra
balhos.
os Srs. Senadores que o desejarem.O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente,
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
~ - peço a palavr8.
pelo Sr. 19-Secretárlo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ,
Concedo a palavra ao nobre Sen.f!dor Mansueto
de Lavor, para encaminhar o requerimento.
O SR. MAI'ISCJEIO DE LAVOR (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Hoje, 15 de rilarço, completa Seu primeiro ano
o Governo de Pernambuco, chefiado por Miguel
Arraefde Alencar. A primeira observação que se
deve fazer sobre essa etapa administrativa, é a
de que o Governador Arraes não se afastou Um
milímetro da coerência com suas posições politicas, com sua concepção da vida pública e com
-sua vasta experiência. Afastado do poder estadual
pelo golpe militar e após longo exllio, retomou
com plena consciência do seu papel e da sua
responsabilidade para com o pafs, nesta fase de
redemocratização.
Nas últimas eleições, o povo o consagrou, junto
com toda a sua chapa majoritária, e o reconduziu
ao Palácio das,Princesas para restaurar a cfignldade administrativa e realizar mudanças.
As dificuldades encontradas foram enormes.
O Estado se encontrava afoQado em dívidas, que
a administração anterior informava serem da ordem de 12 bilhões de cruzados, o que já era
muito para Pernambuco, e que se chegou a saber
aproximavam-se dos 30 bilhões de cruzadbs.
A situação do funcionalismo público é Igualmente grave. As admip.istrações anteriores contrataram cerca de 60 mil servidoreS, sem que iSso
correspondesse às necessidades do serviço públi·
coe à capacidade fmanceira do Estado. Mais gra·
ve-ainda: milhares desses servidores foram admi~
tidos ilegalmente, através de contratos que visa~
vam o aliciamento de votos, em perlodo pré-eleitoral.
CoUbe. ao Governador considerar nulos esses
contratoS. Assim, cerca de 5 ~servidores, C:on-
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tratados ilegalmente, foram dispensados do serviço público, gerando-se com isso, um inevitável
desconforto para a administração, fomentado ruidosamente pelos responsáveis por essas contratações ilegais, mas, por outro lado, firmando-se

de logo ~ imagem de um governo austero, sem
concessoes ao empreguismo e às arrumações
feitas à margem da lei.
Para consolidar o festival de nomeações, os
antecessores do GoVerno Arraes tomaram duas
precauções; a remessa de uma hipócrita mensagem à Assembléia Legislativa proibindo novas
contratações (no período em que essa contratações eram vedadas_ por lei fe~eral), o que na
prática s6 afetava o futuro Governo, e o patrocínio
de uma lei de estabilidade com o intuito de dar

proteção aos que haviam entrado .no serviço público pela porta dos fundos.
Com serenidade e frrmeza o Governo Arraes
Já _conseguiu desarmar essas duas arapucas Ie~
gms, sem que isso resultasse em qualquer revanchismo contra servidores legalmente admitidos,
ou_ qualquer aceno às nefastas ondas de empre-gutSmO, típicas das administrações anteriores.
Somem~se a essas dificuldades administrativas
o grave problema da seca e a gravfssilila Conjuntura económica nacional. A seca, mais uma vez,
vem agravar a situação de extrema penúria do
povo do sertão e do agreste. A catacterfstlca nova
dessa seca é sua extensão até a Zona da Mata
com prejuízos inca1culáveis à produção canaviei~

ra.

Mais que esses complicadores de ordem interna, o Governo Arraes vem sofrendo as tremendas
pressões da conjuntura nacional. Creio que não
se leva na devida conta os freqUentes assaltos
~administrações estaduais provocados por decisoes do Governo central. Pernambuco, não sendo
exceçã.o, ressente mais intensamente os resultados perversos dessas políticas do Governo cehtral,
em face de sua configuração sócio-econômica
e geoclimátfca. Em outras palavras, o que pode
parecer bom para a conjuntura económica nadonal, rep~rcute, em ·geral, negativamente para a
econom1a F a administração estaduais. Esse ehoque tem muito a ver com o estado atual da Federação brasileira, o que interessa sumamente a
nós Senadores, representantes doS Estados da
~ederação. Impõe--se-nos o dever de patrocinar
JUnto à Assembléia Nacional ConStituinte urna reformulação da frágil Federação brasileira. Não
posso conceber, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que se perca essa oportunidade histórica de revisar e revigorar a nossa Federação: Com.:> os fatos
se desenrolam em termos de administração cen-tral e de administrações estaduais, e em face do
mito que se chama autonomia político-administrativa dos Estados-membros da Federação, dentro de mais alguns anos ou voltaremos à situação
de Estado unitário, como no Império, ou teremos
o esfacelamento da Federação em republiquetas
como tantas outras da América Latina e da Africa.
Na etapa final da COnStituinte, cabe-nos propugnar pela consolidação do Estado Federativo. Temos que descobrir instrumentos ágeis de_ desc_ene poder econômico e de poder político:. Basta
ver que um Estado só, São Paulo, concentra quase50% daproduçãoeumasóregião,adoCentro!
Oeste, concentra 85% do PlB. Essa fabulosa concentração avança e não creio que se possa falar
em Federação daqui a alguns anos, porque 0 "
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processo -se- configura como real colonialismo interno.
_Faço_ este apelo em prol do fortalecimento da
Federação, constderando o tema correlato aos
problemas e dificuldades enfrentados pelo Governo Arraes, neste primeiro ano da sua segunda
admini~ação. __
_ -O Sr. Aureo Mello - V. Ex~ me- pennite um
aparte?
O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Concedo
o aparte a V. Ex-', nobre Senador ÁureO Mello.

O Sr. Áureo Mello - As palavras de V. Ex'
.SUS?_:itam, ass.im, a minha mente, a minha imaginaçao, a cunosidade de saber como seria, por
exemplo, o Brasil, se, em vez do sistema federaM
tivo, adotássemos o sistema confederativo, em
que cada Estado, embora mantida a Federação
no concernente à defesa dos interesses nacionais
co~tra investidas externas e guerreiras, seria, por
B.SSim dizer, auto-suficiente, como ocorre salvo
melhor juízo, nos Estados americanos, e~ que
cada ~stado, por assim dizer, se basta, se produz,
se realJZa, embora unidos por um sistema de defesa~ e também na União das Repúblicas Sociaiistas
ScMéticas, que ta~_bém tem, cada Estado daque_le, como uma repúllca. Realmente esta seria matéria de alta indagação jurídica, na elaboração constitucional•. suscita também, se pensar, que quem
sabe, se tivéssen:aos abolido o sistema federativo
que, por fás e por nefas, tem perdurado ao longo
-dos anos, quem sabe se este País estaria unido
da maneira que se apresenta, com toda diversificação de costumes, e caracteres étnicos até das
SU_!!._S variadas unidades federativas.
'
'
O SR. MANSUETO DE LAVOR - É oportuna, nobre Senador Áureo Mello, a contribuição
que V. Ext traz ao meu apelo em favor da Federaçã<? brasileira. Eu mesmo defendi nas comissões
temática~_ uma Pf"9POSta de fortaleciinento das
regiões, não apenas da minha região, o Nordeste,
mas de todas, destinando-lhes um poder político.
A ~~s;e_ do poder político regional, se vitoriosa, permltina aos Es~dos da mesma região, mais do
que uma a~lutinação dos seus planejamentos,
um c:_x:rdó~ dos poderes -~ nível regional._ Tal
~rCICIO sena acompanhado de limitaçõe-s Que
e~tassem o esvaziamento dos Estados e a formaçao de supeNegiões.
Mas não é esse o tema do meu pronuncia. menta. Estou aqui homenageando o primeiro ani~ versário da administração Arraes e, ao mesmo
temp6, ·relatando as dificuldades enfrentadas por
es~ admi~istr~çáo; Basta ver que o Deputado
Joao FerreJra Lima, Presidente da Assembléia Le~slativa, apela ao Governador para que, de imedlato, decrete o estado de calamidade pública
em todo o Estado de Pernambuco. Entende aquele ilustre Parlamentar que Pernambuco é todo
calamidade. Aonde não chegam os males da se-ca, che_gé!_IT!_ os azares _da política económica do
Gov~m_o. E argumepta que 56 com o decreto
de reconhecimento desse estado de calamidade
poderão as autOridades federais ficar sensibiliza~
das e enviar os recursos que" ·Cabem a: Pemambuco e que estão retidos nas gavetas dos mini.S-térios.
'
O Sr. Aureo MeDo_ Pe~ite v.-~ ~utro
_jtparte?
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OSR.MANSOETODELAVOR-Concedo
o aparte a V. Ex", Com praZer." -

o_ 8~. Aureo MeHo - Antes de mais mida,
q_uero dizer a V. Ex" do interesse enorme que suscita qualquer matéria referente a um Estãdo grandioso na história, na ecOnomia e socialmente corno 9_ Estado de Pernambuco. Ele _é -realmente
um dos mais fascinantes poliedros para os quais
voltamos a nossa atenção, porque uma faceta
sua, qualquer que seja, é_sempre motivo do maior
~teresse. E a administração Miguel Arra;s é espe-Cial, porquanto se trata de um líder nacional que
sempre SUScitou, na imaginação de todos os brasilejros,_ l!nla das e~peranças maiore~ pelo seu
patriotismo, pela sua capaCidade, pela Sua coraM
gem revelada principalmente na época em que
foi cruelmente deposto, confinado nos presídios
e, por que não dizer, o mais corajoso de todos
aqu~eles que tiveram de enfrentar as garras ditatoriais e ãs ameaças de tortura que se abateram
sobre, tantos brasileiros. Mas, atrapalhando, vamos dizer assim, e alongando, neste apagar de
luzes...
O SR. MANSCJETO DE LAVOR- AI> con·
trário, nobre Senador, V. Ex' está contribuindo,
e ~-uito ~em, com este pronunciamento.

O Sr. Aureo Mello - Muito obrigado. O brilhante discurso de V. Ex' revela, embora tenhamos
que reconhecer ·que não é a presenç~ fistca dos
Srs, Parlamentares, neste plenário, que caracteriza
a atenção e o valor de cada pronunciamento
aqui se faz, mas, sim, o seu significado e o posterior exame pelos órgãos competentes desse pronunciaménto,- através_ do conhecimento que s_e
-terá deles pelos vários meios de comunicação.
Realmente, V. Ex" abordou um tema fascinante
e que sempre foi motivo de elucubração de minha
parte, com um interesse fonnidável. Desviando,
um- pOUCo; do assunto principal, ou do assunto
medular, que é~o caso espedfico de Pernambuco,
V. Ex':', ao ~r~r esse_ problema da Federação,
suscifóu-me a lembrança e _a idéia da Confederação. Ao mesmo tempo, quero aduzir ao seu
brilhante pronunciamento, como todos os Seus
pronunciamentos nesta Casa ·são brilhantes, mercê ~das suas raízes culturais e do seu temperamento de cidadão de escol, de Parlamentar íntegro e irretocável, V.~ suscita maiS uns C011$l_deranda, que quero ter honra de _inserir no seu
brilhante pronunciamento, qual seja, o referente
ao sistema econômico brasileiro. Nós observamos uma tendência e um apoio ao monoextrativiSmo ou a monocultura de cada Estado. Refirome, justamente, a esse fato_ de que cada Estado
brasileiro tem, e às vezes,_ até fundamentados institutos especiais, uma produção específica que é
amparada e apoiada em legislação de determinado produto _que caracteriza a sua economia
corria tima monocuhura ou um morioextrativis-.
mo. Vemos, por exemplo, em Pernambuco, aquele apoio, aquele prestígio em relação ao álcool,
ao açúcar; vemos, em Mato Grosso, a assistência
ao mate, com seu respectivo Instituto; em São
Paulo; especificamente, e depois no Paraná, o lnstituto do Café, o monoextrativismo do café; na
- minha própria terra, no Amazonas, o fomento e
quase a tentativa de mooopóllo da b_orr_acha. E
em-·cada Estado~ afinal, há um produto basilar,
um produto fundamenta], que é estimulado, que

que-

a
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é, por assim dizer, protegido, impedindo que haja

policultura em cada Estado, para que ele seja
auto--suficiente de todos os produtos reunidos,,

dando oportunidade para que assim pudesse evoluir paritariamente, ou de maneira equivalente, ou
eqUidistante, não gerando essa necessidade tão
fundamenta] do transporte de um para outro e
essa interdependência qu~, no final, v.em a ser
prejudicial São meras considerações que tomei
a liberdade, tive a ousadia de aduzir, de introduzir
no beJissimo. pronunciamento de V. Ex', e justís·
simo pronunciamento que todos estaremos apreciando posteriormente através dos Anais, dos noticiários e do conhecimento decorrente do acompanhamento dos trab81hos desta Casa, em qi.Ía)-

quer ocasião, a respeitá do assunto d,e Pernambuco. Muito obrigado.

O SR. l'IANSUETO DE LAVOR- Sou eu
que agradeço a V. Ex" as magistrais considerações
que faz e que insiro com muito prazer neste pronunciamento. Agradeço, de modo e~pecial, as re-ferências feitas ao Governador Miguel Arraes de;

Alencar.
A respeito das dificuldades administrativas do

Estado, eu me referia à retenção de recurs_os que
deveriam ser destinados a Pernambuco. Creio que
outros Estados enfrentam essas dificuldades, mas
não de modo tão absurdo como é o caso do
meu Estado.
A propósito, Srs. Senadores, trago a es~- Casa
o depoimento dos Sécretârios Pedro Eurico, da
Habitação, e José Carlos Melo, do Saneamento.
Segundo aqueles Secretários do Governador Armes, o Governo Federa1, através de uma Resolução do Banco Central, retém o montante de 52
bilhões de cruzadoS que deveriam ser destinados
à habitação e ao saneamento do Estado. Ora,
sabe-se que a metade da população de Pernambuco não dispõe de saneamento básico em suas
residências e a falta de moradia provoca freqüentes invasões. Em face desse quadro, denuncia
o Secretário Pedro Eurico:-"a Resolução do Banco
Central pode ser o estopim de uma grave convulsão social".
, -Nem Pernambuco nem seu Governador merecem tamanho castigo.
O Governador Miguel Arraes, prudente, cauteloso, sempre evitou atritos com a Administração
Federal. Suas palavras e seus gestos têm sido
de entendimento. Recentemente, quando o Presidente José Samey foi visitar a llha de Fernando
de Noronha, e evitou uma escala técnica em Recife, preferindo descer em João Pessoa, mesmo
assim o Governador Arraes foi. à Capital paraibana
saudar o Presidente, não apenas por wna cortesia,
mas para manifestar sua disposição de entendimento em favor do Estado e do Pais. Com esse
mesmo inb.lito, velo a Brasília encontrar-se com
o Presidente. A crise nacional exwe o diálogo.
Apesar dessa postura de estadista do Gover-nador, perante o_ Governo Samey, o tratamento
deste para com o nosso Estado~ o de clara discriminação. Nem me refiro ao alijamento de Pernambuco de qualquer cargo importante da admi·
nistraç.iio federal. Falo, sobretudo, dos recursos
federais 'sonegados e retidos. Já me referi aos
52 bilhões de cruzados retidos no Ministério da
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, indispensáveis à saúde e ao bem-estar da poptJ!ação de
Pernambuco. É. portanto, o povo de Pernambuco

que está sendo penalizado com ess~ retenção
inexplicável de recursos federms. Isto é intol~vel
na medida em que esses recursos fluem normalmente para outras administrações estaduais_, afinadas com o Palácio do Planalto.
Apesar desses óbices, a administração do Governador Miguel Arraes desperta o respeito_ do
povo de Pemambuco._Passível de críticas :-- que
realmente as tem - dos adversários e mesmo
de COITeligionários que não atentam para esse
quadro de dificuldades que já descrevi, essa admirustração se volta para os legítimos interesses populares, sem procurar a popularidade fácil. Eu
a definiria como uma Administração simples, sóbria e séria. Mais do que isso= uma administração
que busca a eficiência, apesar dos desafios, heste
primeiro ano, como o- enfrentamento da seca e
a falta de recursos federais suficientes e racionalmente programados.
Apesar dessas dificuldades, do caos administrativo herdado das administrações anterioces, elo
corte e da retenção inexplicável de r_ecursos federais a que Pernambuco faz jus, a admínistração
Arraes apresenta, neste primeiro ano, um conjunto de obras que se destacam pela quantidade
e qualidade. São quase doze mil obras comunitárias no agreste e no sertão: açudes, cacimbas,
paços âitesianos, casas de farinha e engenhos
de rapadura, chafarizes etc. Pequenas obras que
atendem às necessidades imediatas das comunidades rurais e sempre i-ealizadas com- a participação daS mesmas.
Para atender às populações urbanas de menor
poder aquisitivo, o-Governo Arraes inaugurou o
Rrojeto chamado "o Cestão do Povo", com uma
proposta de abastecimento alimentar não lucrativa e não paternalista.
O setor agropecuário está sendo atendido pelas
"Casas ào Agricultor", que concentram o apoio
e a assistência aos produtores rurais no mesmo
prédio, evitando a dispersão, a perda de tempo
e a falta d.e coordenação. O objetivo da "Casa
do Agricultor" é tentar resolver os problemas relativos à produÇão agropeCUàrla
Urri só local.
Isto representa mais rapidez e mais eficiência no
~f'ld~ento aos pequenos produtores rurais.
Al~m_da eletriflcação de balrros e periferias urPanas, o Governo Arraes já conseguiu eletrificar
cerca de 3 mil propriedades rurais. Além de oUtros
recursos do Estado, toda a arrecadação das multas decorrentes de infrações ao racionamento de
energia se destina a esse fun.
_
O Goyeni.O Arraes procurou ampliar o Lafepe
-Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco,- de- tal mo_do que. se tomou um dos
40 maiores laboratórios do País. Isto significa a
produção de medicamentos básicos, com preços
bem mais re-duzidos que os dos lucrativos labora~
tórios prlvados.
Nesta relação de obras e iniciativas do Governo
Arraes, convém ressaltar o recente "acordo social
da Zona da Mata", que é uma espécie de pacto
entre o Governo estadual, empresários, trabalhadores e ('& comunidades, visando à revitalização
da Zona da Mata de Pernambuco, com novas
propostas alternativas no âmbito social e econôr:nicÇ>. Resultará desse acoPdo a oferta de maiores
espaços.para os núcleos urbanos, oferta de equipamentos comunitários e de serviços sociais. A
proposta evitará o êxodÕ para os grandes centros
urbanos e êl conseqüente favelização e margina-

em

e

Abril de 1968
~Ç~()_ dess~ ~_çntingentes populacionais. Trata-se de grande avanço na busca da superação
dos _grandes problemas sociais da região canavieira e que_se coru;r_~__gr5!ça_:,. .à ç~çlib~_lçl~~
elo Cio.VJmlo Ar@~ e:-ao ~em_plq d~ bom- senSO
e s.enslbili~cle pública dos empresários qu-e firmaram o citado acordo._
Mas, Sr. PieSidente: Õ-termôirl_~fiç_~de qualquer
administração_ é ~ opiniãq pública. Apesar de todas as dificuldades nesse prfmeiro ano, a_administraçãO Arraes passa bem põi--essa aferição. Vamos
verificar o que o povo de Pemambt.J;co está pensandO_ sobre isso. E nê)o vamos _trazer a opinião
de pe~-~ g~e" são_! so_mo o.Se~:R;~J~{}weQ MeJio,
entusi-a;staS ac;b:niradQres OOGoy~ª~çr ~e$.
Também não vale a minha opinião. EU me considero s_uspeito para falar do Governador Arraes,
uma vez que tive a hon~:a de ç::ornpor sua vitoriosa
chapa majoritária O julgamento válido é o do
povo. E para coletar esse jWgamento, no caso,
os instrumentos nonnalmente a,ceitos são os órgãos de pesquisã., -quando trabalhaffi~coin iseilção
~ sob parâmetros cientificas.
Pois bem: a mais recente pesquisa do lbope
constata a aprovação ao Governo Arraes de
69,3%. A população de Pernambuco aprova o
Governo Arraes e _confia no seu Governã.dor. Esta
.é _a expressão da grande maioria dos pemambu.canos. Existem os descontentes. existem aquele,(
que estão decepcionados e os que gostariam de
mudanças mais rápidas e profundis. Essas
festações podem ser legitimas e precisam ser ouvidas. Mas o apoio majoritário dado pelo povo
ao Governador significa a compreensão para as
enorm_es dificukladep, a a.e,gJ~a_q d..® _obt~luio
Governo já realizadas e o estímulo para o aprofundamento das grandes linhas da administração estadual.
Gostaria, então, de concluir, Sr. Presidente, registrando aqui, por este meu pronuncimento, a
satisfação que tenho, como representante de Pern~mbl,!co, çle ~ber que_ o meu Estado tem à
frente de sua administração um homem da esta~
tura moral e política de Miguel Arraes de Alencar.
éreio_ que as imensas difi~:ulda.des a que me
referi não serão jamais motivo d~ clesânimo _ou
desalento, e até posso dizer que elas começam
a ser _superadas e vencidas com muita têmpera
e descortino pohlico.
Nenhwn governo poderá ser julgado, em ter-mos definitivos, pelo,seu primeiro ano de administração. Ainda que não tivesse obras positivas,
apoio popular e correção administrativa, que são
marcas do Governo Arraes, não poderiamos julgá~lo definitivamente..
_ __
I:: por Isso que espero ter_ a satisfação de estar
aqui no próximo dia 15 de março de 1989_dizendo: o Gov~o Arraes não está apenas com 69,3%
de aprovação do povo,. mas está com 80% de
âprovação, porque pôde, no segundo ano de gcr
vemo -que agora começa-, realizar a maioria
das aspirações do povo pernambucano.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre
Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia _o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
-- Setiaáores: A morte do Senador Antonio Farias, ocorrida
anteontem, aqui, no próprio recinto do Senado
Fedeml., nos deixou constenlados.

maru-

O seu desaparecimc::nto, além de premab.uo,
foi também, para todos ri'ós, inesperado. E a cons~
temação nossa só não é maior, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, porque acreditamos como disse
São Lucas, que a ''vida não é tirada, mas b'ansfor.
11l8da".

Conheci, Sr. Presidente, o Senador Antonio Farias como Deputado Estadual. Fui dele colega
durante 4 'anos na Assembléia Legis1ativa e sempre vi em S. Ext um político, na ampla acepção
da palavra. Aliás, tinha ele atr4_s de si o exemplo
de seu pai: o político e empresárl'o Severino Farias,
que liderava, inegavelmente, a comunidade onde
atuélVa: Surubim.

Antonio Farias, posso dizer sem medo de_ errar,
herdou de seu pai q~:;~alidades que m~aram, as-'
sim, a sua vida púbfica. Ele conseguiu, assim c()oo
mo seu pai, coA.ciliar o exercício da ativfdade polí-

tica com o desempenho das suas atividades em-

presariais. Mas esta era talvez a principal característica de seu pai que foi seguida, indubitavelmente, Pelo filho, pelo pranteado SenadorAntonio
Farias.
Homem, como o pai~ extremamente discreto,
e eu poderia dizer que a discrição era a marca
de sua atuação, nem por iss.o deixava de $er. um
homein de aç_ão. Ele parecia perfilhar aquela Idéia
definida entre outros., por Ouro Preto, de que às
vezes é mms importante a ação do que a palavra.
Ouro Preto, que repetia com freqüência, res nOn
verba; agere non loqui. O Sei1ador Antonio Fa~
rias tinha, pois, corno característica principal de
sua atuação política a discrição, sem que isso,
repito mais uma vez, significasse ser um homew
que não fosse um político atuante e_ um _empre.s6rlo presente nas grandes questões da soci~ade
edoPaíS.
-Creio, também, Sr. Presidente, dever destacar,
assim como o fez em brilhante pronunciamento
· o Senador Mansueto de Lavor, que o Senador
Antonio Farias era um homem atento às questões
sociais e que guardava coerência, sob este aspecto, nas ações que exercia não somente como
político; mas também como empresário.
Em várias oportunidades, ao longo da convi~
vênc:ia que com S. EJr pude manter, estive atento
a reiterados gestos que praticou neste sentido.

O Sr. Jooé Agrlplno -
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AbrDde 1988

Pennite V. Ex' um

aparte?

O SR. MARCO MACIEL- COm multa hon·

ra. nobre Senador José Agripino.

O Sr. José Agrlplno - Senador Marco Madei, incluo~me entre aqueles que não mede a
eficiência do homem público pela loquacidade,
mas pela coerência de atitudes, pelo bom senso,
pela lucidez e pelo equilíbrio de comportamento.
Conheci Antonio Farias como prefeito de Recife;
Antonio Farias, o pernambucano com presença
forte no meu Estado Rio Grande do. Norte. E conheci o hoje Senador Antonio Farias numa cir~
cunstànda curiosa. Era ela prefeito em fim de
mandato e eu acabava de ser indicado prefeito
da c:fdade de Natal. E- chegava à Prefeib.lra com
a humildade de quem, vindo da iniciativa privada,
não evitava declarar que não conhecia o serviço
público, nem ao menos tinha visto o processo
do serviço público, e que nomeado prefeito, tinha
a humildade de iniciar as minhas gestões pelo
aprendizado. Procurei, no âmbito do Nordeste,

manter contato pessoal com as figuras que eram
identificadas na região como os melhores prefei·
tos. E o Primeiro contato que mantive foi exata~
mente com Antonio Farias, que encerrava o seu
mandato consagrado como um dos melhores
prefeitos que a cidade de Recife já havia tido em
toda a sua existência. E o procurei pessoaJmente
para aprender com S. Ex' a prática administrativa,
o serviço público e fui muito bem recebido. Não
o _çonhecia. Marquei uma audiência, cOmpareci
e S. -Ex' me recebeu com toda a sua equipe, abriu
as portas de sua administração, saiu comigo para
mostrar as obras e as mostrava com orgulho.
A partir daí comecei a admirar o homem de fala
sóbria, de disCW'So curto, mas atitudes fortes e
de muita coerência.
Antonio Farias_ particiPou de uma CPI. a que
verificou as questões do racionamento da energia
elétrica, em que foi assíduo, e lá poucas vezes
fafou, mas, quando o fez, fê-lo com acerto. Manifestava a opinião fundada e sempre pabiótica.
E quero preStar um. depoimento ainda mais imPortante~ não com relação ao empresário_ compe-tente que ele foi, mas com relação ao empresário
pOlítico solidário. O Senador Albano Franco aqui
se referiu às conversas que mantinha com ele
nos plenários do Senaao _e_da Constituinte, quando- atê, talvez, contrariando interesses pessoais
e empresariais - votava e o fazia com a sua
consciência, para não trair compromissos de
campanha. Mas esses compromissos, os quais
dizia serem de campanha, eram, na verdade, compromissos da sua própria consciência. E, aqui,
vou dar um testemunho_que talvez es@: Casa não
conheça. Governava o Rio Granae-ao Norte o
hoJe Semidor Lavoisier Maia, quando se fundava
um Municlplo novo, chamado Baía Formosa, fundado sem possuir território, porque este pertencia
a Antonio Farias, dono de uma destilaria. Pois
foi o mesmO Antonio Farias que,..no plenário da
Constituinte, votava com seus compromissos de
a consciência, doou as terras do Município de
Sara· Formosa. Fê-lo de papel passado, criando
um novo Município e entregando as suas terras
à pOpulação que hoje mora em Baía Formosa.
lsto só engrandece um homem público que se
vai e que deixa saudade a este Plenário, ao Estado
de Pernambuco e ao País. E aqui o amig!) e Companheiro José t\gripino presta a sua homenagem
a Antonio Farias na figura de V. Ext, que aqui
fa1a como pernambucano e a quem peço que,
em meu nome e em nome do meu Estado, leve
a nossa homenagem, a nossa saudade e a. nossa
solidariedade à família de Antonio Farias.

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador
José Agripino, quero agradecer o aparte com que
me honrou V. Ex" e dizer que ele nos ajudou a
tomar mais_ clara, mais precisa, a figura do Sena~
dor Antonio Farias, cujo desaparecimento nos
deixou tão consternados, e que produziu em Pernambuco, como todos nós pudemos ver e ouvir,
ontem, tanta tristeza e tanto sentimento.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. EX" um

aparte?

O SR. MARCO MACIEL Senador Itamar Franco.

Ouço o ilustre

O Sr. Itamar Franco - Senador Marco_MacieL junto a minha 'voz à de V. Ex' nesta homenagem qu~ presta ao nosso companheiro Antonio
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Farias. Ouvi com o maior respeito a fala do Senador Mansueto de Lavor. Há_ poucos momentos
. o_ $enador Chagas Rodrigues dizia da vocação
de Pomeril públfco do Seriador Antorüo Farias.
Dos contatôs que pudé ter com este nosso colega,
deStaco umã das suas grandes qualidades, que
nele efa inerente, a simplicidade.

O SR. MARCO MACIEL- Elcatamente.

O Sr. Itamar Franco- Esta qualidade de
Antonio Farias, neste aspecto, foi deslumbrante,
sobretudo para n6s que tivemos, ainda que pequenã; ·uma conVivência com o nosso companheiro. Senador Marco Maciel, nesta hora de tris~
teza· para o Senado. para o seu Estado, para o
PaiS; reCeba V. Ext de um dos representantes de
Minas Gerais, nesta Casa, o nosso preito de saudade e de tristeza_ pelo falecimento de nosso compa·
nheiro, Senador Antonio Farias. Que Deus o guarde na Sua imensa bondade,
O SR. MARCO MACIEL -Muito obrigado.
Senador ltarriaf Franco. GOstaria de aproveitar a
Oportunidade da consideração que V. Ex9 veio
de fazer sobre o Senador Antonio Farias para jun·
tar a ObserVãção feita de que ele era um homem
extremamente simples, para acrescentar também
oUtra caracte"rística, que eu -põâeria dizer outra
VíitUde sua, que era a de ·ser um homem que
tinhâ lnUito- preSente sempre a neceSSidade de
ser fiei aOS Compromissos assumidos, de ser cor~
reto, consequentemente, rias suas atitudes e nas
su~sã~s:·
·

, Ó Sr. Cid Sabóla dio Cmvallto- Perinlte
Y_ Ex' um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - E foi graças a
isso que o Senadqr AntoJt!o Farias pôde credenciar-se em Pernambuco, não apenas em sua re~
gião, no Agreste Norte de Pernambuco, mas em
todo o Estado; enfim, era um homem que desfrutava de- muita credibilidade. Daí ler consegUido,
num Curto espaço de tempo, praticamente formar
e fazer expressivo um Partido que não tem, ainda
hoje, maior significação a túvel nacional-o PMB.
O Partido Munkipalista Brasileiro, do qual ele
era üder nesta Casa, e certamente do qual ele
era a figur'a de maior expressão, foi uma agremiação que rapidamente se estrutúrou em Pernambuco e o levou a ter wna das maiores Bancadas
na Assembléia Legislativa do Estado.
Se fonnos perquirir a razão do crescimento tão
rápido de um Partido que não tem maiores raizes
na vida brasileira, certam~nte não encontraríamos
outra razão para explicar senão a de ser o Senador
Antonio Farias um político que era acreditado,
um político que era respeitado e que, por isso
mesmo, conseguia receber apoios e solidari~a
des para as medidas e ações que adotava.
Ouço, neste instante, o prezado Senador Cid
Sabóia de Carval.ho.
O Sr. Cid Sabóla de Canralho - Senador
Marco Maciel, quero que V. Ex' junte ao seu pronunciamento a voz do Estado do Ceará, atnsv&
desta minh.a intervenção. Tendo chegado aqui
ao Senado para o meu primeiro mandato,c::Onheci
o- Sériador de que fala V. Ex' e qUe acaba de
falecer, _cUja trajetória ê tão brilhante na via política
do Pais e, particulannente, de Pernombuco. AntoIÚO

Farias. Evldenternente, .-no. quooe no Jrú.

' 948 Sábado 16

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçao 11)

do do nosso mandato, e a vida do Senado não

tem tido a intensidade que lhe ê uma caracte~
ristica. De tal sorte que o convívio que tive com
o saudoso Antonio Farias foi mais na Cohstituinte,
onde as ·coisas estão mais carregadas, onde os

acontecimentos são mms plurais, mais intensos,

mais lá do que propriamente aqut Mas pude parti-

cipar com ele de uma entrevista em um programa
de São Paulo, o programa de Ferreira Neto, e

pude conversar algumas vezes, tanto em_ São Paulo, tanto aqui no Senado, tanto na Coristituinte,

sempre sobre assuntos da maior seriedade e pude
avaliar as qualidades do saudoso Parlamentar.
Mas interrompo -o discurso de V. Ex' no momento
em que, na sua fala, Senador Marco Maciel, é
possível alcançar a marca maior: o Jdeallsmo do
morto bem caracterizado no fato de fundar um
Partido tão pequenino que necessitava de sua personalidade para poder subsistir, para poder existir,
para ter continuidade na vida polftlca- nacional.
Grande, multo grande, a personalidade ~o saudoso Senador, porque foi suficiente para suprir esse
Partido em Pernambuco, fazê-lo crescer, tomá~lo
expressivo, implantá-lo no Senado e implantá~lo,
também, no cenário nacional, posto que, algo
de muito difícil, mas que resulta como_uma boa
tarefa, haja vista que o Partido Munlcipa1ista Brasi~
leiro, mesmo com a morte do seu Líder, aquj,
no Senado, é uma realidade que se destina a
ter continuidade. Agora esse homem está morto,
como muitos Senadores já têm falecido no_ decurso de sua missão. Alguns surpreendidos, como este _o foi, na plenitude do seu traba1ho e
na essência de sua responsabilidade. Nós sabe~
mos que ele não morreu em Recife - se é que
a morte é essa fat.a1ldade toda - ou noutro loca]
do território pernambucano, porque daqui não
quisera ausentar-se, em fac;,e das votações_ da Assembléia Nacional COnstituinte. Homem de con~
vicções. quis defendê-las, uma a uma, de acordo
com os seus compromissos de palanque. E a
sua presença era incüspensável a esta defesa. Daí
ter ficado aqui, ao invés de ir cumprir uma missão
anta a de ficar aqui, também no cumprimento
de sua palavra, que seria a execução de wn programa social que embalou a campanha do PMB,
aliado ao PMDB e a outras forças, no Es.tado de
Pernambuco. Foi ele lá executar a reforma agrária
de acordo com sua vocação, de acordo com seus
sentimentos e com a sua responsabilidade social
de empresário. Isso é. lindo, Senador Marco Maciel. É lindo quando um homem morre e nós
podemos contar dele coisas assim. O ruim é morrer e morrer mesmo, porque nada há a contar.
Todos nós morreremos um dia, este ponto fmal
na vida terrena é absolutamente inamovfvel, é fatal, deve realmente ocorrer. Felizes, no entanto,
os que, como o nosso Senador, chegam ao ponto
final de sua existência, por uma enfermidade cardíaca como esta, mas deixam esse rastro luminosp e permitem discursos como o ~o nosso
Colega Mansueto de Lavor, _permitem a emoção
de V. Ex' e esses apartes que estamos aqui fazen~
do, e o meu eu o faço agora em nome dos sentimentos do Estado do Ceará. V. Ex' sabe, que meu
Estado é pobre, é um Estado sem grande expres~
são, a não ser em coisas assim como saudade,
solldariedade e outras coisas tantas que fazem
da alma do cearense algo nitidamente. humano.
O que nos fa1ta em economia, o que nos falta
. em !15Sistê~cia ~~. sobra~nos, _evidentemente,_

em sentimentos, e esses sentimentos eu ofereço.
neSte instante, ao Estado enlutado de Pernambuco, Ex'
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de Sistematização, do tempo de mandato do Presidehte Sarney, ao dar o meu voto de n<:> 47, S.
Ex', que era_ o último a vo~r após_ o m_eu voto,
também deu voto favorável aos quatro anos e,
posteriormente, me declarou que assim agia em
razão de compromissos políticos assumidos durante a campanha. Um homem que era de posi~
ção política contrária àquela que assumia naquele
momento, mas que mostrava a grandeza da sua
personalidade ao cumprir. na rea1idade, como já
foi dito por vários Companheiros nesta Casa, com
toda a lealdade, compromissos poltti.cos, como
cumpriu até o final de seus dias. Agradeço a V.
Ex!' a oportunidade que me dá Qe incluir no seu
discurso estas palavras de saudade ao nosso
Companheiro Antonio Farias.

O SR. MARCO ~CIEL- Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, as suas palavras fertilizaram o pronunciamento que faço neste instante
e s.eiViram, também, para fazer lembrar algo que
eu consic!.ero importante para ajudar a fiXar a mili~
tância política do Senador Antonio Farias. Era
o fato de S. EX' ser casado com uma senhora
da cidade peffiam.bucana - aliás, cüstinta e estimada - Dona Geralda Heracli do Rego Farias,
que era, assim como S. Ex' também, filha de
políticos e de uma família de políticos igualmente
do Agreste de Pernambuco. Ela muito participou
da sua vida pública O fato aqui agora recordado
pelo nobre Senador Mansueto de Lavor e por
O SR. MARCO MACIEL - Senador Jamil
V. Ex' de que, não sendo possível ao Senador
Haddad, agradeço muito sensibilizado as palavras
Antonio Farias estar presente no evento durante
qlie V. Ex;\' proferiu, enriquecend_o, assim! ? n~e~
~ qual-ª- sua emp_resa doava terras a lavradores,
pronunciamento. Efetivamente, era o Sênaâor
S. Ex' se faz representar pela sua Esposa, que
Antonio Farias, como aqui foi à sociedade_ desta~
fre(Jüentemente, o ajudava nas ações políticas,
cado, um político modelar, um empresário atento
que com S. Er atuava, de forma muito ativa,
às repercussões sociais da sua atividade econô-no campo partidário, e - por que não afirmar
mica e um cidadão probo e honrado.
também - no campO estritamente eleitoral.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que aspatimento é de todos nós pelo seu desaparecimento.
lavras que aqui já foram proferidas acerca do Se~
Ao. encerrar, gostaria de, em .meu nome pesnador Antonio Farias, a partir da manifeStaçãO
soal, dizer que, tendo priVado, durante longo pedo Senador Mansueto de Lavor, tomam dispen~
ríOdo, de sua amizade, eu me senti de alguma
sável que eu me prolongue em outras consideforma atingido pelo seu prematuro e súbito desa~
rações.
parecimento, e que, cert.álilénte, este preito que,
Mas não gostaria de encerrar, Sr. Presidente, - neste instante, sentimos a SUa meril6ria é a exSrs. Senadores, sem dizer...
pressão também -dos sentimentos dos pernambucanos que com ele conviveram.
O Sr. Jamll Haddad - Permite-me V. ~
Por oportuno, Sr. Presidente, devo, em nome
um aparte
da comunidade do meu Estado, aproveitar a o-caO SR. MARCO MACIEL - Pois não, Sena~
sião para agradecer também à Mesa do Senado
dor Jamll Haddad.
Federal, de modo especial a V.~. Sr. Presidente,
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Marco
pelas prontas providências adotadas, que permiMaciel, neste momento em que reverenciamos
tiram com que Pernambuco pudesse de logo
prestar as homenagens que desejava manife~
a figura .de um eminente Companheiro desta Casa, vem-me à lembrança aquela fisionomia jovial
ao ilustre Senador desaparecido.
_
de Antonio Farias, s_entado ao lado do nosso ComDesta forma, nós puderrios, também, contdbuir
panheiro Mansueto de Lavor. Homem de poucas
para que se tomasse mais conheddo o trabalho
palavras, mas que, quando instado a uma condo Senador Antonio Farias, e igualmente fazer
versa política, demonstrava, na realidade, profun~
com que melhor se conhecesse em nosso País
dos conhecimentos sobre os assuntos nacionais,
o político brasileiro, nem sempre reconhecido pe~
os assuntos da sua tão querida terra. Recordo~me
Ia sociedade, e que nem sempre teve em vida
o reconheclmento do seu trabalho.
que, em determinado momento, combinamos de
assinar uma emenda conjunta, e S. E>r me declaO SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) rou que poderia ser encontrado numa clínica méConcedo a palaVra ao nobre Senadõr João Mene~
dica, aqui em Brasma, para onde se dirigia, porque
zes, Líder do PFL.
estava fazendo fisioterapia, em razão de intensas
dores de fundo reumático. Nobre Senador Marco
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Como
Maciel, não tive, naquele momento, talvez, a intui~
ção de me aprofundar na pesquisa de que tipo
U:der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de dor era portador o nosso Companheiro Anta~
nio Farias, porque, provavelmente, al~ naquele
Muito honrado pela_delegação do eminente Semomento, já estava S. ~ com sinais flagrantes
nador Marco· Maciel, que preferiu falar como pernambucano e como admirador do homenageade insuficiência coronariana. Mas o destino aí está:
do, expresso aqui, em nome do Partido da Frente
a inCerteza da morte - e já se diz, com muita
propriedade, que a única coisa certa na vida é
überal e em nome da Bancada do mesmo Partido
no Senado, a nossa surpresa, a nossa emoção
a morte -- colheu, de surpresa, jovem ainda,
e o nosso profundo pesar pelo desaparecimento
aquele grande político e grande empresário pernambucano. Aprendi a respeitá~lo e com ele fiZ
do nosso Colega Senador Antonio Farias.
uma amizade, realmente, dillcil de fazer com pesO curso da vida é inexorável: nasce, vive e morsoas- de temperamentos diferentes. S. Ex• era inre.
Quando nasce, quer o mais humilde ao mais
trospectivo, mas era, sentia~se, um homem lúcido,
requintado, recebe as homenagens, os c~os, 1
inteligente e_ um homem que visava ao bem-estar
os afetoS·, os cuidados· de todos os lados. Quando:-social. Recordo-me que, na votação, na Comtssão

sen-
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alcança certo ponto da. vida, a luta começa: árdua,
forte. pela disputa de um lugar ao sol. Uns, rilr;~is
felizes, outros, com menos sorte, mas a luta é
constante e diária. E para aqueles que escolhem
a carreira política, então, o assunto ê complicado.
O assunto é complicado como, PC{ exE~mplo, nos-

so amigo e Colega Senador Antonio Farias. Fof
Senador, foi Deputado Federal, Deputado EstaR

dual, Vereador. Durante todo esse curso da Vida
o que S. Ex! fez? PrOCW"Ou representar politicamente seu Estado e seu País, atendendo sempre
a pedidos de toda ordem, de todos os sentidos,
'lendo o dia todo tomado para o atendimento político. Mas a política é madrasta. Quando se está
no palco, está-se presente e os telefonemas são
diMios. O telefone do escritório e da residência
não párain. Os pedidos chegam a todo instante,

a todo momento. Na dia em que se chega ao
dia final, ao desapi!recimento, tudo isso some,
e ficaaSe às vezes a pensar o que se leva da _vi~.
desta luta política onde se tem que enfrentar os
maiores dissabores, os maiores aborrecimentos
e multo poucas vezes coroada de grandes alegrias. Isto tudo, com a morte, com o desaparecimento, sai como um passe mágico. É corno
nada se tive$e feito, é como se nada houvesse
ocorrido no curso da vida do cidadão. Isto, no
entanto, é a vida.
Feliz daquele que, c:omo o nosso Cpmpanheiro
que, ao lado da vida política, teve a sua vida industrial e teve a opqrtunldade de deixar marcada no
seu Estado a su,b presença, com atos que vieram,
pelo seu espirita público, pelo seu coração, pelo
seu sentimento, que aquele povo certamente a
guardará no coração.
Portanto, Srs. Senadores, qiie mals eu podia
dizer aqui, nesta hora?

O Sr. Edlson Lobão um aparte?
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Permite-me V. Ex'

OSR. JOÃO MENEZES- Com muita honra, nobre Senador Edlson Lobão.

bém, em nome do Senador Rachid Saldanha Derzi, que, não tendo podido estar aqui, pediu-me
que falasse por igual em seu nome, o que faço
de maneira honrosa para mim.
O SR. JOÃO MENEZES -Obrigado, Senador Edison Lobão, pela sua interferência. Conh~ pouc:o _o Senador Antonio Farias, mas,
com este espirita obseJVador, que julgo ter,.sempre prestava atenção a ele.
Sentava-se ali, plsarido macio, 1=hegava devagar. Parece que pisava para não.fazer baru1ho
e não incomodar, estava sempre bem penteado,
an:_umado, falava pouco, mas sempre disposto
a tomar os seus compromlssõs. E ele fo~ nessa
luta política, envolvido pelo que aconteceu com
qUase todos nós: as siglas políticas não o puderam
prender, porque era mais preso aos seus compro..
misses, mais preso àquilo que achava que deveria
razer em relação ao seu povo e à sua gente. Daí,
· talvez, esse condicionamento de ele aparecer aqui
corno sufpresa, como um homem representando
o- Partido Munkipalista Brasileiro. Mas isso era
caracteriStica de Ântoniõ. Farias. É o pouco que
· cOnheço de Antonfo farias.
SemPre Prestei atenção, em seus prommciarnentos, à sua ação, à Slia maneira de ser: delicado, afável, incapaz de um gesto brusco, mas que
trazia para cá a demonstração- perfeita de que
um_homem, nestas condições pode conquistar
as massas, e conquistou, em nome pessoal, representando um partido político no seu nascedouro.
Portando, srs.:.:- Senadores, aqui fica expressa
a nossa palavra e a certeza de um profundo sentimento, esperando que a nossa geração, nós que
convivemos com S. Ex", possa sempre se lembrar
dessa figura afável, perfeita. carinhosa, inteligente,
séria. Amanhã, as outras gerações não mais se
lembrarão, mas a nós nos cabe o dever, o direito,
pela amizade, de manter sempre no peito e no
coração o nom,e do Sen_adou\nto_llio Farias.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

concedo -1!- palavra- IID--nobre Senador_ Eema_ngº

O Sr. Edlson Lobão- Senador João MeneHenrique Cardoso, Uder do PMDB.
zes, em nome do nosso Partido V. EX' faz a home·
O SR. FER1'IAI'IDO HENRIQUE CARDOnagem que merece esse grande homem público
SO (PMDB - SP. Como Líder, pronuncia o seque foi o nosso Colega Antonio Farias, que trilhou
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
os caminhos da atividade política, andando por
Presidente, Srs. Senadores:
diversos estágios da vida pública. Foi Prefeito de
O SenadOr Mansuetode_Lavor já ~g:oll da paJaRecife, e a notfda que tenho dele, na sua passavra para prantear a morte do Senador Antonio
gem como Executivo na Capital pemambucana,
é a de que exerceu com extrema competência, Farias, e, quando o fez. falou por todos do PMDB.
Quero apenas juntar-me aos que me precederam
extrema correção pessoal. o mandato de Govere, ao enaltecer o Senadpr Antonio Farias, relem! nmrte daQuele Município. Conheci Antonio Farias
brar não apenas o que já foi por muitos relembra1 ainda na Câmara dos Deputados, foi meu Colega,
dos: Ter sicto o senador, um homem fiel aos seus
meu Companheiro de Partido e aqui ele granjeou
compromissos, discreto, constante. na sua ativi· a amizade de todos nós. Na Câmara, era, do mesdade política, e o fato de que aqui participou ativa~
mo modo: um homem capat de constrúirgrandes
mente dos trabalhos da Comi$âo de Sistemaamizades e absolutamen~ incapaz d~ co~r
inimizades. Homem timido até, mas de um imen· tização.
Com o testemunho do Senadot José Fogaga,
so coração, tOmava~se com facilidade amigo da·
que acabou de me relatar mais uma~ este fato,
queles que dele se aproximavam. Não Conheço
uma única palavra de restrição, nunca conhec~ trago ao conhecimento do Senado, e _o Senado
ao Senador Antonio Fatias, a não ser com relação já esperava- o Senador Antonio Farias, que nunà sua timidez, aliás, wn dos traços da súa persona- · . ca esteve aUsente, _e que ao votar seria difícil pre6dade. A sua morte priva, portanto, o Estado de. julgar o voto a partir daqueles que Imaginavam
Pernambuco, o Senado da .República e o País o Senador Antonio Farias como alguém que tinha
de uma das melhores figuras"políticas que conhe- um comprômetimento com uma ordem mais
ci e de um dos melhores amigos qu1 tive no conservadora _das coisas -, o Senador Antonio
Congresso Nacional. Trago, portanto, a minha pa· Farias-se comportou como um ser político, não
:,lavra de f1ome~gem a esse homem ~ fa!o, tam· " por. acaso, com~ Já ressaltou o S~ .J~C!

e

Meriezes. Com suas qualidades pessoais, o Senador Antonio Farias - e provavelmente o distanciariam das. massas - veio para _este Senado
com uma imeJtSa votação e sufragado numa
aliança que o fez partícipe da vitória de Miguel
-Arraes. Era o homem que tinha essa compreen~
são política, a compreensão d_o mpm!!nto. Prefeito, que todos dizem, dos mais distinguidos de
Recife, homem que teve uma carreira, mas, tam·
· bém, um homem que, em certos momentos, tomou posições políticas firmes e não tergiversou,
seguiu-as com fidelidade:_ É a este líder político
de Pernambuco_ que nós do PMDB homenageamos, e deixamos, também, aqui, wna palavra de
saudade e_ uma palavra de conforto à familia do
Senador Afttonio Falias.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senad~ que o ~iovam queiram permanecer_ sentados. (Pausa.)
Aprovado.

OSR. PRE$IDENTE (Humberto Lucena) Srs. Sena_dore!jl em rp.eu nome pessoal e dos
componentes da Mesa Diretora, associo-me às
homenagens que o Senado presta, neste instante,
~ memória do nosso inesquecível Companheiro
Senador ~tônio Fari~.
TodOs 08 Srs. Senadores que encaminharam
o 1-equerimento, que acaba de ser apoiado pelo
Plenário, deixaram bem nítidos os princ::ipáis tra~
ços_ do perfil dessa ilustre personalidade de nossa
vida públl<:a anteontem objetjvamente desapare~
c::ida, para surpresa de todos nós.
Os Srs. _Senadores, de um modo geral, realmente sofrerain um grande impactO emocional
com o prematwo falecimento do nobre Senador
Antônio Farias. Quem o visse assentado na sua
bancada, sempre muito assíduo às sessões. discreto, simples, afável, cordial, nunca imaginaria
que em tão pouco tempo S. Ex' viesse a morrer.
São os à~gtiios da providência divina, com os
·Quais têm que se Confónnar os seus amigos, os
seus--:.GQiilPãiiliefrOS; -os seus-tamruares:
No momento em que trago a solidariedade da
Mesa Dlretora a estas justas horner;t_agens à memória do Senador Antônio Farias, desejo também
rapidamente dizei' algumas palavras _a respeito de
sua: trajet6ri!l na vida pública.
!:\isto de empresálio e politico, creio, Antônio
Farias era mais um administrador do que um
político, haja vista a sua excelente gestão na Prefei·
tura_ dO Reci(e. _ _
A sua presença e, sobretudo, o seu desem~
penha na campanha eleitoral de 1986, nos empol~
gou a to<los, sobretudo aos que ~esidiam nos E,s..
tados vizinhos de Pernambuco.
O seu nome, ao lado do seu companheiro de
chapa, o eminente Senador Mansueto de Lavor,
m:erecêu, desde logo uma preferência ostensiva
~ dO povo pernambucano, através das pesquisas
das principais agências que consultam a opiniãO
pública no Brasil. E o resultado da eleição o provou.

-

Mas. dizia eu, Antônio Farias era um misto de·
empresário e de político.-Realmente, Presidente da Usina Pedrosa S/A.
de Pernambuco, das Destilarias OuteiroS/A e Bafa
Fonnosa-SIA. dó Rio Grande do Norte, .foi também Vereador em Swubim, Deputado Eiladuol
na.Assembléf!l ~.~ ~ ond!>

950: Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

chegou a ser ~-Sec:-retáii6 e !?residente-da Conils-

são de Finanças, Prefeito do Recife, Deputado
Federal. numa legislatura, e Membro da Comissão

de Economia, Indústria e cOmércio, e Suplente
da Comissão de Agricu1tura e Política Rural, Senador da República e Uder do Partido Municipalista
Brasileiro no Senado Federal.
Na Assembléia Nacional Constituinte, e que esteve presente permanentemente, contribuindo
sempre com o seu voto para que os trabalhos
nessa Casa se desenvolVessem aceleradamente,
foi Suplente da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e finanças e Titular da Comissão de
Sistematização.
Com estas p'a1avras quero, portanto, significar
o que representou a atuaçáo, na vida privada de
empresário, e na vida pública, do polítit:o, do administrador, do Parlamentar, do Senador e do
Constituinte Antônio Farias. Esse pemainbucanõ
e nordestino deixá o-nossO conVívio, como disse
no inicio, objetivamerite; mã:S fica conosco, porque tenho certeza de que os fluidos do seu esplíito
estarão sempre, aqui, a nos inspirar, para que
possamos _continuar trabalhando, sob o seu
exemplo, em favor do Brasil, com espirito púbUCo
e patriotismo.

origem}, que dispõe sobre a concessão de bolsaaUXílio ao atleta amador e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n'~ 15, de 1988 (n9 260/87, na_ Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a orgahização
~o Quadro ~e Engenheiros Militares no Ministério
do Exército, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência convc:x:a sessão extraordinária a realizar-se ~~-!eira,
dia 19, às 10 horas e 30 minutos, com a seguinte

1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 52, de 1987 (n~ 215/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que altera o arl 98'da Lei n'? 6.800,
de 9 de dezembro d~ 1980, que dispõe sobre
o Estatuto dos M.ilttares. (Dependendo de parecer.)
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 5, de 1988 (n' 240/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhõr Presidente
da República, que faculta aos serv:idres federaJs
a opção pelo regime de que trata a Lei i1.9 1. 711,
de 28 de outubro de 1952, e dá outras p'rovidências. (Dependendo de parecer.)

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 6, de 1988 (n•ll.169/86, mi Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a estrutura das
categorias funcionais do Çirllio-Atividades de
Apolo Judiciário dos Serviços Auxiliares da Justiça
do Disbito Federal e dos Territórios e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 9, de 1988 (11'206/87, na Casa de

14
Escolha de chefe de Missão Diplomática
_Disc~são, em turno único, do Parecer da Co-

missão_ de R-elações Exteriores sobre a Mensagem

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n'~ 17, 1988 (n"' 425/88, na Casa de
origem), que altera os arts. 7~ e 71 da Lei n"' 4. 737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, e
dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

n' 145, de 1987 (11" 242/87, na Casa de origem),
de 14 ~e agosto de 1987, pala qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do ~nado a escolha do Senhor Murillo Gurgel
Valente, Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Noruega, para, comulativaffiente, exercer a fun~
çao-de -Embaixador do Brasil júnto à RepúbliCa
da Islândia.

·7

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 18, de 1988 (n• 7.135/86 na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor P~esidente
da República, que dispõe sobre relações de trabalho do tre~nador profissional de futebol, e dá outrãs
providências. (DependendO de parecer.)

15
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

de ongem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 158, de 1987 (n• 258/87, na origem), de 25
de agost_o do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do -Senado a escolha do_ Senhor Octávio Rainha
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à República_ da lndia, para, cumulativamente, exercer
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
do Nepal e República de Sri Lanka.

9

16

8
Dis~o. em turno único, do Projeto
da ~mara n~ 19, de 1988 (n" 21õ/87,

de Lei

na casa

Discussoã, em turno único, do Projeto de Lei

ORDEM DO DIA

13
Discussão, em primeiro rumo;· do Projeto de
Lei da Câmara rf.' 14, de 1988 (n~- 381/88, ·na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que dispõe sobre a criação
de car!;JOS na Secretaria do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dá oüfras prOvidências. (~
pendendo de par~er.)
_

6

O SR. PREsiDENTE (Hwnberto Lucena) -

Solicito aos presenteS que~ de acordO Com o ·requerimento aprovado, permaneçam de pé, para
que seja observado um minuto de silêncio. (Pausa.)
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da Câmar~ _!1'? ?O! de 1988 - ·Cmpiemeritar (n~
17/88-:-- Complementar, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafo ao art. 29-da Lei Corriplementar rf.' 1, de 9 de novembro de 1967. (Dependendo de parecer.)

10
Di~cJ,Js_são,

_e_m_ turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 23, de -1 98B (ft~ 408/88, na casa
de origem), que incorpora terrenos da União FederaJ ao patrimônio da COHAB-RJ Para Loteamaneto e venda aos tlagelados das enchentes do
Estado do Rio de Janeiro. (Dependendo de parec~r)
_ _ _ _ _ __

ónioo, do

Discussão, em rumo único, do Parecer da C:O.
missão de Rela~es Exteriores sobre a Mensagem
n9 206, de 1987 (n"' 319187; na origem), de 24
de setembro .de 1987 pela qual o Senhor Presidente da.Repúbtica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embaixador do BrasH junto à República CooperatiVa do
Guiana, para cumulativamente, exercer a funç&o
dE_!: ~baixado_r_ ~o Brasil junto a São Vicente e
Granadina.
-
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DisCussão,- em tilliio

Escolha de .Chefe de M1Saão Diplomática

Projeto

de Lei

da Câmara n9 24,de 1988 (n~ 406/88, na Casa

de origem), que dispõe sobre as medidas de proteção e amparo às vftimas das enchentes e desa~
bamentos ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro e Acre e de fomento às atividades econômicas
d~ ár~~s atin!iJI~s. ~Dcwendendo de parecer.}
12
Discussão, em primeiro rumo, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 7, de 1988 (n9 8387/86, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria a 16~ Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério PúbUco da CJnião junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providêilcias.
(Dependendo de parecer.)

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão~ Relações Exteriores sobr~ a.Men.sagem

n9 210, de 1987 (n'? 334/87, na origem), de 9
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se. nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, Embaixador do BrasHjlUlto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil Junto à República
Popular do Congo.

18
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relaç_qes Exteriores sobre a .Mensagem
9
n 21 J, de 1987 (n9 335/87, na origem}, de 9
de oUb.lbro de 1987, pela qual o Senhor Presidente do República submete~ deliberação..& Se-
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nado a escolha do Seri.hor Guy Marie de Castro
Brandão, Embaixador do Brasil junto à República
do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embab@.dor do Brasil junto à República
Islâmica da Mauritània.
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Escolha de Chefe de Mlssáo Diplomática
DiSCussão, em turno único, do Parec_er da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 231, de I 987 (n• 392/87, na origem), de 30

de outubro de 1987, pela quaJ o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor_ Jayme Vi lia-Lobos,
Erilbaixador do Brasil junto à República Gabo-

nesa, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da
Guiné-Equatorial.

20
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em tuni.o Õnico, do Parecer da Comissão de Relações Exteiiores sobre a Mensagem
n• 446, de 1987 (n• 643/87, na origem), de 3
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noronha, Ministro de Segunda Casse, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Covelte.

21
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Extefiores sobre a Mensagem
n• 446 de 1987 (n• 643/87, na origem), de 3
de dezembro ·de 1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato
Loyola de Castro, Ministro de Primeira Classe da
Cafreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República das Filipinas.
22

Escolha de Chefe de Mlssáo Dlplomálica
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n9 39, de 1988 (n9 37/88, na origem), de 19 de
janeiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e
T obago, para, cumulativamente, ~erce_r a função
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade
de Dominlca.

23
Escolha de Chefe de Missão Dlplomálica
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 56, de 1988 (n• 66/88, na origem), de 2 de
fevereiro de 1988, pela qual o senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhqr Fernando Silva Alves, Embaixador do Brasil Junto à República de Trinidad e
Tobago, para, cumulativamente, exercera função
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia.

24
EscoDta de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno ónico, do Parecer da Comissão de Relações ~eriores sobre a Mensagem
n• 101, de 1988 (n• 128/88, na origem), de 15
de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Dipl;
mata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Venezuela.

~ O

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 15 minutos.)

APARTES DO SR. JOÃO MENEZES NO
DISCGRSODOSIJ. JOSÉFÕCUip\PROFE·
RIDO NA SESSAO DE 10-3-88, OOE SE
REPGBUCA POR HAVER SAfDO COM /NCORREÇÕES NO DCN (SEçoiO 11} DE
11-3-88. PÁGINAS 5191520.
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os argwnentos necessários que lhe vêm à memória e dá-como se o Congresso já estiveSse defmido
ou marchando definitivamente para a solução do
regime político. Há mudanças. Por exemplo, Rui
Barbosa, que já foi citado aqui, naquela belíssima
aula que rioS deu o eminente Senador da Bahia
Luiz Viana. Rui Barbosa foi citado por S.~. porque foi o maior defensor do presidencialismo.
Mas cl~ois que perdeu algumas vezes, que não
conseguia a vitória, então, achou também que
o regime presidencialista brasileirq era ditadura,
era um-estado crônico. E é o que V. Ex" está
respondendo, está dizendo, está afirmando: o resileiro é um estado crónico. É crô~co porque
-está faltando educação política, isto é que está
faltando, este é que é o estado crónico; é a falta
de educação polftica, porque, enquanto esta não
existia e não tivermos partidos que representem
as necessida_ctes e as opiniões nadona_is, viveremos nessa luta inglória, sem nexo, sem fim. Esta,
eminente Senador, é a grande rea1idade brasileira.
Eritão, digo e reafumo a V. Ex" aqui: continuo
21 sei' Lim presidencialista circunstancial. Circuns- tanCial, porque não encontro o que é necessário
e fundamental para um governo parlamentarista,
que é o regime das maiorias, dos partidos políticos;-e hoje não os temos. Nem o partido de V.
EX' nem o meu partido, podem representar, COQ"K)
os outros também não o podem, um estrutura
capaz de manter, de estabelecer ~ilidade governamental. Proferi este aparte porque tenho certeza de que V. Ex' trouxe ·o assunto para debater.

O Sr. João Menezes_- Meu caro Senador
José Fogaça, acho que qu8ndo V. Ex' veiO a essa
tribuna não foi para dar uma aula ao Senado
e, sim, para debater este assunto, que é realmente
importante. Está fazendo um belo discurso, no
qual encontro várias contradições. V. J:;X!' começa
dizendo que a discussão do sistema de governo
é a mais importante da Assembléia Nacional
Constituinte. Eu contesto. I:: fundamental, mas
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado.
não a mais importante. E é fundamental em face -V. Ex' contribuiu enormemente, não há dúvida
da desordem que existe nos Partidos políticos,
nenhuma. V. Ex" tem razão. Aliás, s_eria demasiada
que não têm idéias próprias para defender fixapreJ:ensão minha dar um~;t aul~ de parlamentamente. Por outro lado, declarou que o sistema
rismo. Não seria este o lugar e não seriam estes
parlamentarista é moderno e que, se ficarmos
os o_uvintes.
no- atual sistema vamos permanecer no atraso.
Não há dúvida nenhuma de que estamos aqui
Como vamos justificar, por exemplo, o parlamendiscutindo a modemidaçie, e a modernidade é
tarismo que existe em grande parte compatível
o sistema parlamentarista. V. Ex" confundiu mocom a monarquia- como Inglaterra, SuéCia, Didemo ·com modernidade. Estamqs avançando,
namarCa, Bélgica, Espanha;Japão, Canadá e Ausestamos produzindo o novo nas instituições b_rasitrália, que não são tão modernos assim; com a
leiras. Essa modernidade, v. Ex' não entendeu,
república - como na Alemanha, França, Itália
não percebeu o quanto ela pode neste momento,
e Portugal; com Estados unitários, como a França,
reformular as relações políticas no Brasil._
que hoje já o modificou um pouco, a Bélgica,
V. Ex' se equivoca quando se vale do exemplo
Itália e Portugal; como no leste europeu - a União
dado_em relaÇão ao João Goulart eJân_io_ Quadros
Soviética? Não é c~o de modernidade; é um
ao poder inibitório do CorigresSo. d Congresso
assunto a ser tratado conforme as circunstândas.
os impedia de governar, por que no presidenO que é o sistema Parlamentarista? E aquelé que
dalisrno, quando o Presidente tem tod;;~s as res~ c~cteriza pelo governo de r;Jabinete, que moponsabilidades e a ele ocabe só o deve_r de fQZer,
dei)Ulffiente é chamado de governo das maiorias.
o Congresso fica apenas com a possibilidade de
Esfe é o fato. Vê V. Ex' que há uma contradição
impedir. Só isto cabe ao CongreSso num governo
na bnlhante defesa ciue faz - quã-ndo se Vale
presidencialista com um Congresso forte. Não
da frase do Presidente João Goulart e do Presi- . há outra função- para o CongresSo,- a· não ser a
dente Jânio Ouadros quando diz que "não Pode
absoluta irresponsabilidade e a única tarefa de
exerCer o Governo, pbrque o CongresSo -não perimpedir a ação do Executivo. Jânlo Quadros e
riilte." Ora, Vê V.Ex'. que, se não houver um Con- _ João _Goulart_ ~eran) a situação, que me pc.irece
gresso equilibrado, não é com presidencialismo,
não ser uma situação tão pouco Jotineira .na Vida
com parlamentarismo, não é com governo nebr'tsl1~ira, Qa história política de _nosso_ Pais, de
nhum que vai funcionar. Se o parlamentarismo
não terem inaioria no Parlamento.
é o governo da maioria, é o governo dos partidos,
---se os partidos n~ permft:em governar, como é
0 Sr. João Menezes - E no parlameiitaque se vai governar dentro do próprio Parlameri-'
rismo o que faz o Congresso?
tarlsmo? Então, vê V. 5I' que há uma contradição;
O SR~ JOSÉ FOGAÇA - Quanto ao que
na tese. Pelo çontrário, no parlamentarismo é o,
V. Ex' disse a respeito dos Partidos Políticos. V.
gbvemo que depende do Çongresso, é á GoVeino
EX' teln toda razão._ Não temos partidos politicos
CiUe-depende dos partidoS, é o GOverno ·que de-·
pende das maiorias. Esta é que é a grande reallda-' fortes e_consistentes. Não temos partidos políticos
~presentativos, porque a ilusãl? messiânica do
d~. V. Ex' fala bonito, faz um belo discurso e usa
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presidencialismo gera esta atitude de pennanente
descrédito na organização popu1ar. Temos hoje
líderes políticos que vendem esta ilusão, que promovem esta moeda falsa de que, wna vez assentados na cadeira presidencial, golpearão a sociedade, de cima para baixo, para estabelecer a plenitude da justiça. Esta é uma visão golpista e aparelhista. Por que golpista? Por.que alguns entendem
que basta assumir a Presidência para, a partir
daí, reformar, através de uma simples assinatura,
através de uma caneta, toda a estrutura de injustiças solidamente instalada na sociedade brasileira,. SuPõem que é possível golpear a sociedade
a partir do Palácio_ do Planalto. E há outros que
supõem que basta tomar c_onta do aparelho do
Estado para também a Partir dai, reformar a socie-dade.

O Sr. João Menezes- O Gabinete será o
aparelho do Estado. É a mesma coisa.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- É uma ilusão gol·
pista e aparelhista, mas que acaba fazendo o povo
desacreditar da organização popular, acaba ge-

rando o descrédito na força dos partidos. Se um
homem sozinho é capaz de conduzir o povo à
feJicidade e ao paraíso, sem necessidade de luta
e de organização, então entreguemos a nossa
alma, o nosso destino e a nossa felicidade nas
mãos desse homem e vamos descansar da orga-

nização popular.
o-presidencialismo é-que gera partidos fracos
e inconseqQentes. A única forma de superarmos
essa etapa é através da implantação do regime
parlamentarista, porque este, sim, irá gerar a ne-cessidade inadiável de partidos sólidos e consistentes. (Palmos.)
O Sr. Joio Menezes- Não. É educar o
povo, Senador.
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31
de março de 1988 .- arl 293, O, do' Regimento
Interno)

Projeto aprovado e enviado à sanção
-Projeto de Lei da Câmara n 9 4, de 1988 (
rP' 401/88, na Casa de origem), que altera o dispositivo da Lei nço 5.682, de 21 de julho de 1971.

-Sessão: 17·3·88(extraordináriã).
Projetos aprovados e enviados à promul·
go.ção
-Projeto de Resolução n• 54, de 1988. que
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no vaJor corr~~_eon~~~e_.__ em _cruzados,
a 4!4.810,00 OTN. - Sessão: 2·3-88 (extraor·
dlnária).
-Projeto de Resolução n• .?5, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspendente, em cruzados,
a 417.951.00 OTN.- Sessão: 2·3-88 (exttaor·
din6ria).

-Projeto de Resolução n 9 56, de 1988, que
autoriza a Prefeihlra Municipal do Rio ~e Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor com:spendente, em cruzados,
a 357.768.00 OTN. dinárla).
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Sessõo: 2·3·8!1 (extraor·

-Projeto de Resolução rP' 60, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspendente, em cruzados,

a 74.922.78

õTN. -

Sessão: 2·3·88 (extraordi·

nária).
-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 Brasília
da Comissão Económica para a América Latina,
concluído em Santiago, Chile, em 27 de julho

de 1984.- Sessão: 10..3·88 (extraordinária).
-Projeto de De<::reto 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 Brasma, em 5 de julho de 1985.
-Sessão: 10-3·88(extraordinária).
-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 Pais no período compreendido entre 1 ~ de
março de 1988 .e. ?8 de- fevereiro de 1989. Sessão: 17·3·88 (extraordinária).
.
-Projeto de Decreto Legislativo n• I, de 1988
(n9 9/87, na Câmara dos Deputados), que aprova
_ o_textb do Tratado de In~cionaJização do ParlaR
mento LatincrAmericano, assinado em Uma, a
!6 de novembro de 1987. - Sessão: 17·3-88
(extraordinária).

Projetos aprovados e enviados à Câmara
· dos Deputados
-Substitutivo dÕ Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 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.Sessão: 17·3·88 (extraordinária).
.
-Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1988,
de autoria do Senador Nabor Júnior, que dispõe
sobre beneficias fiscaJs do Imposto de Renda às
doações efetuadas por pessoas tisicas ou jurídicas
~--v!timas elas ençhentes nos Estados do Acre
e Rio de Janeiro, em 1988.- Sessão: 17-3-88
(extraordinária).
Mensagens aprovadas relativas à escolha
de autoddades
-Mensagem n• 97, do 1988 (n' 119/88. na
origem), de 25 de fevereiro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deli·
beração do Senado a escolha do Dr. Ennes Pedro
Pedrassani, titular do cargo de Juiz Togado do
Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 4• Re~
gião, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, para o cargo de Ministro Togado
do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.- Sessão: 17-3·88 (extraordinária).
--Mensagem n 9 I 00, de 1988 (n9 125/88, na
origem),. de 14 de março de 1988, pela qual o
Senhor Presidente da Repóblica submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Marcos Vinícius
Rodrigues VI!aça para exer.cer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Thales Bezerra
de Albuquerque Ramalho. -Sessão: 17-3-88 (extraordinária).

Requerimentos~

---Requerimento rÍ' 20, de 1988, de autoria
do Senador Nelson Cameiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos edfto-riais intitulados "Escola de Ditadores" e "Curva
da História", publicados, respectivamente, nos úlM
timos dias 7 e 8 de março, no Jornal do Brasil.
-Sessão: 17-3.-88 (extraordinária)
-Requerimento n<:> 2l,__cl.e 1~88, de autoria do
Senador Carlos Chiarelli e outros Senhores Senaa
dores, solicitando, nos temias regimentais, a convocação do Ministro Aluízio Alves, da Secretaria
da Administração Pública da Presidência da República- SEDAP, a funde que, perante o PJenário
do Senado, preste informações sobre estudos que
estariam sendo feitos visando alterar a politica
salarial do Governo.- Sessão; 17-3-88 (eXtraor-

dinária).
-Requerimento n9 22, de 1988, de autoria do
Senador Carlos Chiarelli e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Ministro Maílson da N6brega, da Fazenda, a fim de prestar, perante o Plenário do
Senado, informações sobre estudos, que estariam
sendo feitos visando alterar a política salarial do
Governo. -:- Sessão: 17M3-&?-( eXtraordinária).
(*)ATO DA COMISS.\0 DIRIITORA
- N' 68, de 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e considerando as disposições constantes do art. & do De-

creto-Lei n• 2.335. de 12 de junho de 1987. ~
solve:
Art. ]9 Os valores de vencimentos,. salários,
saJáriog..falTll1ia, gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, de que trata o IU.o
n9 59, de 1987, da Comissão Diretora, ficam reajustados em 10,56% (dez vfrgu1a cinqüenta e seis
por cento) a partir de 19 de dezembro de 1987.
Parágrafo único. O ~isposto neste artigo aplica-se aos va1ores de saJârio-base e_ gratificações
dCJs servidores do Centro Gráfico - CEGRAF e
do Centro de Informática e Processamento de
Dados- PRODASEN.
Art._ 2ço A despesa decorrente da aplicsçio
deste Ato correrá à conta das dotações destinadas
ao Senado Federal e aos seus· órgãos supervisionados, no Orçammento Geral da União.
M 39 Este Ato entre em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 19 de dezembro
de 1987. -Humberto Lucena-José Ign6do
Ferreira-Lourivalllaptlsta-Jutahyl'bgalhães - Odadr Soares - Dirceu Cameln>

-João Castelo - Frand11co RoDemborg.
ATO"DA COMISSÁ.QDIRI:::J"ORA.
l2, de 1988
A Comissão Di.t:et.ora do Senado Federal, no
uso de suas abibulções legais e regulamentares.
resolve:
Art. 1~ Fica revogado o artigo 19 do Ato da
Comissão Diretora n9 f 1, de 18 de março de 1988:

n'

(•) RepubiJGI!do por Mver saklo com,lnCOI'I'eçOeS noDCM, Seçio I
ll,delS-12·87.
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Art. :29 O artigo 3~ do Ato da COi"nissão Dire-

tora

n'~

cessão e_dos percentuais de gratificações, benefi~

11, de 18 de março de 1988, passa a

clãS, vantagens ou adicionais de qualquer natu~

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3<~ O limite fixado no artigo 2~> aplica-se
aos seiVidores _dos Órgãos Supervisionados, c::E-

reza, que impliquem aumento de despesa.
Art. 49 Este ato entra em vigor na data de

GRAF e PRODASEN."
Art. 3~' Este Aro entre em vigor, na data de
sua publicação.
Sala da Comissão Qlreto_ra1 em 13 de abril de
Hu~

l.l!<ellll - José lgnádo
Fen-clra-Lourlval Baptlsta-Jutaby Maga·
lhães - João Castelo.
1988. -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 13, de 1988
A Comissão Diretora do Senado Federal, no

uso_de suas àtribulções legais constantes d_O Decreto Legislativo n~' 114, de 1982, prorrogado pelo

sua pubUcação.
_Arl 59 Revogam~se as disposições em con~
trário.
__ Salada Comissão Diretora, 13 de abril de 198&
-HumbertoLucena~JosélgnádoFen-clra

....:. Lourlval Baptista - Jutaby MagalhãesJoão castelo.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 15, de 1988
Dispõe 59bre nonnas para a conces-

são, aplk:açlo e prestação de contas de
subven-çõeS sociais e/ou auxftlos ftnan~
ceJros, no âmbito do Senado Federal.

Decreto Legislativo n"~ 18, de 1986,' resolve:_
- A Comissão- Diretora do Senado Federal, no
Art. 1~' Os va1ores dos sl,lbsídios (partes fixa
uso da competência que lhe confere o Regimento
e variável) dos Senadores da República não J_;erão Interno e à vista do disposto nos artigos 12 (§§
reajustados nos mese$ de ab...ril e _ma_io de 1988. ..2' e 6•), 16, 17 e 21 da Lei n• 4320/64, resolve:
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de
Art }9_ As subvenções sociais _e os auxílios
su_a publicação. - Humberto Lucena- José _financeiros só poderão ser concedidoS: à$ entid~~
lgnádo Ferreira-Lourlval Baptlsta-Juta- des que satisfaçam às seguintes condições:
hy MagaDtães -João Castelo.
I - estejam legalmente organizadas e creden~
Sala da Comissão Diretora, 13 de abril de 198a ~ dadas pela Mesa Diretora até 31 de dezembro
do ano anterior ao da elaboração da lei orça~
mentária;
D- não constituam património de pessoa; e
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
m- não visem à distribuição de lucros ou
N• 14~ de 1988
dividendos a seus pâ.rticipantes.
Art 29 Poderão_ ser beneficiadas com sub~
Dispõe sobre a não incidência de rea~
vençõeS sociais ou auxílios financeiros as entida~
justamento de salários, vencimentos e
des que visem a promover a assistência social
demais verbas remunerat6rias devidas
(filantrópica/recreativa), médica, educacional, culaos servidores do Senado Federal, nos tural e de intercâmbio parlamentar.
meses de abril e maio de 1988~
Art -39 A liberaçãà dos auxíl1os será efetuada
A Comissão Diretora do Senãdo Federal, no
trimestralmente, mediante solicitação da entidade
uso de s_ua competência regimental, e consid~ interessada e ficará condicionada à apresentação
rando o disposto no artigo 108, § 1'? da Consti~ dos balancetes correspondentes ao trimestre antuição, resolve:
terior.
Paiági-ãfO únic:o. Os balancetes de que trata
Art. 1~ Os vencimentos, salários. proventos,
este artigo deverão ser apresentados à Auditoria
gratificações e verbas remunel;'atórias de qualquer
do Senado Federal até o dia 15 do mês subs~
natureza, pagos pelo Senado Federal aos seus
qüente ao trimestre a que se referem.
servidores, ativos e imrtivos, não sofrerão qualquer
~ -Art. 49 As entidades contempladas com sub-_
re~uste nos meses de abril e maio_ de 1988.
vençõeS ou auxilias fmanceiros não terão seus
Parágrafo único. O disposto nci eapõt deste
recursos liberados se não tiver sido comprovada
artigo aplica~se aos servidores dos órgãos supervi~
a regular aplicação de valores anteriormente ensionados (CEGRAF e PRODASEN).
tregues, observado o disposto no artigo .11 ,
Art 29 Nos me_ses em que não _s~_ proceder
Art 5<? Os recursos recebidos pelas entlda~
à aplicação do reajuste mensal' será concedido
des, a tftulo de subvenções ou auxíliós financeiros,
aos servidores, ativos e inativos, que percebam
tel;'ão suas aplicações definidas em Progiama de
até 5 (cinco) vezes o valor çlo Salárip Mínimo
Trabalho, o qual deverá ser apresentado por ocade Referência, abono t~mporário correspondente
sião da elaboração d21 proposta de orçamento,
a 25% (vinte e cinco por cento) do re_feri_d_o Sal~o
Mínimo de Referência, cessando seu p-agamento de conformidade com as instruções expedidas
pela Subsecretaria de Administração Financeira
a partir do mês de junho.
do Senado Federal, vedada a aplicação dos referiParágrafo único. O abono será pago em rubri~
dos recursos em desacordo com a fmalidade para
ca própria e devido_ corno vantagem pesSoal, noa qual foram concedidos, salvo motivo relevante
minalmente identificável, não se incorporando
apresentado à Comissão Diretora e por ela apro-.
aos vencimentos, salários, proventos e demais
vado.
verbas remuneratórias pagas a qualquer título, pa~
Art. 69 Quando se considerar como despesa
ra nenhum efeito, nem servindo de !;>ase para
o valor bruto da folha de pagamento ou recibo,
cálculo de quaisquer gratificações ou vantagens.
é obrigatõria a apresentação de prova do recolhi~
Art. _3 9 Não serão admitidos, até 31 de d~ rnento dos descontos relativos aos encargos sozembro de 1988, alterações dos critérios de con~
~. IRF, impo~ sindical e outros.
-
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Arl 7<? Não podem correr à conta dos recur~
sos b:ansferidos pelo Senado Federal despesas
com juros, muhas e outras penalidades, relativas
a recolhimento ou pagamento fora do prazo, sob
pena de impugnac;ão_da despesa.
Art. & As notas fiscais deverão conter descri~
ção detalhada do material_ ou do equipamento,
tais como, quantidade, marca, preço unitário, pr~
ço global e outras indicações que cwacterizem
e identifiquem o bem adquerido.
Art. 99 No caso de não ser o fornecedor firma
comercial estabelecida, deverá ser aposto no corpo do recibo número do CPF, endereço com assinatura, testemunhada por duas pessoas com as
respectivas identificaçõeS ou RPA.
Art. 10. Quando envolver operação sujeita a
tributo deverá ser exigido, o documento fiscal
comprobatório da despesa.
Arl 11. O prazo para aplicaçãÇl dos recursos
poderá ir até o último dia do 19 trimestre do exer~
cicio seguinte em que foram liberados, devendo
a entidade beneficiária, findo o prazo para aplica~
ção, recolher dentro de 30 (trinta) dias o saldo
remanescente à conta do Fundo J::special do Se~

nado Federal - FUNSEN.
- Art. 12. A _prestação de contas das subvenções sociais ou auxílios financeiros deverão ser
apresentados ao Senado Federal até o último dia
útil do mês de abril do ano subseqüente ao do
recebimento dos recursos. ou no prazo que lhe
for determinado, para fins de exame, pelos órgãos
competentes.
Art. 13. A prestação de contas a que se refere
o artigo anterior, relativa, exclusivamente, aos re~
CUI'$0S transferidos pelo Seriado Federal, deverá
ser organizada com b_a_s_e nos seguintes elemen~

tos:
I - relatório circunstanciado sobre a receita
e a despesa;
n- balancete financeiro c:ontendo a assinatura
do dirigente e do responsável pela elaboração,
os qliãiS responderão pela veracidade dos dados
ali expostos; m- cópia dos extratos bancários acompanhada da respectiva conciliação:
IV- demonstrativo, acompanhado dos doeu~
mentes comprobatórios das despesas, em suas
primeiras vias, salvo quando se tratar de guias
·de re<:olhimento, a que se refere o art. 69, as quais
serão comprovadas pela cópia coin a quitação
do pagamento;
V- prova de ter sido realizada a-lidtaç:ão, quando for o ·caso, mediante anotação no documento
de despesa; e
-VI- parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da entidade.
Art 14. 'O Senado Federal fiscalizará "'in loco': a aplic~ção dos recursos concedidos, mediante realização de auditoria pelõ-inenos·uma
vez por ano, obrigando~se as entidades a fornecer
quaisquer documento ou informações solicitadas.
Arl 15. As entidades deverão manter controle, em separado, de modo a iderltitk:ar as despe·
sas efetuadas por conta dos recursos transferidos
pelo Simado Federal.
Art. 16. A Auditoria do Sena,do verificará a
exatidão daS coi:ttas com emissão de parecer.
Art. 17. O disposto neste ato aplica-se, no
que couber, às subvenções sociais e aos auxílios
fin_an,ceiros já concedidos e ainda Perdentes -de
prestaÇão de contas.
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Art. 69 Este Aro entra em vigor na data de

Art. 18. Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
-

fonna deste ato perceberão suas remunerações

·sua publicação.

Art. 19. Revogam-se as disposições em con-

como se em exercício extivessem junto ao_ Centro

Sala da Conlíssão Diretora, 13 de abril de 198a
-HumbertoLucena-JoaélgnádoFendra
- Lourival Baptista - Jutahy MagalhãesJoão Castelo.

trário.

Sala da Comissão Diretora, 13 de ablii de 198&

-Humberto Lucena -José Jgnádo Ferreira
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães João Castelo.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

1'1•16, de 1988
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e regulamentares,
Considerando necessária a consolidação das
normas que disciplinam a r~uisiç:ão de servidores do Centro Gráfico pelos órgãos da Estrutura
Administrativa do Senado Federal,

Considerando a necessidade de atualização das
mencionadas normas, resolve;
Arl 1~ Os Membros da Comissão Diret~ra,
os líderes de partidos políticos e os senadores,
poderão indicar até 4 (quatro) servidores do Centro Gráfico, ao Primeiro-Secretário, para servirem

em seu.s Gabinetes, asseguradas as vantagens
inerentes ao servidor requ!sitado_ou posto em dis-

ponibilidade.

Parágrafo único.

Os servidores designados na

Gráfico.
_
Art. 2~> O Õiretor-Geral, os Diretores de Secretaria, de Subsecretaria, da Assessoria, do Centro

de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
SenadO Federal, -o Consultor-Geral e o Auditor
poderão indicar até 2 (dois) servidores do Centro
Gráfico, ao Primeiro-Secretário, para servirem cim
seus respectivos órgãos, observado o disposto
~ artigo 1~' deste ato.
Art. 3~ Ficam exdu[dos dos limites fixados
nos artigos 1~" e 29 os servidores do Centro Gráfico
que atua1mente estejam à disposição da Subsecretaria de Asslstênda Médica e Social
Parágrafo úriico. Os servidores de que trata
este artigo_ ~~am impedidos de serem moyimentados para outros órgãos da Administração do
Senado Federal.
Art. 4~' Aplfca-se aos servidores do Centro
Gráfico à disposição da Representação do Senado
Federal na ddade do Rio de Janeiro o disposto
no "caput" do artigo J9 deste ato.
Art. ·5~' Ficam expressamente revogados os
Atas n~"' 25 e 32, de 1987, da Comissão Diretora,
e dema!s disposições em contrário.

ATO-DA COMISSÃO DIRETORA

f!_17,de1988
A Comissão Diretora do Senado Federal, no

uso das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno, e 'nos termos dos arts. 79, 53, 62 e 512,
§§ 3~> e 5 9, do Regulamento Administrativo do Se-nado Federal, aprovado pela Resolução n9 58.
de 1972, e alterações posteriores, e tendo em
vista o que dispõe o Ato n• I O, de 1979, resolve:
Art. 1• Fica alterado, na conformidade das:
cüs_c;rimlnaç_ões _constantes dos Quadros I a N 1 •
anexos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro
Gráfico do Senado Federal- Funcegraf- para
o exercido financeiro de 1988.
Art Z' Este Aro entra em vigor na data de
sUa publicação.
Sala da Comissão Diretora, 13 de abril de 198a
-Humberto Lucena- José Ignáclo Ferreira ~
- Lourival Baptista- Jutahy MagalhãesDirceu
Frandaco RoDemberg.
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ATO DO PRESIDENTE
ri' 236, de 1987

Retlftcação
Na publicação feita no DCN (Seção II), de

18-12-S7, na página 3807, onde se lê: SubatlvidaValor em Cz$
02.09.0!01001.4000.950- Suporte à Ação l.e·

de!Natureza da Despesa

gislativa

...."········---·-----···-·---"-··-·--~
4i92:0õ:oo· -~sP~sas d~ ~~rcl~i~ ~-;;;i;.
I 0.000,00

res

Leia-se:
Subatividade/Natureza dct Despesa Valor em ez$
02.09.0101001A000.950-= Suporte à Ação l.e·
gfs]ativa
.......__,,,,

__...

Despesas de Exercícios Anteda100.000,00

(*) ATO DO PRESIDENTE
N~> 240, de 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
36, e 97, inciso IV do Regimento Interno ~ de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo .N.o da Comissão Diretora
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~' 017978/87-4, Resol~
ve aposentar voluntariamente, Manoei George
Cassiniro, Assistente de Plenários. dasse •lo", Refer!ncia NM - 24, do Quadro Permanente do
(•) RepubUcetdo por haver saklo com lncol'fe95es no
de 18-12-87

DCI'f. D,

17.050.000,00

!NVESTH!Wl'OS

17.050.000,00

TOTAL

Senado Federal, nos tennos dos artigos 101, inci~
so lU, 102, inciso L aliDea "a", da Constituição
da República Federativa do Br.asll, combinados
com os artigos 428, iriciso II, 429, inciso I, 430,
inciso ill, 414, § 4•, e 438 da Resolução SF n'
58, de 1972, artigo 2 9, parágrafo único, da Resofu..
ção SF n• 35S, de 1983, artigo 3• da Resolução
SF n" 13, de 1985, e artigo 29 da Resolução SF
n9 182, de 1987, com proventos correspondentes
ao vencimento da Oasse "Especial", Referência
NM-28, observado o limite previsto no artigo I 02,
§ 2 9 , da Constitiuição Federal.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1987. Senador Humberto Lucena PreSidente
(*) ATO DO PRESIDENTE

____.._.........-----

17.050.000,00

DESPESAS DE CA?lTAl

17 ,G5D.000,00

TOTAL

res

15.945.000,00
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63.207.628,15
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· soo.boo;oo

TRA!;SF. CORRÊI<TE

51..'1"'ERA1!IT

46.261.628,15

OESPESAS CORRENTES

N• 248, ele ~ 987
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 fGi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n" 2, de 4 de aPril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 019060/87-4, Resolve aposentar, voluntariamente, José Lourdes de
Oliveira, _Adjunto Ugislativo, dasse "Especial";
Referência NS-19, do Quadro Permanente do Se~
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
me 102, inciso I, alínea ''a" I dâ Constituição da
Repúbilca Federativa do Brasil, combinados com
os artigos 428, inciso O, 429, inciso I, 430, incisos
IV e V, 414, §.4•, e 43S da Resolução SF n• 58,
de 1972, e artigo 29, parág,rafo (mico, da Resolu(•) RepubUcado por haver saldo com
'18-12-81.

In~o

no DCl'f, D,de

ção SF n• 358, de 1983, artigo 3• ds Resolução
SF n• 13, de 1985, e artigo 2' da Resolução SF
n<? 182, de 1987, com proventos integrais, obser~
vado o disposto no artigo I02, § 2 9 , da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente

(*) ATODOPRESIDENTE
N~> 253t de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
_38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
nt 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n• O19755/87-2, Reoolve .aposentar, voluntariamente, Antônio José Viana, lnspetor de Segurança Legislativa, CJasse "Especial ", Referência NS-19 do Quadro Pennanen·
te do Senado Federal, nOs termos dos artigos
101, inciso m, e 102, inciso L alínea "a"~da Consti·
tuição da República Federativa do. Brasil, combi·
nados com os artigos. 428, inciso_li, 429, inciso
~ 430, incisos IV e V, 414, § 4•, e 4:JS ds Resolução
SF n9 58, de 1972, e artigo 2 9, parágrafo fulko,
da Resoluçã_o SF n9 . 358, de 1983, artigo 39 da
Resolução SF n9 13, de I985, e artigo 2~ da Resolução SF n9 184 de 1987, com_ proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § 2~',
.da Constituição Federal.
_
Senado Federal, em 17 de dezembro de I 987~
-Senador Humberto Lucena, Presidente
(•) RepubUClldo por haver lllldo com hcorreçõu no DC:I'f, n,

de6-1·88
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ATO DO PRESIDENTE

N• 40, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atnbuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, in<:iso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada peJo Ato .d<LComissão Djretora
n'? 2, de 1973, e tendo em vísta que consta do

Processo n~ 002045/8S..5, resolve retificar os termos da concessão anterior_ (Ato do Presiclente
n9 5, de 1979) para manter aposentado Antônio
de Araújo Costa, Técnico Legislativo, Oasse ':Especial", Referência NS-25, ocupante do cargo em

comissão de Chefe do Gabinete do Presidente,
Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente
do Senado F'ederal, nos termos dos art. 101, inci102, inciso l, alinea "a", d~ Constituiç-ão
da República Federativa do BrasU, combinados
com os art. 428, inciso n, 429, indso r, 430, inciso
V, 438; 414, § 4•, e 416 da Resolução Sf n' 58,
de 1972, art. 2?, parágrafo único da Res.oJução
SF h1> 358, de 1963; .art 39 da _Resoh,Ição SF n9

so m, e

13, de 1985; art.2• daResoluçãon' !82, d~ 1987;
e art. 2', § 2', da Lei n"' 6.323, de 14 de abril
de 1976, combinado com as Resoluções n"' 21,
de 1980, alterada pela Resolução h"'l.?, de' 1987,
e Resolução SF ri' 7, de 1987, com ·proventos
integrais correspondentes ao vencimento do car-

go efetivo, obseiVado o dls_posto · no art. 102, §
21', da ConStituição Federal.
Senado Federal, 6 de abril de i988. ~SenaM
dor Humberto Iucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~>41, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52. item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de

conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, revigorada pelo ~to n9 12,
de 1983, da Comissão Diretora, e de acordo com_~

o disposto na Re_solução n\' 130, de 1980, e tendo
em vista o que consta do Processo n\'
003375/8S..9, resolve dispensar o Senhor Alfredo
Roberto BeSsow do emprego de Assessor )"éc~
rüco, sob o regime jurídico da Consolida_s:ão áãS
Leis do Traba1ho e d.o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, a partir de 25 de março de
198a
Senado federal, 6 de abril de 1988.- Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

1'1• 42, de 1988

O Presidente do Senado Federa1, no uso das
atribuições qu~ lhe conferem os arts. 52, Item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Corrilssâo Diretora
n\' 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo~ 002921188-0, resolve aposentar,
voluntariamente, Oswaldo José da Silva, Adjunto
Legislativo, Classe Especial, Referência NS..19, do
Quadro Pemamente do Sena'do Federal, nos ter-mos dos arts. 101, inciso lU, e 102, inciso 1, alínea
"a", da ConstituiçãO da República Federativa do
Brasil, combinados com os arts. 428, inciso U,
429, inciso I, 430, incisos IV e V, 414, § 4~. e
438, da Resolução SF n• sa de !972; art. 2',

parágrafo único, da Resolução SF n1 358, de
1983; art. 3• da Resolução SF h' !3, de 1985,
e art. :29 da Resolução SF n9 182, de 1987, com
proventos integrais, obseiVado o disposto no art
102, §29, da Constituiçã.o Federal.
Senado Federai, 7 de abril de 1988.- Senador
Humberto Lucena, Presidente.
':,\TO JiC)PREsiDENTE
N• 43, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe ··conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe fOi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n9 003108/88-0, resolve aposentar,
por invalidez Cãtlos Adolpho de Jesus, Adjunto
Legislativo, Oasse Especial, Referência NS-19, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos ter~
mos dos arts. 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea
"b", da. Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados <:om os arts. 428, inciso m,
§ 2•, 429, inciso UI, 414, § 4•, e 438 da Resolução
SF n\' 58,. de 1972; art. :2?, parágrafo único, e
art. 3• c(a Resolução SF rr 358, de 1983; da Resolução SF n<> 13, de 1985; art 2~ da Resolução
SF n• 182, de 1987, e art. I• da Lei n' 1.050,
de 1950,- com proVentos integrais, obseiVado o
disposto no art. 102. § 2"', da Constituls:ão Federal.
Senado Federal, 7 de abril de 1988.- Senador
Humberto Luceita, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

J'll9 44, 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
n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n"' 003107/884, resolve aposentar,
por invalidez, Franctsco de Assis Neves, Técnico
Legislativo, Oasse Especial, Referênda NS--25, do
Quadro Permanente do Senado Federai, nos ter~
mos dos artigos 101' inciso r, e 102, inciso r,
alínea "b", da Constituição da Repóblica Fede~
rativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso III, § 29, 429, inciso III, 430, incisos IV e
V, 414, § 4~', e 438 da Resolução SF n9 58, de
-1972; artigo~. parágrafo único, e 31 da Resolução
SF n• 35a de 1983; artigo 3• da Resolução SF
n~ 13, de 1985; artigo 2" da -ReSolução SF n1
182, de 1987, e artigo 1~ da Lei n9 1.050, de
1950, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de abril de 1988.- Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'I'IE

N•45,de 1988
O Presidente do Seriado Federal, usando da
competência que lhe confere o Regimento Interno
e cOnsiderando a assinatura de Convênio com
a SEDAP/SUCAD destinado à <:onstrução do Ane~
xo lD dà Senado Federal, resolve:
-- Art 19 É extirita a Comissão Especial de U<:f,.
tação instituída pelo Ab:;, do Presidente n\' 9, de
1988.
Art. 2~' Este ato entra em vigor na data de
_sua publicaçãO.
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Art. 39 Revogam-se as disposições em _ctm~
trário.
Senado Federal, l1 de abril de 1988. -Senador Humberto Lucena, Pr~sidente,
ATQQQ PRESIDENTE

l'i' 46, d!' 1!)88
__ O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuiçõe5 que lhe ~Orifererii os artigos 52, it~m
38, _~ 97, inciso IV, do Regimento_ lri.temo, e de
conformidade com a delegação de c::ompetência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiTetora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
no Processo n~ 003735/88~5, _re~olve designar
Carlos AlbertocBeze_rra de .Otstro, Engenheiro,
Oasse ''Especial", Referên<::ia NS--25, d6 Quadro
Permanente do Senado Federal, para responder
pelo expediente da Subsecretaria de Engenharia,
no período de 25 de 'abril a 24 de r:naio 9e 1988,
durante o ímpedímento do titular.
Senado Federal, 14 de abril de 1988~- Senador Humberto Luc:ena, Presidente.
·
ATO DO PRESIDENTE

N•47,de1988

-

O Presidente do Senado Federal~ no uso das
atribuições que lhe conferem._ofi artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo PJ.o da Comissão Diretora
n' 2, de· 1973, e tendo em vista o -que consta
<!o ~acesso. rJ9 003566/88-9,_réSO_l_ve ~entar,
por inva1idez, Rosa Villa Rios, Assessor Legislal;ivg,
SF~AS~ 102.3, do Quadro Permanente do Senado
Federal Parte Especial, nos temlÕs- dos artigos
101_, inçiso I, e 102, inciso J, alinea "b", da Constituição da República Federativa do Brcisil, combi~
nados com os artigos 428, inciso m, §. 29, 429,
inciso III, e 414, § 4 9, da Resolução SF n9 58,
de 197?; ãrtigos 2t, parágrafo único, e 3~ da Resolução SF n9 3~8. de 1983; artigo 39 da Resolução
SF n9 13, de 1985; artigo ,2? da Resolução SFn"
182, -de 1987, e artigo Jl' da Lei n' 1.050, de
1950, com proventos integrais, observado o dls~
posto no artigo 102, § -29, da ConstitUiÇão Federal.
Senado Federal, 14 de abril de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE
N~" 48,

de

f988

- O Presidente do Senado Fedefai, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno, e de
acorct_o com a delegação de competência que
lhe fo~_outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
ri' 2~- âe 1973, e tendo em-vista o que conSta
do Processo n9 003916/8S..O, resolve aposentar,
voluntariamente, José Argemiro Batista, lnspetor
de Segurança Legislativa, Classe "EspedaJ" Referênçia N&-19, do Quadro Permanente do S~nado
Fedehil; ·nos termos doS artigos. 101, inciso JU.
e ~02,incisol~ alínea "a.~·. da Constituição daRepúbltca Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 428, inciso fi, 429, inciso I, 430, incisos
IV e V, e 414, § 4 9, da Resolução SF n' 58, de
1972; _artigo 2 9, parágrafo único, da Resolução
SF n~ 358, de 1983, artigo 3~ da Resolução SF
n' 13, de 1985, e artigo 2\' da Resolução SF n1
182, de 1987, com proventos integrais, observado

ig58
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o disposto no artigo 102, § 29, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 14 de abril de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1' 49, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no usO dãs
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
09 2, de l973,4.e tendO em viSta_ o que consta
do Processo n? 003647/88-9, resolve aeciarar

aposentado, compulsoriamente, a partir de 14 de

abril de 1988, Franklin Leite de Aguiar, Assistente
de Plenários, Oasse Especial, Referência NM-28,
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso n, e 102, inciso
D, da ConstituiçãO da República Federativa doBrasil, combinados com os artigos 428, inciso I, §
]9, 433, 438 e 414, S 49, da Resolução SF n~
58, de 1972; artigo Z', parágrafo linJco, da Resolu~
ção SF n• 35!!, de 1983 e artigo 3• da Resolução
SF n<:> 13, de 1985, com proventos própotdonais
ao tempo de serviço, observado o disposto no
artlgo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado federal, em 14 de abril de 1988._Sena:dor Humberto Lucena, Presidente.

ATA DA 14& REUNIÁO
Às doze horas e vinte minutos, do dia vinte
e hum do mês de março do ano de hwn mil
novecentos e oitenta e oito, na sala de reuniões
da Primeira S_ecretaria dO Senado- Federal, sob
a Presidência do ExCelentíssimO Senhor Senador
Jutahy Magalhães, Primeiro~Seçretãrio do Senado
Federal e Presidente deste Conselho de Super~
visão, presentes osrnembios:José de Passos Pôr~
to, Guido Faria de Carvalho, Rubem Patú Trezena,
José de Ribamar Duarte Mourão e Agaciel da
Silva Maia, reuniu-se o ConseJho de ~tlpervisão
do Centro Gráfico do Senado Federa], em sua
14()!' Reunião. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro José de
Ribamar Duaite Mourão, que apresentou parecer
sobre o processo h9 012405/87~6 CEGRAF, referente ao pagamento de Gratificação por atividades
com raicrX a odontólogos do CEGRAF. Em seu
parecer o Conselheiro diz que "as informações
fornecidas por aquele Órgão dão conta de que
o tratamento a ser dado ao presente caso deve
seguir os mesmos parâmetros estabel~c;:idos com
base no Parecer n9 99/82 da Consultaria Geral
do Senado Federal, que serviu de orientação para
a decisão do Conselho de Administração que concedeu beneficio idêntico aos odontólogos pertencentes ao Senado no percentual de 40% (quarenta por cento) calculados sobrq.o vencimento
base ou salário contratual se estatutário ou ceie~
tista integrantes do Plano de Classificação de Cargos. Após a exposição, a matéria foi 'colocada
em discussão. sendo amplamente analisada por
todos os presentes. Logo após, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. A segu!r, o Senhor ConseJheiro, José de Ribamar Oualfe Meu~
rão, solicitando a palavra, esclareceu aos demais
presentes que recebeu do Senhor Consultor-Geral do Senado Federal o Processo n 9
0553.5/87-5~Senado, referente à pretensão-do servidor aposentado do CEGRAF, Senhor Pedro Mar-

)I

tins de Oliveira, contendo amplo e substancioso
parecer daquela Con_sultoria sobre a legalidade
e exame da petição; esclarecendo também que
no citado parecer é sugerido o desmembramento
do presente processo, em dois, por se tratar de
matérias diversas. Logo após a conclusão da ex- posição do Senhor Conselheiro à cerca do parecer
do Senhor Consultor-Geral do Senado Federal,
o egrégio Conselho de Supervisão do CEGRAF
resolveu por unanimidade de votos acolher a su~
gestão acima1 contida no parecer de fls. 224 e
257 do Processo n~ 05535/86-5~Senado Federal
em apreço, A segWr, o Senhor Diretor Executivo
do CEGRAF, Dr. Agaciel da Silva Maia, solicitando
a palavra, submetéu e solicitou aprovação para
o projeto _çie mudança das instalações da Seção
de Arte do CEGRAF, discorrendo sobre a necessidade de modernização e equipação daquela importante_ e fundamental unidade produtiva do Órgão. Após considerações, a proposta e o projeto
foram __aprovados por· unanimidade. Nada mais
havendo a tratar,_~gr:adecendo a presença de to_ç;Jos, o Senhor Presidente- Senador Jutahy Ma.:·
galhães - declarou encerrados os trabalhos e
para constar, eu, Maurício Silva, Secretário deste
Conselho de Supervisáo, lavrei a presente ata que
depois de lida e aprovada por todos será encami~
nhada à publicação no DCN. Brasília, 29 de março de 1988. -Senador Jptahy Magalhães, Presidente- Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presi~
dente -José de Rlbamar D. Mourão; Membro
- Guldo Faria de Carvalho, Membro - Rubem Patú Trezena, Membro.
Ata da 4• Reunião Ordinária da Comissão

Diutora,
realizada em 13 de abril de 1988
. Às dez horas e trinta minutos do dia treze de
abril de um mü novecentos e oitenta e oito, na
SaJa de Reuniões da Presidência, reuniu-se a Comissão DJretora do Senado Federal, sob a Presi~
d.ência do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente, com a presença, inicialmente, dos Senhores Senadores José lgnácio, Primeiro-Vice-·
Presidente, Louriv;;ü Baptista, Segundo-Vice-Pre~
sidente, Jutahy Magalhães, Primeiro~Secretárto,
Dirceu Carneiro, Terc_eiro..Secretário, FranciSco
Rollemberg, Suplente, e, no decorrer da reunião,
João CaStelo, Quarto-secretário. Deixou de com~
parecer, por motivo justificado, o Senador Odacir
Soares, Segundo~Secretário:o.
Inici~99 os trabalhos, o Senhor Presidente
submete aos presentes Oficio qtJe lhe foi encaminhado pelo Diretor-Geral da Casa, no seguinte
teor:
_"No ãno d.e_1987 a Comissão Diretora, tendo
em vista a excepcionalidade da situação decor~
rente do funcionamento simultâneo da legislatura
ordináia e _dos trabalhos constituintes, autorizou,
a titulo precário e sem caracterizar direito ou ânus
permanente para a Casa, o pagamento de 54
(cinqüenu,..e quatro) diárias a todos os Senadores
e.seiVidores do Senado.
2. POSteriofni.eilte, em 2 de dezembro de
1987, o assunto voltou a ser-examinado quando
do cálcula do 131'-salário a ser pago aos servidores
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo ficado decidido
seria novamente deba~
tido este ano para o equacionamento de uma
política administrativa.

que
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A situação excepcional vivida pela Casa no ano
de 1987 se estenderá até a promulgação da nova
Constituição, razão por que venho propor a Vossa
ExceJênda seja mantido, durante esse período,
critério igual ao estabelecido para o ano de 1987."
Após discutido, o expediente é aprovado.
A seguit, o Diretor~Gei'al traz ao conhecimento
do Colegiada proposta de Ato da Comissão Dife..
tora alterando o Orçamento Interno do Funcegraf
para o exercício de 1988 (Processo _n9
000453188-9). A matéria é disçutida e aprovado,
assinando os presentes o Ato, que vai à publicação.
A partir desde momento, comparece o Senador
João Castelo, Quarto-Secretário, que passa a par~
ticipar dos trabalhos da Comissão DJretora.
Em seqüência, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães,
Primeiro~Secretário, que apresenta para exame
dos presentes os seguintes assunto~
1~) Processo n? Õ01785/88~5, que trata de
ressarcimento de despesas médico--hospitalares
do ex-senador João Agripino Filho. Após discus~
são da matéria, a Comissão Dfretora aprova o
ressarcimento no valor indicado peJa Subsecretaria de Assi~nda Médica e Sod<!].
2~) Processo n~ 002995/88-.3~~ relativo a res·
sardmento de despesas médico~hospitalares do
ex-8enador Godomír Minet Discutida a matéria,
os presentes aprovam o ressarcimento no valor
indicado pela Subsecretaria de Assistência Médica
e Social.
39) Processo n9 002152/88-6, contendo proposta da Subsecretaria de Análise de reajuste, de
cinco para dez vezes o maior valor de referência
vigente no DF, da bolsa concedida aos estagiários
que prestam serviço na alimentação do Banco
de Dados Sicon. Após discutida a proposta, a
Comissão Diretora aprova o reajuste para 4 (qua~
trol§a!áiies Mínimos de Referênci;;~,
_ .
_ 4~) Processo n9 01917'!1/85~3, em que o exservidor Nardi Wensing "pede reconsideêação do
Ato que o demitiu do cargo que oq~.pava no Senado Federal". Antes de ser Iniciada sua discussiio,
a matéria é retirada da pauta para reexame.
5•) "Pi-acesso n' rxí7573ia4-7- no qÚal JOão
Marques Alves e Célio lllves de Azevedo, Assistentes
Legislativos. do Quadro Permanente, requerem revisão de_seu enquadramento. A ·comissão Diretora, após diScutir a matéria, e tendo em
vista os pareceres contrários da Consultaria GeraJ
e da Diretoria Geral, indefere o pedido, por falta
de amparo legal.
69) Proposta· de Ato da Comissáo Dirétora estabelecendo "normas para a concessão, aplicação e prestação de contas de subvenções sociais
e/ou aüxílios fmanceiros, no âmbito do Senado
Federal". Após sua discusão, o Plenário aprova
a matêria, assinando os presentes o respectivo
Ato, que vai à publicação.
_ 7 9 ) Consulta da Subsecretaria de Adminis~
tração Financeira sobre procedimento a ser adcr
tado quanto ao recolhimento de contribuições pa_r_a o lapas e FGTS relativas aos sefv:idores da
Barbearia que tiveram sua· situação regularizada.
Após discutir a matéria, o Plenário resolveu que
o desconto e o recolhimento em exame serão
efetuados a partir da dedsão da Comissão Diretora, em sua reunião de 6 dê janeiro de 1988,
no Processo n9 004776187..9.
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&') Proposta de Ato 'fevogando o artigo 19
e alterando o artigo 39 , do Ato da Comissão Dife..

tora n~" 11/88. A matéria é aprovada, após ser
discutida, assinando os presentes o Ato, que vai
à publicação.
_

99) Propc;>sta de Ato que mantém sem reajuste os valores dos subsídios, parteS' variável e
fixa, dos Senadores, nos meses-de abril e maio
de 1988. Aprovada a matéria, os presentes assinam o Ato que vai à publicação.
109) Proposta de Ato que mantém se:m rea-

juste, nos meses de" abril e rAaio de 1988, os
.salárfos, vencimentos e demais verbas remuneratórias dos servidores do Senado Federal, do
Cegraf e do Prodasen. A matéria, após sua discussão, é aprovada, assinando os presentes o Ato,
que vai à publlcação.
11 ~>) Propost:.) de Ato que altera e consolida
as normas que disciplinam a requisição de servidores do <:egraf pelos órgãos da Estrutura Administrativa do Senado (Processo n<~ 01'9529/87-2).
Aprovada a matéria, após ser discutida, assinam
os presentes o Ato, que vai à publicação;
Nada mais havendo .a tratar, o Senhor Presidente declarou, encerrados os trabalhos, às doze
horas, pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor·
Oeral do Senado Federal e Secretário da Comissio Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
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a alínea "a" do parágrafo único; do art 118 da
Lei n• 5.682/71.
De acordo com o preceito _regimental, assume
a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Nelspn Carneiro, que declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que irá
proceder à eleição do Presidente e Relator. Distribuidas as cédul_as_. o Sr. _Senador_ Nelson Carneiro
cOnVida o Sr. Senador Edison Lobão e o Sr. Senador Wilson Martins para funcionarem como _escrutinadores.
f?rocedida a eleição, verifica-se o seguinte resul·
tado:
Para Presidente:
Senador José Menezes 111111111110 votos

_Para Relator: _ _

_

Senador Cid Sabóla de Carvalho -1111 Ovotos
São_ declarados_eleitos, respectivamente, Presidente e Relator, os Srs. Senadores João Menezes
·
e Cid Sabóla de CatValha.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador João
Menezes agradece em nome do Sr. Senador Cid
Sabóia de Ca~Valho e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto,
Asslsterite da Corilissão, lavrei a presente ata que
lida, e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

cação.

Sala da comissão Diretora, 13 de abril de 198a
- SenadorHumberto Lucena, Presidente.
COMISSÃO ESPECIAL

Duún<la s/n, de 1988, do Senhor Deputado Gerson Peres, encaminhando ao
Presidente do Senado Federal denúncia
contra o Senhor .14sé Paulo Sepúlveda
Pertence, Procurador-Geral da RepúbU·
ca, acumulando as funções de Procura·
dor EleJ.toral, no sentido de que seja dirigida representação ao TSE, a Hm de que
suspenda tnmsrnluões gratuitas, porredes nacionais de rádio e televtsio, de
partidos que não preencham as condições exigidas pelo § 1• do art. 2' da Lei
n' 7.454/85, combinado com a atines. "a'"
do parágrafo único, do art. 118 da Lei
n'5.682171.
1 • Reunião (Instalação), realizada
em 5 de abril de 1988
ADs cinco dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e oito, na sala de reuniões
da Comissão de Economia, presentes os Sis. SenadoresJoão Menezes, Edison lobão, Od Sab6ia
de Carvalho, Severo Gomes. Otagas Rodrigues,
Mauricio Corr~a. Jamil Haddad, Wilson Martins,
Nelson Carneiro e Teotónio Vilela Filho, reúne-se
a Comissão Especial - Denúncia s/n, de 1988,
do Senhor Deputado Gerson Peres, encaminhando ao Presidente do Senado Federal denúncia
contra o Senhor José Paulo Sepúlveda Pertence,
Procurador-Geral da República, acumulando as
funções de Procurador Eleitoral, no sentido de
que seja dirigida representação ao TSE, a fun
de que suspenda transmissões gratuitas por redes
nacionais de rádio e televisão, de partidos que
não preencham as condições exigidas pelo§ 1~
do art 21' da Lei n~ 7.454/85, combinad:o com

COMISSÃO PARLAMEI'UAR

DE ll'IQ(ÉUf()
Criada através da resolução n• 59, de
1987, destlnada a apurar as iJTegularldades e seus responsáveis pelas impor·
tações de alknentos poro órgãos governamentais
8• Reunião, realizada em 23 de março de
1988
Ms vinte e três dias do mês_ de março de
mil novecentos e oitenta e oito às dez horas
e onze minutos, na Sala da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores Dirceu
Carneiro, Cid Sabóia de Carvalho, Mauro Borges,
Mendes Canale e José Paulo Bisol, reuniu-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a
apurar as irregularidades e seus repensáveis pelas
importações de aliment,os por órgãos governamentais.
O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Comissão e convocou os depoentes Marco Aurélio Giovannoni, ex-gerente da GECAMIINTERBRÁS, João Alfredo Coelho Ribeiro, éx-chefe
da AGROINDJlNTERBRÁS, e Jorge de Oliveira
Rodrigues -gerente da GEPIN!INTERBRÁS, que
prestaram Ojuramento de praxe.
-O Senhor Presidente passou à fase interpelatória, concedendo a palavra ao Senhor Senador
Mauro BQrges que questiona os depoentes sobre
sitUação funcional, procedimentos a ~speito da
importação de carne pelo Brasil, critérios de ~ele
ção das empresas Socapa e Sogeviandes e preços "negociados. -Os depoentes responderam as questões formu~
!adas pelo Senhor Relator e o Senhor Presidente
concedeu a palavra aos Senhores Senadores Cid
Sabóla de Carvalho e Mendes Canale.
Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Senador Mendes Canale te<!e alguns comentários a
respeito desta operação e da falta de responsa-
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bilidade e nacioO~ismo das pessosas que a de<:idiram e que este fato lhe causa repugnância.
O Senhor Presidente concordou com as considerações do Senhor Senador Mend~ Canale e
a seguir pasSou a inquirir os depoentes. Em seguida, informa aos mesmos que a documentação
trazid~ para embasar s1,.1as afirmações devem ser
encaminhadas à Secretaria da Comissão.
ÔSenhor Senador Merides-·Ca.nale pede autorização ao Senhor PresiQente! que concedeu, para
que a Assessoria faÇã a leitura de documentos
que fornecem os preços da carne negociados
àquela ep6ca, na Comunidade Econômica Européia.
Nada mais havendo a tratar, o_Senhor Presideilte agradece a presença dos Senhores Senadores, comunicando que no próximo dia 29, às
09:00 hÕras haverá o -depotrnento ao Sr. Aristides
Maria Ricci Corbellini e, para constar, eu, Cleide
Maria_ Ferreira da Cruz, Assistente da Comissão,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e ii'á à publi<::ação juntamente com os apanhamentos t.aquigráficos.

ANEXO À ATA DA B• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE: JNQilÉRTrO
CRMDA A711A \lÉS DA RESOLUÇÃO N• 059,
DE: 1987, DESTINADA A APURAR AS fRRE.
GULARIDADES E: SEUS RE:SPONSÁVE:IS
PELAS IMPORTAÇÕES DE: ALIMENTOS

POR ÓRGÁOS GOVERNAME:NTNS REALJ.
Z<IDA NO DIA 23 DE MARÇO DE 1988, NA
5-ILA DA COMISSÃO DE ECONOMIA, ÀS
DEZ HORAS E ONZE MINUTOS, DESTINADA A o<.MR O DEPOIMENTO DOS SRS;
ARCO AURÉ:UO -GIOVANNONI, JOÃO ·AL·
FREDO COeLHO RIBEIRO E JORGE DE
OLIVEIRA RODRIGUES. Q(}E SE PGBUCA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE·

NHOR PRESIDENTE:
Presidente: Senador Dirceu Carneiro
\Jl.ce-Presidente: Senador Louri_'@). Baptista
Relator: Senador Mauro_Borg~S
(Íntegra do apanhamento taqulgráfo da
reunião.)
O SR PRESIDENTE (Dirceu C<P'neiro)- Havendo número regimental, declaro -abertos ostrabalhos da Comissão de Inquérito' sobre questões
de importação de alimentos.
Convocamos para fazer o juramento os depoentes Marco .6.4-~lio Giovannoni, _João Alfredo
Coelho Ribeiro e Jo_rge Rodrigues. Convidamos todo o Plenário para fi<::ar de pé.
Vai prestar juramento o Sr. Marco Aurélio Giovannoni. (Pausa.)
O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI-

..Juro, como dever de consciência, diz~r
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, destinada a apurar as írreguladdades e seus res~
pensáveis pelas importação de alimentos
por órgãos governamentais."
O SR. PRESIDENTE ( Dirceu Carne~o)- Vai
prestar jurcllnento o Sr. João Alfredo Coelho Ribeiro.
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O SR. JOÁO ALFREDO. COELHO RIBEIRO-

O SR. MARCO AURÉLIO GIOVANNONI- Eu
pertenço aos quadros da empresa desde 1976.

de- alimentos na subsidiária de Paris na interbrás·
France, teve por escolha a socopa.

"Juro, como dever _de consciência, dizer

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Da petro·
brás ou da interbrás?

fez a escolha?

O SR. MARCO A(JRÉUO GIOVANNONI- Da
interbrás.

tament~.

toda a verdade, nada omitindo do que seja
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos
relacionado~ com a investigação a cargo des-

ta Córriissáo Fcirlamentar de Inquérito, destinada a apurar as irregularidades e seus res-

ponsáveis pelas importações de alimentos
por órgãos governamentais."
o SR. PRESIDERTE (Dirceu CarrieTro).:.. '1~1
prestar juramento o Sr. Jorge RodrigUeS.

O SR RELATOR (Mauro Borges) -A segunda:
a que diretor V. S• estava subordinado? o=sr. ·corbeUini Já_ t;Pª diretor .da ipterbrás?

O SR. MARCO AdRÉLIO G!OVANNONI- Eu
esta_ya ~ordinado ao O_iretor Paulo Pessoa Lima
Câmara. O Sr. Corbellini, àquela época, já era
O SR. JORGE. R'ODRIGUES Diretor da interbrás.
"Juro, como dever de consciência, dizer
OSR. RELATOR (Mauro Borges)-OSr.Jorge
toda a verdade, nada omitindo do que seja
Rodrigues declarou à Comissão de_ Sindicància
do meu conhedmento sobre quaisquer fatos
relacionados com a investiQã.ÇãO a·cãrgo deS- da interbrás, em 29 de julho de 1987, Perante
o Sr. Marcos Raposo, que a interbrás já conhecia
ta Comissao Parlamentar de Inquérito, destia socopa desde 1985, através do Gerente-Geral
nada a apurar as irregualaridades e seus resda gedesp, Marco Aurélio Giovannoni. Efetivaponsáveis pelas importações de alimentos
mente, temos em mãos alguns telex sobre a tentapor órgãos governamentais".
- tiva de o Brasil comprar da CEE, através da interO SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro) - De brás, 50 mil tone!ãdãs-de carne em setembro
acordo com a sistemática que foi adotada na últide85.
ma reunião, prossegWmos, nesta, passando dire·
Anteriormente a essa data, a interbrás já havia
tamente para as indagações, quando ouviremos,
adquirido carne na EUropa?- QUando, quanto e
primeiro, as respostas das indagações do relator,
de que empresa?
posteriormente, dos membros da Comissão e,
O SR. MARCO.AURÉLIO GIÓVANNONJ - Eu
finalmente, a Presidência poderá, também, fazer
algumas indagações e ouvir cada um dos de~ não posso lhe dizer porque, como gerente da
gedesp, o assunto s6 começou a ser tratado por
poentes.
mim, na função de gerente, a partir de setembro
Neste momento, passamos a palavra ao ilustre
Relator, para que inicie as indagações que achar 85.
convenientes.
9.~, ~TP.R (Mauto BOrges) -Quer dizer
O SR. RELATÕR_(Mauro Borges)_- Sr. Presi· que o senhQJ; não -~be de mais nada? Só na
dente, Srs. Senadores, daremos início ao interro- sua gestãO que o Sr. sabe?
gatório.
O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI- SoSr. Marco Aurélio diovannoni, que cargo V. S• mente na minha gestão, porque anteriormente
ocupava em setembro de 1985, na Inte~rás? A eu náo saberia lhe dizer inclusive os quantitativos
gerência da Gecam? Quais as funções? Até quan- ou valores e se de fato a empresa chegou a imdo, lá, V. s• permaneceu? É uma pergunta com portar.
três partes.
Q.?R. ~ELATOR -(Mauro Bofges)- Mas o seO SR. MARCOAU®O<llOV!INNONl- Em nhor disse __ que trabalhava na interbrás antes de
setembro de 1985, Os:uPaYa o cargo de gerente ser gerente.
da GECAM. Gerência de Comercialização e AbasO SR. .MARCO AURÉLIO GIOVANNONI- Já
tecimento de Mercado Interno.
trabalhava na empresa, mas numa área distinta
A segunda pergunta... ?
do Cargo que eu ocupava.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Quais as
O _SR RELATOR (Mauro Borges) -Qual era
suas funções?
a área?
O SR. MARCO AtlREOO GIOVANNONI- Ge·
O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Eu
rente comercial do departamento.
trabalhava na área, .9-e grãos, de commodlttles
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A geca~ agrícolas.
era ligada a que órgão?
O SR. ~ELATOR (Mauro. Borges) -No telex
O SR. MARCO J\URÊLIO GIOVANNONI - É 390.000..:3021, de I 6 de setembro de 85, o senhor
wna gerência subordinada à diretoria colegiada dirigindc>-se à interbrás--France, ofereceu as conde interbrás. Subordinada ao diretor, na época, dições do contrato, inclusive o preço de 450-dólares por-tonelada métrica. Já nesse telex a socop-a
Sr. lima Câmara.
aparece como uma empresa a ser contratada pela
O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~Até<Íuando interbrás.
V. S• permaneceu lá?
. ~Qu~s os critérlos para a seleção da socopa?
O SR. MARCO AtlREUd GIOVANNClNI - A Por que ela foi escolhida? Quem participa?
gecam, posteriormente, mudou de nome e pasO SR. MARCO AÚRÉUO G!OVANNONI ...... A
sou a chamar-se gedesp- Gerência de Produtos partir da orientação da SEAP, de um pedido exEspeciais - e permaneci na função até outubro presso da SEAP, de 11 de setembro de 85, nós
de 1987.
adonamos o escritório de Paris, interbrás~France,
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-V. S• entrou para obter uma ofe~ do produto de origem eurc>péia. O responsável, à época, pelo departamento
para a interbrás quando?

eu

Ere. que

O SR. RELAtOR (Mauiô"Borgesi -

o'sR MARCO AURÉLIO GIOVANNONI- Exa·

EJe fez urna seleç_ão de. ~mpresas, pare~
que a empresa Socapa reunia os quesitos
adequados para ser a fornecedora desse produto.
ce~me

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem fez
essa seleção?
O SR. MARCO AURÉUO GiOVANNONI ~O
responsável pela área de alimentos da lnterbrásFrance, no caso era o chefe da área de alimentos
da Interbrás-France.
Eu nãó saberia lhe dizer quais são os critérios
que ele adotou, porque foi uma seleç!o feita por
ele. Os telex que eu tenho em meu poder evidenciam isso, mas acredito que tenha sido pelo fato
de a Socapa ser, das empresas operadoras de
carne no Mercado Comum, a maior em volume
de transações. e bem como ser uma empresa
paraestatal com capital do governo francês na
su~ admirUstração. Mas isso é uma impressão
que tenho.

O-SR. MENDES CANALE ..;...._Quem era o gerente _que deu essa ordem? EJe só mencionou
o cargo, mas não mencionou a pessoa que exercia essa função.
O SR. MARCO AURÉLIOGIOVANNONI::.... O
Chefe da área de alimentos que inclusive assina
o telex onde fica claro que a Socapa fo! escolhida
por ele é o Sr. RemyS Beru:o? Ele é um cidadão
italiano, que à época trabalhava na lnterbrás em
Paris.
SR. MENDES C:ANALE . .:.,.
éfa -liãliano
e trabalhava na lnterbrás?

--o

Ele

OSR. MARCaACIRÊUO GIOVANNONI-Sim.
Na lnterbrás Paris.
OSRRELATOR(MalirO:BOrges)-Eele-reside
lá?
O SR. MARCO AURÉUO GlOVANNONI- Ele
reside lá. ele é funcionário _contratado localmente.

O SR. MENDES CANAIE..:..: F'ãTfarido brasileiro
nesta terra.
0

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Sabe se
ele co~tinua ~a emp~~2___ _
O SR. MARCO AURÊLIOGIOVANNON!Acredito que não. A lnterbrás Paris, a INTREBRÁS
France foi desmobilizada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Senhor
sabe de outras pessoas que tenham participado
dessa sefeção?
O SR. MARCOAÚRÉUO GIOVANNONI- Perdão, eu não...

OSR RELATOf{ (Mauro Borges) _-A seleção
da Socapa. Das pessoas que estiveram diretamente ligadas à escolha foi só esse homem que
o senhor falou?
O SR. MARCO AURÉLIO GIOVANNONI- Eu
imagino que sim. Quer dizer, eu não saberia lhe
dizer porque nós pedíamos uma oferta ao escritório de Paris e_eles vieram com a empresa Soccr
p~já selecionada na êpoca. Quer dizer, que outras
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pessoas estiveram envoMdas no processo de se-

leçlio...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Que outra5

empresas foram consideradas e depois foram
desclassificadas?
OSR.MARCOAURÉUOGI~VANNONI-Não

saberia dizer. O telex que recebemos de Paris... _
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

O telex

foi da SEAP? O telex que motivou o conta,to com
o senhor? Quem era o chefe naquela época? _V.
Ex" sabe_quem assinou?
O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI -

O~

Qiefe da SEAP. Eu não sei, se houve, efetiva~
mente, um telex ou se foi_ um pedido transmitido
telefonicamente, de qualquer forma o Secretárioadjunto da SEAP era o Sr. Joã_o Luis da Silva
Dias.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O Sr. se
considera responsável por essa escolha da Socopa? Considera~se de uma forma qualquer ligado
à escolha?
OSR.MARCOAURÉLIOGIOVANNONI-Não.

E eu farlJ referência a um- télex, datado de 17
de setenibro, assinado pelo Sr. Enzo Ocozorit~
referente à imponação de carne, em que diz vou ler apenas q cabeçaJho porque ele eludda
-"Referência à importação de c ame, dando continuidade ag telex de V. S•, convoçam.os_ a fiiTDa
Socopa com a' qual tivemos uma reunião preliminar em 13/9". A seleção da empresa foi feita,
através da subsidiária de Paris, o telex evidencia
isso e é assinado pelo Sr. Enzo Ucozoriti.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essa esco,
lha foi surgerida e a homologação? Como foi o
processo interno da Int~rbrás para homologar?
O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Eu
faria notar que não chegou a haver uma homologaçao, porque nesse periodo em ·que iniciamos
os contatos para a compra de carne, a operação
foi abortada. Na verdade fizemos contatos na Argentina, Uruguai e na CEE. Na Argentina e no
Uruguai recebemos ofertas de produtos, repassamos à SEAP para análise e, em ambas as situa~
ções, a SEAP mandou pedir que cancelássemos
os contratos, porque os preços estavam fora de
linha para o que eles pretendiam pagar. O cantata
com a CEE foi um pouco mais adiante mas, mesmo assim, um dia antes da reunião marcada com
o comitê em Bruxelas, o Secretário Silva Dias
nos telefonou, dizendo que o Governo não iria
mais importar o produto, porque não houve concordânda do Ministério da Agricultura, do Brasil,
com a operação.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essa discordância com relação à operação, o Sr. por acaso, teve notícia se foi por questões de qualidade,
de preço? Não sabe a razão?
O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI- Não
sei a razão. Sei apenas, porque ele me relatou,
que era necessário que tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério da Agricultura estivessem concordes com relação à Importação ~ ele
relatava que o Ministério da Agricultura, àquela
época, não aconselhou a operação.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)l- Mas veja
bem; o voto, pelo quaJ era autorizado a impor~

tação, era dado por um conjunto de ministros.
O Sr. sabe se porventura o Ministério da Agricultura votóU a importação de carne?
OSR.MARCOAURÉUOGIOVANNONI-Não
chegou a_ ha~er um voto, Porque a Operação, cO;
mo disse ã V~ Eli', um dia antes de haver a reunião
em Bruxelas, do Coniitê da Comunidade Ec9nôltlica Européia, qUe deliberaria sobre essa venda,
houve um pedido de cancelamento da operação.
A reunião foi desmarcada, a operação morr.eu
ali e s6 foi retomada um ano-depois,já na gestão
do Sr. Joi'ge Rodrigues na gerência de produção.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -EssaTii.ani~
festação do Ministério da Agricultura foi verbal
ou o Sr. sabe se foi ~través de algUm documento?
o O SR. MARCO AURÉUO ~GIOVANNONI- foi
verbal.

O SR. RELATOR. (Mauro Borges) quem?

Para

~O SR. MARCOAlm:UOdiOVANNONI-~Para
o -Sr. João Luis da Silvã Dia~. qt,~e me -reportou
essa informação.
O SR. MENDES CANALE- Sr. Relator. podia
o depoente dizer qual foi o valor da propOsta da
Argentina e do Uruguai, o preço de tonelada/car~
ne, frente às outras apresentadas pela CEE? Eu
tenho aqui um telex de 6 de setembro de 1985,
endereçado à gerência, ao funcionário Plínio Bastos que,_ na época, trabalhava com o produto,
dando as condições de preço. "FOB, porto argentino, estivado, 940 dólares por tonelada, descarga
em porto brasileiro por conta do comprador", Esse é o- preço argentino r'egistrado em telex. 940
d6Iares._A oferta que_ eu ~nho do produto uruguaio; em telex de 19 de agosto de 1985, indica
980 dólares FOB-frigorífico FOB-planta, como se

usa.

~

_-_·p_sR:R1;LATOF (Mauro Borges)-~ NO'lecen-

tOS e.H

---- -

-

O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Novecentos e oitenta.

O SR. MENDES CANALE- A data da primeira
é de 6 de setembro deH.
~~ Õ SR. MARCO NJRÉUO <:;IOVANNONI- De
1985.
~
·~.

O SR. MENDES CANALE -'- Fa segunda é
de...

O SR./i\AACOAURÉUO GIOVANNONI-19

-de cigosto de I 985;

-

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- No telex
171-T-089, de 18 de setembro de 1985. o ex-Diretor Pa\Jlo _Uma Câmara comunica ao Sr. João
Luís cfu:-~Si!Va Dias, da SEA, qu~ as expo_rtaçõesde carne da CEE têm d_e ser efetuadas por operadores -sediados e atuantes no território do MercadO Comwn Europeu, na CEE. Tal informação,
tal como a informaÇão prestada'pelo Sr. Jorge
Rodrigues, na comissão da CaSa Civil, meses
atrás, também não é verdadeira. l:.lltendeu?
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Sr. Joáo Luís da Silva Dias, da SEAP, que as
exportações da CEE têm de ser efetuadas por
operadores_ sediados e atuantes no tenit6rio do
Mercado Comum Europeu. Ele diz que tem de
ser feito por oPeradores. Tal comO a informação
prestada pelo Jorge Rodrigues, lá na sindicância
da Casa Civil, também não é verdadeira. Por que
a insistência de utilizar um argumento falso? Qual
o papel do Diretor Uma Câmara no epis6dio da
tentativa fn.tStrada da c;m,e européia, em 1985?
Está ai_ a pergunta.

O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI-Pelo
que conheço do assunto e J)elq que ~~_pu"9e investigar à epaca, foi-me transmitido isso pelos funcio-nários da Interbrás- França, quaiiaõ Se ·negõcia
qualquer produto agdcola que pertence aos estoques da Comunidade Económica Européia, a sistemática de comercialização requer que o paíS
interessado ou a empresa interessada na importaçãO:desses produtos o faça através de empresas
que operam eSses: produtos e que tenham vinculação com a Comunidade Económica, em Bruxelas, onâe são decididos os preçõs e níveis da
operação.
O SR. RElATOR _(Mauro Borges)- O Sr. acha
que isso é obrlgat6rio?
O SR. MARCO NJRÉtiO GIOVAf'INÔNI- Pelo
que eu tenho conhe~:imento, pelo que me foi
frãllSinitido, acredito que a importação de um
produto dos estoques da Comunid~de tinha de
ser feito através de uma empresa ou de outrap
empresas operadoras, credenciadas para tanto.
A ComWlidade Económica EurOpéia em sL o órgão da ComUnidade que cOntrola os estoques
e arbitra os preços, não é uma entidade comercial,
pelo que me consta. Portanto... OSR.RELATOR(MauroBOrges)-OSr.Jorge
RodrigueS teve alguma participação nessa tentativa de aquísfçãq de 50 mil toneladas? Qual teria
sido? Acho que V. St devia detalhar isSQ.

~SR~MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Não
t~ participação

alguma nessa tentativa de aqui-siÇ!o_ d_e__50 mil tonelada~. Lamento não poder
detalhar, inas a resposta é bastante objetiva. Na
época, o produto estava inserido no_ contexto _de
~ produtos da .GEDESP e da GECAN, posterior·
mente ÇiEDESP.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que o Sr, Jorge Rodrigues riãci -teve-pãrticipação?
OSR.MARCOAURÉUOGIOVA!'INONI-Não
neste episódio inicial, nessa abordagem inicial,
-- --

erii. absoluto.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. João
Alfredo teve alguma participação na aquisição
dessas 50 mü toneladas? Qual foi~.
O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Eu
faria uma retiflcação: aquisição não houve; houve
uma tentativa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Teria?

OSR.MARCOAURÉUO GIOVANNONI-Não,
o $í-. (ez· unia ãflrmaÇãO -ou Uma· pérgiirítã?
-

OSR..MAAto AURÉLIO GIOVANNbNI ...:.
Também, não. O Sr. João Alfredo náo era fundo-nário da gerência que conduzjr_a a ela.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) , - F~ uma
pergunta e wna afirmação. Q ex-Dlretor, no telex
mencionado, Paulo -Uma Câmara, comunica ao

O SR. RELATOR (Mouro Borges).- Naquela
ocasião, a SEGEVIANDES também foi considerada pela INTERBRÁS?
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O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI -

O

processo de escolha, conforme pude relatar no
início, coube ao funcionário titu1ar da área de alimentos da subsidiária de Paris. Eu não saberia
lhe dizer se ele chegou a fazer contatos com outras
empresas, além da ...
o SR. REIATOR (Mauro Borges) -A lnterbrás
é que delegou tudo para a agência de Paris?
O SR. MARCO AUi<tUO GIOVANNÔNI - A
funçào do escritório de Paris era exatamente esta

de dar suporte, a partir da Europa, às operâções.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Ela podia

fazer tudo ser;n., a aprovação do órgão central?
OSR. MARCOAUR.ÉUOGIOVANNONI-Niio.

Há certos limites de competenda que têm que
ser observados. A es_c:olha de uma empresa numa
determinada negociação costumamos delegar à
representação sediada no exterior, porque estando lá ela conhece melhoro mercado, tem o cadas-

tro atualizado das empresas que ali operam. EfetiV811lente, a subsidiária de Paris não poderia fechar
o negócio sem a autorização da Interbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quer dizer
que deve ter pedido autorização, não é? A sucursal
de Paris deve ter pedido autorização à adminis~
tração central da lnterbrás?
O SR. .MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Pe-

dido autorização em que sentido?
--

·o sR RElATOR (Mauro Borgos)-Mas houve
tentativa, houve manifestações no sentido de au~
mentar.
__ O SR. MARCO AURtuo G!OVANNONI- Eu

diria o seguinte, Sr. Relator: em comércio, as partes_que estão negociando determinado produto,
usam de argumentos a favor da sua idéia, do
seu interesse. Obviamente, àquela altura, quando
Se _estava explorando a viabilidade de importação
de carne européia, pareceu natura) que os forne-cedores, no caso a Comunidade, argwnentasse,
d,_esfávOravelmente com relação ao preço inc:Hca~
do.

O SR. RELATOR_(Mauro Borges)- Tem idéia
do volume que a Rússia Iria comprar ou comprou?
OSR.MARCOAURÉUOGIOVANNONI-Não

sei se o telex registra; de cabeça não me lembro,
deixe~me olhar aqui, por favor.
O SR. REIATOR (Mauro Borges) - O Sr. teve
algum tipo de participação na aquisição das 100
-mil toneladas de _carne, realizada pela Interbrás,
da CEE, de ~a!o a julho de 1986?
OSR.MARCOAUR.ÉUOGIOVANNONJ-Não,

em absoluto.
O SR. RELATOR (Mal!'o Borges)- Não partic;ipou? .
O SR. MARCO AURÉLIO GIOVANNONI- Em

absoluto.

QSR. RELATOR (Mauro Borges)-Para fechar

o negócio.
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OSR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI:......N<;p.

Ela não fecharia s_e não houvesse uma autorização

nossa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, ela

teria que pedir, não?
o·sR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI_;Sim.

Para fechar o negócio, sim.
O SR. REIATOR (Mauro Borges) __:.Naquela
ocasião, a que preço a lnterbrás ~crecijtava com~
prar carne na CEE, e"m fins de ~ 985? a450 dólares
a tonelada? Como foi informada de taJ preço?
OSR. MARCOAURÉUO GIOVANNON!-Esse

preço foi indicado pelo então secretário-adjunto
da SEAP como um preço alvo, um preço_ objelivo,
para importação de carne da Comunidade. Essa
idéia de preço foi então repassada aos nossos
escritórios para que eles fiZessem os contatos pre~
liminares. A época, o preço dos produtos de estoque da Comunidade são preços administrados,
portanto, seria possível comprar a esse preço, um
pouco mais caro, uma questão que não se chegou
a viver porque a operação foi interrompida mesmo antes de um cantata corneteia! mais pro~
fundo.
O SR. RELATOR (MaUro Borges) - Complementando: a referênc:la à aquisição de came pela
União Soviética a um preço ma[s alto não pode
ser considerada enquanto não se conhecer os
detalhes. da tal operação: .ijPo de carne, dados
dos animais abatidos, t'~mpo de congelamento,
cronograma e local de entrega. Porque se aceitou,
então, tal operação da Rússia para elevar o preço
do Brasil'? Você está a par?
O SR. MARCO AUR.ÉUO GIOVANNONI - O

preço não foi elevado porque não chegou a ser
negociado.
-

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Senhor

não exercia o mesmo cargo? Ou havia saído?
O SR. MARCO AUi<tUO GIOVANNONI -

O

produto foi, então, transferido para outra Qerência.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Por que

motivo?
O SR. MARCO AURÉUO GIOYANNONI- Por

um procedimento administrativo da empresa, que
preferiu subtrair produtos de algumas gerências
para fortalecer outras.
O SR. REIATOR (Mauro Borges) - O Senhor
tem alguma idéia de qual a razão? Há alguma
justificativa?
O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI- Trata-se de um prQCedimento administrativo para o

bom andamento dos negócios.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

E essa

oUb'a, qua1 fe:>i?
O SR. ~1ARCOAUR.ÉUO GIOVANNONI- Essa

gerência que assumiu a operação de carne 'foi
a Ger~ncia de Produtos Industria1fzados- Gepin.
ago titu1ar é o Sr. Jorge Rodrigues.
o SR. Clt> SA66IA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
gostaria de fazer wna interferência no
interrogatório para indagar a espe_cialidade do de-poente na vida civil. Qual é a sua forma_tura?

eu

O SR. MARCO AUR.ÉUO GIOVANNONI-Sou

economista, formado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
O SR. aD SABÓIA DE CARVALHO _:_A gerên-

cia da Gecam, na ln:t~brás, que gerência era essa?
Qual era o tipo de atuação dessa gerência?

O SR. MARCO AURÉLIO GIOVANNQNI- Gerência de ComerciaJização e_ AbaStecimento de
Mercado Interno. Ela tinha tr~ ramos de ativida~

des principais: importação de medicamentos para
a Central de Medicamentos - a Cerne, impor
tação de fertilizantes para o Sistema Petrobrás
- Petrofértil - e fmaimente a importação de
produtos alimentfclos para abastecimento do Govemo.
4

O SR. CID SABÓIA DE cARVALHO -Sr. Presidente, estou satisfeito com esta resposta, mas,
depois, eu queria que V. _Ex! incluísse nas suas
perguntas se há aJgum modo de a carne impor~
tada ser considerada como- produto industriaJi~
zado. Na concepção do depoente, S. S• não é
obrigado a responder, porque isto é uma questão
de conceito, evidentemente, não de uma Informação de fato; mas, gostaria que V. Ex' juntasse
às suas preocupações se a carne verde importada
poderia ser considerada como produtO industria~
lizado. E por- qUê? Para eu poder compreender
essa transposição de uma gerênda a outra, Não
sei Se o momento é oporttmo para uma pergunta.
Apenas sugeri que S. 8' inclua... Não quero fazer
essa pergunta agora por causa do seguimento
natural.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Aí se encer·
raria o depoimento, a não ser que_depols o Presidente faça as perguntaS e os Senadores. ..
O SR. Clt> SABÓIA DE CARVALHO- Eu gos·

taria de formular essa pergunta ao depoente, deixando bem claro que ele não é obrigado a responder, porque é uma questão -conceituai: se de algum modo a carne importada pode ser considerada como produto industrializado e porquê no
caso de resposta positiva
O

SR. MARCO AURÉLIO DE CARVALHO -

Acho que melhor poderá responder o gerente
da GEPIN, que conhece o produto mais profunda~
mente. Mas eu comentaria de qualquer forma que
o produto
um processo de industrialização,
resfriamentõ e até congelamento que pode efeti~
vamente caracterizá~lo como um produto industrializado, já que é diferentemente da carne verde,
da carne Jn natura, como se costuma chamar.

ye

O SR RELATOR (MaurO Borges)- FaremOS
perguntas, agora, ao Sr. João Alfredo Coelho Ri~
beiro. O senhor à época da aquisição da carne
européia, entre maio e junho de 1986, era o chefe
da Área de Produtos Agroindustriais--, AGROJN?
Qual era a missão da AGROIN?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

O trabalho da área se consistia basicamente em
controle e acompanhamento das operações.
Dentro da hierarquia da empresa existia um chefe
de área; dentro dessa_ área alguns operadores;
acima do chefe de área, o gerente comercial, um
díretor~comercial, um vice~presidente e o presi~
dente da empresa.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas não

havia propriamente iniciativa, era m(lis o acampa~
nhamento, de quê? Da processualísfica adminis~
trativa ou questões de qualidade?
O

sR JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO

- Não. A área, efetivamente. procura negócios
e pode indicar ou submeter à apreciação superior
operações que Mrão, obviamente, analisadas por
escalões superiores e aprovadas ou não.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Es1a *ea

estaya subordinada a GE;PiN?
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Sim, exatamente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor,
então, devia obediência ao Sr. Jorge Rodrigues
e ao ex-Diretor Corbellini?
O SR. JOÃOALFREDO RIBEIRO COELHO-

Exatamente.

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - No caso
da importação da carne, qua~s eram as suas responsabilidades como chefe da área? Historie a
inter-relação entre a AGROIN e a GEPIN neste

caso. Quando o senhor, como chefe da AGROIN,
começou a participar? Quais as funções que fo-

ram estipuladas? Por favor, historie [sso,
O SR. JOÃOD ALFREDO RIBEIRO COELHO

-

Eu vo!W.ria um pouquinho atrás; complemen-

tando aqÜi o depoimento do Sr. Marco Aurélio,

na pergunta que o senhor fez com relação à mu-

dança da gerênda dele para a GEPIN. A GEPIN
cuidava até então ,da _exportação de carne. Nós
realizávamos vendas para os paises basicamente.
do Oriente Médio, especificamente o Iraque. Tendo surgido a necessidade de importação, a diretoria achou por bem que seria mais radonal que
a importação também estivesse riessa área que
exportava carne.
O SR. RElATOR (Mauro BorgeS)- O setThor
já tinha feito alguma importação anteriormente
de carne sobretudo bovina?
-- O SR. JOÂO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não, s.enhor. A interbrás tinha feito, em 1978,
uma importação, mas eu não participei dela
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E a exportação, foi bovina ou foi de frangos?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Carrie bovina. Nós realizamos uma venda em 85
e depois houve problema de escassez de carne
no mercado interno e nós retiramos do.mercado
de exportação e nos voltamos então para a importação.
O SR. RELA.TOR {Mauro Borges)- O Siilhor
participou d~ alguma forma da preparação do
Expediente n9 3280052/86, em 7 de maio de
1986, assinado pelo Sr. Jorge Rodrigues, encaminhado ao ex-Diretor CorbeUíni. Era sua competência preparar tais documentos. já que se tratava
de carne.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não senhor, não partlcípei disso.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Relator, ele não descreveu o procedimento dde em
toda essa questão. Ele não descreveu as funções
que estavam estipuladas aí.
O SR. MENDES CANALE..:.... Eu pediila. Sr.

Relator, se ele puder explicar ou dizer, em sendo
exatamente o seu departamento, a sua área que
tratava de exportação, como se faz isso, na hora
que está exportando. Ele disse que exportou em
85, em 85 procura impor1:21r carne.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Hoje, na realidade, respondendo a sua pergunta,
Senador, no princípio do ano, foram feitas essas
vendas a partir da entressafra, que foi justamente
no final do ano, em que o quadro mostrou que
haveria escassez bastante grande de carne num
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futurO próximo, a Iriterbrás não poderia se furtar
basicamente de cumprir os compromissos que
ela havia assumido no mercado externo, que no
caso seria o mercado iraquiano onde a carne _era
uma mercadoria que entrava numa operação de
contrapartida. Quer dizer, essa carne entrava como_ pagamento do petróleo _que era importado
pela Petrobrás; então, a fnterbrás jamais poderia
se furtar de cumprir esse contrato.
O SR. MENDES 0\NALE - Quer dizer que
o depoente mostra (Jue o Governo toma essa
ação no inicio. Não é uma falta de visão, de uma
projeção? Porque de antemão tenho que saber
a_minha produção. O Ministério da-AgriCultura
tem-- que estar a par da situação, do-que ocorre
num ano, num período estreito. Como vou exportar carne, se eu -já tenho uma projeção dessa
entressafral Não seria o caso de ao invés de exportar, o próprio GovernO comprar e guardar essa
carne para a colocar no mercado? V. Sa., que
é homem ligado a esse mercado, não deve conhecer apenas o mercado externo, mas o interno
tambéffi na sua oscil.iiÇão.O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

EU COncordo plenamen_te com o senhor. Só que
as exportações não são feitas aleatoriamente. Os
documentos são submetidos à CACEX, que é o
órgão que controla todas as exportações e importações. Ela é o órgão do Governo que tem poderes
para, inclusive, pr.oibir exportações temporariamente. Então, foi submetida uma guia de exportaÇão à CACEX na época, que autorizou esSa guia
de exportação.- O _SR. MENDES CANALE - As responsabilidaaes dele como chefe de~ área.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOBasicament~,

o controle das operações que eram
feitas pela gerência, novos negócios que eram
trazidos e criados dentro_da própria área de exportação, quer dizer, a importação _de carne foi uma
coisa atípica. Historicamente a lnterbrás se envolve maiS com a eipOrtação, -isso de um modo
geral, não especificamente no caso da carne; controle no caso das importações, controle de navios,
documentação interna, documentação junto ao
Ministéiro _da Agricultura e, evidentemente, sugerindo e submetendo aos superiores, aos dirigentes
da empresa propostas de negócios.

ó SR. -RELATOR (Mauro Borges)- Devo eSç_lare_cer que com relação aos problemas da polít!ca agrícola, as conveniências nacionais ou as
inconveniências de importar, nós já tivemos em
quase todos os setores, talvez os Srs. Senadores
. não estivessem presentes, depoimentos muito interessãntes da sociedade rural brasileira, de setores especializados com a importação de _carne,
attói, foi na fase inldal do funcionamento da Comissão e são depoimentos valiosissimos que serão juntados. Agora, com relação a estes, mais
especificamente, estamos calcando sobre os mecanismos que foram utilizaçlos, propriamente, a
não ser que seja. útil falar da política em si do
governo. Porque, na verdade, essa política é mais
própria do Conselho In!enninísierial, de cada ininistério que participava, que foram mais os executores.
O SR. MENDES CANALE -Sr. Relator, exala·

mente a nossa pergunta é para podermos chegar

a detenTiiflados esclarecimentOS~ -que V.~ agora
nos presta. Mas nós sabemos, perfeitamente, que
c:Juarenta e oito organismos estão envolvidos nessa operação, o que toma até dificil para a própria
comissão poder chegar a apurar a responsabilidade daqueles que estudaram, que determinaram, que operaram, que entregaram a carne e
em que condições foi feitO tudo is_so. Estamos
encontrando essas dificuldades. porque eu nunca
vi tanta geri.te envolvida num negócio deste. Nunca vil Quarenta e oito organismos, todos eles voltados para uma operação dessa, que não é assim
tirtla-Cõisa que nãO se pOderia fazer de_ uma forma
mais simples, como estudar a ne_cessidade, as
cohdiçóes, depois verificar o mei"Cado, proCeSsar
a compra e depois da compra .a sua distribuiÇão
até chegar a esse povo faminto. E uma carne
que aí está deteriorada. Então tUdo isso se toma
difícil diante dessas colocações. Mas quando nós
promovemos perguntas dessa natureza é para ver
se aqueles que estão lá fora e que têm também
a responsabilidade opinam em relação aos assuntos; não é _apenas pôr a mão_ na pala e cumprir
a ordem.

o sR.

REi.ATOR

(Mauro Borges) -Eu não

faço nenhuma restrição às perguntas, ao contráriO, considero-as multo irilportantes para o conhecimento profundo do problema. É provável que
alguns possam não ter participado das disposições iniciais- referentes mais às conveniências ou
inconveniências para. o interesse nacional. Apenas
no sentido de esclarecer que no dizer que existem
e são realmente boas, de uma forma muito ampla.
O setor de arroz, por exemplo, o Presideirte do
IRGA esteve aqui e fez um depoimento da maior
importância. Todos eles, aliás, são positivamente
contrários às importações. Todos eles acham que
foi um grande desserviço à economia nacional,
s_em entrar no mérito da correção, da ética, da
regularidade.
O SR. MENDES CANALE- ... exati:unente desta comissão.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Exato.
O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Rela- _

torLeu gostaria de_ dar um detalhe que me parece
iinpOrt.ante: Eu gOstaala de ter certeZa de que o
depoente, que agora ~stá nos honrando aqui com
sua presença, realmente tinha posições adversas
a essa operação que fUlalmente foi consumada.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO~
Respondendo a sua pergunta, como a comissão
deve saber, foram realizadas duas compras: uma
Col'npr'a- ao rriércado americano e em seguida
essa corripra do Mercado Comum Europeu. Da
compra do mercado americano, que foi uma
- conlpra rea1izada, a nível de governo· brasileiro,
do Ministério da Agricultura americano. Eu participei e inclusive na época, na-reunião no Ministério
-da Fazenda, os preços que os amerk:ailos pediram eram preços extremamente altos e a idéia
ou a estratégia que foi levantada nessa época
era a seguinte: como nós sabíamos e tínhamos
informações que havia uma competição muito
grande entre Estados Unidos e Mercado Comum
Europeu, evidentemente nós tínhamos que tirar
proveito dessa situação. E ConsegUiffios reduzir
esse preç:o inicial que os americanos pediam de
1.100 dólares para 655 dólares a tonelada FOB,
porto americano e esse preço foi o preço usado
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como parâmetro para que fosse feita a impor- ·
tação do Mercado Comum Europeu. Nós tinhamos evidentemente sempre o argumento de que
se o Mercado Comwn não se ajustasse aos níveis
americanos que eram, evidentemente na _época,
preços extremamente bons. A Rússia havia comprado há pouco tempo do. Mercado Comum a
750 dólares. e foi comprado da Europa posteriormente a 635 dólares. Respondendo efetivamente

a sua pergunta, agora Senador, do Mercado Ccr
mum Europeu, eU 6ão partlCipei"-da operação.
Fui contrário à forma que foi feita a oPeração;
extemei minha opinião ao meu superior imediato
que entendeu a minha_ posição, mas evidente-

mente ele também respondia a escalões superiores e _obviamente nenhuma decisão na Interbrás foi tomilda aleatoriamente. Essas decisões
eram tomadas pelo aNAB principalmente pelos
votos que existiam na época; e instruída a Interbrás agiu da forma X ou V, Na época eu achei
que a coisa não deveria ter sido feita dessa forma
e isso consta de um depoimento que fiz na Petrobrás no ano passado. Propus, numa vinda à Brasília, a um superior meu, diretor na época, e não
fui ouvido. Eu propunha...
O SR. MENDES CANALE- QUal o nome dele?
O SR. JOÃO AlFREDO RIBEIRO COELHO -

Dr. Cocbellini,
Eu propunha" que essa compra do Mercado
Comum Europeu deveria ter sido feita exatamente
nos moldes que foram feitas as compras do mercado americano, a nfvel de governo brasileiro,
e não de empresa X com empresa Y, como também fosse formada uma comissão composta da
Interbrás que seria o órgão executor, o Ministério
da Fazenda, o ltamarati esta comissão apresentaria uma proposta firme de compra às autoridades de agricu1tura do Mercado Comum Eiiro- 1
peu que, por sua vez, faria uma licitação dentro
do Mercado Comum... fornecedora da carne. Eu
não extemei essa opin!ão na época, mas tenho
um limite de competência. Eu não Íiriha poderes
para alterar isso. Como o Senador- niendonou
· agora há pouco, não é s6 botar a mão na pala.
E não competia a mim decidir se a empresa X
ou Y seria a empresa fornecedora. A minha saída
da área não teve absolutamente nenhuma relação
com essa importação de carne, ainda mais porque houve uma mudança de diretoria na empresa.
mas não teve nenhuma relação com Isso.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Eu gostaria de saber algo que acho importante agora,
de acordo com o nível dos depoimentos. Nós
sabemos que em toda administração pública, Sr.
Relator, tem história do primeiro escalão, segundo
escalão, terceiro esca1ão, evidentemente. E nós
sabemos que esse negócio se dá numa área já
um tanto quanto afastada t;nto do Ministério, a
que corresponderia a operação, como da própria
Presidência da República ou de qualquer outro
Ministério. Há um certo afastamento, porque o
escalão já seria wn pouco abaixo, dentro de uma
visão administrativa.
Gostaria de perguntar ao depoente se ele saberia informar a esta CPI se algum-Ministro, se o
próprio Presidente da República, se alguma pes·
soa de escalão mais alto teve interferência e influiu
sobre as pess_oas que, então, tinham aptidão decis6ria-na feibJra ou oão desse negódo; Houve cartões? Houve bilhetes? Houve telefonemas? Howe
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pedidos de autoridades superiores, cligamos, de
um Ministro ou de qualquer pessoa de maior in·
fluência e situada em nível maior que a empresa
hitérbrás e outros órgOOs envolvidos nessa operação?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não tenho conhecimento, Senador.
O SR. Rl'lATOR (Mauro Borges) -Ainda nessa pergunta: na importação de carne dos Estados
Unidos, os americanos queriam que preço?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

O preço inicial pedido por eles foi de 1.100 dólares
por tonelada e, depois de três dias de negociações
no Ministério da Fazenda, na SEAP, foi fechado,
finalmente, a 655 dólares por tonelada FOB-mercado americano_e porto americano.
O SR. RELo\TOR (Mauro Borges) -

Quando

foi feita essa operação com os americanos?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Em máio de. 1986.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor

extemou ao ~·Dir~r Coberllini, durante_ um vôo
a Brasilia, em junho de 1986, a sua discordância
CÇ>IYJ q fa~ 4~~~ lnterbrás ter in_d.icado apenas
um operador à Socapa, ao invés de negociar com
a ~ Esta ~ria s[do a primeira vez que o senhor
se colocou contra essa decisão da lnterbrás? O
senhor teria, assim, se manifestado ao seu gerente, no caso, o Sr. Jorge, no início de maio, quandO
foi elaborado o referido expediente, escolhendo,
por razões técnicas, apenas um operador?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOSim, eu extemei a minha opinião ao Jorge e, de
fato, o Diretor Coberllini soube do que eu achava;
eu externei a minha opinião ao diretor numa viagem que fazíamos do Rio de Janeiro a Bmsllia.
.Comentei isso com ele no avião.
Gostaria, inclusive, de complementar, Senador,
se me permite, que existia todo um clima na época, inclusive de urgência dessas importações. Não
estou aqui para acusar ninguém, para levantar
suspeita sobre ninguém. A lnterbrás, realmente,
na época. a responsabilidade que foi coloCada
nas suas mãos era enorme. Como --os senhores
todos sabem, havia uma escassez enorme de carne, urgência muito grande e, na época, éssa escassez pocüa inclusive comprometer o então Plano Cruzado.
Acredito q~:~e existiu uma série de decisões que
foram tomadas pela utrJência da coisa, pela ur·
gência e necessidade que o Governo tinha de
ter no Brasil, o mais rápidb possível, o abastecimento de carne regularizado.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Comple·
mentando: apenas o Sr. Coberllini era favorável
à tese da única operadora ou também o Sr,Jorge?
O favorável seria ha~r 1,.1ma única operadora?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não Posso afirmar isso ao senhor. Sei que extemei
a mifiha opinião bastante antes de extemar a minha opinião ao Diretor, que teve, na época, uma
~ção, dizendo, inclusive: "Por que você não dis·
se isso antes?" Eu d1Sse isso antes ao Jorgeo Jbrge sabe disso.- Quer dizer, provaveJmente
ele não tomou cqnhecimento disso. Havia também o argumento de que esse não era o procedimento usual para aqu_isjção de carne do Mercado

Comum Europeu. Comó 6 Marco Aurélio, M pouco, definiu, o procedimento era sempre através
de uma empresa operadora do Mercado Comwn
Europeu. Mas, é óbvio, a toda regra existe uma
exceção. Pedi, na época, que a coisa fosse feita
através de uma missão de Governo brasiJeíro às
autoridades de agricultura do Mercado Comum
EurOpeu: - --

o SR. RElATOR (Mauro Borges}- Mas o senhor não vê razões, assim, para indicar apenas
uma operadora? Obrigatórias ou muito fortes?

. ci SR. JOÃO ALFRÉDO RlBEIRO COELHO...:...
Senador, as razões que eu acredito tenham levado
à indicação de uma só empresa se baseiam no
- seguinte: a partir do momento em que a lnterbrás
fosse ao Mercado COmum Europeu procurar 4,
5, 6, 7 empresas para fazer essa compra, haveria,
provavelmente, uma guerra de preços lá dentro
do Mercado Europeu, e procurando uma empresa
.....,...- e isso é fato -, a Socapa é uma empresa
parãestatal, urna empresa muito ab.iante em carne, provaVelmente a maJor da Europa, eu acredito
qu~ a decisão de ter_ sido indlcada e~ _e,npresa,
não çompetia a mim, essa decisão não foi minha,
eu não participei dela e eu acredito que eSsa deci~o tenha sido baseada n~ argumento.
O SR. RELAiÓR -(MaUfO Borges} - Mas se
o senhor fosse fazer, se fosse a sua decisão, o
senhor operava _com mais?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Eu faria como eu expus ao senhor há pouco:
provocaria uma misSão de Governo brasileiro ao
Mercadq Comum EurOpeu, que então faria uma
-licitaÇão, indicando wna ou duas ou trê:? empresas para serem as fornecedoras ao Brasil.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O senhor

também ·declarou, em 1O de agosto de 87, que
a reação do ex·Diretor Corbellini à sua argumentação foi negativa; quer dizer, ele não concordou.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não concordou.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Expllcfte

inteiramente o caráter negativo da reação. O que
ele aJegou? 56 isso que ó SenhOr rriendónou aí,
a questão de...
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

É o que a1eguei ao senhor agora. Ele disse que
eu deveria ter levantado isso_ antes. E isso foi levantado, infelizmente, verbalmente. ao Jorge Rodrigues, quer dizer, o diretor pode ser que não tenha
tomado conhecimento disso. Então~ quando eu
extemei a minha posição, ele realmente teve uma
reação negativa.
O SR. REIJ\TOR (MaW'P Borges)- O senhor

acredita que, em função desses desentendimen~
tos, o Sr. Corbellini tenha querido afastá-lo? Em
parte o senhor já respondeu. Como o senhor soube disso? Quem foi o porta-VOZ' dessa intehç:áo
do ex·Diretor Córbellini? Ele conseguiu seu intento? O senhor foi afastado do cargO da operação
de compra da carne ou dos dois? Qual foi o _com·
portamento do Sr. Jorge no caso?
O SR. JOÃO ALFREDÓ RIBEIRÓ COELHO-

É. Q que houve na realidade... eu tomei conhecimento disso porque parece que houve uma conversa telefónica entre o dire_tor e o Jprge, que
UQ momento estava rú1 França, e o diretor teria

extemado a opinião dele cotitrária inclusive à mi·
nha posição. E o que eCt sei foi isso.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) - 0 Sr. Jorge
participou dessa mesma idéia? Quer dizer, contrário ao seu ponto de vista?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não, o Jorge também, ele... eu acredito que a
posição de indicar a empresa x ou y não competia
a ele.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O senhor

sabe o que ele estava fazendoEa França quando
ele fez essa viagem?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOEle esteve acompanhando justamente a licitação
que houve no Mercado Comum Europeu.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) -Isso seria
um procedimento usual?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Eu creio que sim, não compete

Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção R)

Abril de 1988

mim julgar.
Ele foi convocado pelo diretor para ir à França.
'!i

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - A seu ver,
porque o ex-Diretor Córbellini sustentava a tese

da única operadora?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOIsso já respondi ai.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) -

Há urna

série de telex da interbrás sobre o preço de 600
dólares a tonelada. Tem o telex de 2 de maio,
do Vice Josemar para João Basco, do CINAB,
de n 9 21.054. Em 14 de maio, do Corbellini para
o João Bosco, do aNAB. Em 15 de maio, novamente, de Corbellini para a socopa, sogeviandes.
Em 19 de maio, de Jorge Rodrigues para Antônio
Bueno. Em 20 de maio, de Jorge Rodrigues para
Geraldo Fontenele. A primeira manifestação, 635
d6Iares, 'ocorre com o teJex da socopa, sogevian·
des, de 29 de maio de 86, dirigida ao Sr. Corbellinf.

O senhor 58beria dizer por que o preço foi majorado de 600 para 635 dólares?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

O que houve, pelo que eu tenho conhecimento,
Senadores. foi que a interbrás fez, autorizada pelo
CINAB, na época, uma proposta finne de compra
à socapa de 600 dólares. A socopa entrou ou
fez uma proposta baseada nessa oferta às autori~
dades de agricultura no Mercado Comum Europ.eu num leilão que houve para venda de carne
dos estoques do Mercado Comum, e não obteve
sucesso com base nesse preço de 600 dólares.
A SOCOPA, então, teria voltado colocando como
preço mínimo para conseguir aquela aquisição
de carne o preço de 635 dólares.

!ada, um pouco mais cara, como o senhor pode
verifiCar, o boi era abatido pouco antes do embar~
que, era carne fresca, e daí esse preço um pouco
mais baixo, oferecido ao Mercado Comum Europeu, porque se tratava de estoque regulador do
Mercado Comum.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) - E P<\reee

justo, correto, que uma colnpra feita em quaJquer
outra parte do mundo, por cirCWlStândas diferentes, problemas de mercados diferentes, seriajusti·
ficável para o Mercado Comum Europeu se fixar
nesse preço?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO.:..._

Parece razoável porque existe, evidentemente, um
preço de mercado, um preço referência de mercado, que obviamente pode variar em função- dos
volumes. Quer dizer, como os volumes eram bastantes grandes...
. O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O voltime

da carne americana, V. S• lembra-se quanto foi?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO ''Foi 90 mil toneladas.

. O. SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O senhor

preparava estudos, fa:z:ia acompanhamento de
m~cadç> para dar suporte às decisões nessa área?
<YCiiie,_iildicãva os seus estudos? Qual foi ã sua
opinião?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOOs estudos que haviam, existem levantamentos,
mas basicamente o que se tinha eram corwersas

com várias empresas operadoras de carne, tanto
no Brasil como informações vindas de escritórios
nossos no exterior a respeito dos preços praticados, indusive preços praticados__ de vendas do
Mercado Comwn para- Outros países, Como no
caso a União Soviética.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Estou es-

tranhando exa~mente_ essa qu~stão_ da obrigação
de se fixar num preço dado por um outro país,
com circunstâncias completamente diferenteS,
dependendo de excesso _de estocagem que ele
tivesse e o Mercado COmurri se valer desse antecedente para fooir o seU preço. Quer dizer, s_e
o americano, por acaso, oferecesse um preço de
500 dólares ou de400 dólares o Mercado Comum
faria por esse preço?
O SR. JÔÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Tenho a impressão que sim. CómO eu disse ao
senhor há pouco, havia e existe ainda uma composição muito grande _entre os Estados Unidos
e .o Mercado Comum Europeu, não somente na
cainemas no trigo, no frango congelado, e assim
por diante.
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O SR. JOÁO ALFREDO RIBE:IROCOELHO-

A minha opinião já era conhecida, Senador.

o SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) -"Segundo
o seu palito de vista, constitui uma inversão de
procedimento constatar e contratar operadoras
para que elas negociem em nome do País com
a CEE? O Sr. acha que isto é normal?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

O Sr. faz referência especificamente- ao caso da
interbrás, ou seja, o Governo ter indicado a interbrás uma empresa que tem representações no
exterior e tem maior facilidade em obter...
O

SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O senhor

já disse que a sua opinião seria um negócio de
governo para governo.
O que sabe .da inclusão da sogeviandes? Isso
é muito importante. D Senhor participou da reunião em Brasília na qual se comunicou a participação dessa empresa?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO ---"

Não participei dessa reunião e não tenho conhecimento de porquê foi incluída a sogeviandes como
disse ao senhor, creio que ã. orientação o_u a deter~
minaÇão_da diretoria da interbrâs em colocar somente a socapa tenha se baseado nesse fato de,
primeifo, MO- :aViltar preÇo, segundo, por se tratar
de uma_empresa realmente de porte, uma empresa inclusive_com participação do governo francês,
como é o caso da socapa. Mas da sogeviandes
infelizmente, não posso faJar.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O Senhor
já ouviu falar a razão? Lutaram muito para defen4~ ~ma só, apenas um operador, que era a Socapa; depois colocam a Sogeviandes no meio. O
Senhor não ouViu fafaifluinã i-aião plaUsível para
a entrada a posterfori Sogeviandes? _

O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COEUiO-

Não, só sei que a empresa entrou no negócio
numa reuriião em BrasíJia.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Senhor
soube.se ela veio solicitar, se ela postulou ou
se foi convidada? O senhor não está a par?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO .:..._

Não sei dizer, tenho a impressão que tenha sido
até problema de agressividade comercial. Diante
do negócio de vulto que era essa venda de carne
da Europa para o Brasil, muitas empresas devem
ter tentadO fazer isso e uma conseguiu.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Quem defi·

niu e aceitou essa participação da Sogeviandes?
Quem resolveu que ela ia entrar? De quem foi
a decisão?

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O senhor

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Em algum

O :SR. J<JÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

teve qualquer participação em indicar ou fixar tal
valor?

momento, ainda quando participava da aquisição
de carnes da CEE, o Sehhor manteve aJgum contafo com as operadoras? Quando manteve e para

Pelo -que tenho conhecimento, Senador, essa decisão não "foi da Iil.terbrás, porque ela não tomava
decisões, ela simplesmente submetia à apreciação do Minfstério da Fazenda indicações, discus~
sões de preços. Quem definia e autorizava ou
não, não era a lnterbrás.
O-SR. RECATOR--(MaUrO Borg,~)_--Seria o
setor ligado ao Onab, ou mesmo _ao Ministério,
mais especificamente?

O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Como eu disse no inído, o preço da carne que
foi comprada do mercado americano foi o preço
referência para que se adquirisse essa carne no
Mercado Comum Europeu.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) o preço da importação?

Qual foi

O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Seiscentos e cinqüenta e cinco dólares por tone-

.qUê?

"O.SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOParticipei esporadicamente de alguns encontros
na interbrás, quando eram discutidos detalhes
técnicos já depois ~contrato assinado. Participei
também, antes do contrato, de um encontro lá
na interbrás no Gabinete do Diretor.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- E o senhor

concordou? Não protestou? ...

O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOCinab era o órgão que tratava diretamente da

importação de carne.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Esse é
um aspecto muito imporúmte ao esclarecimento
das razões que levaram à aceitação.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Existem documentos, telex que podem ser enviados a posteriorl se os Senhores assim o des_eja-

rem, que mostram que essas decisões nunca
eram tomadas aleatoriamente pela lnterbrás, todas eram submetidas à apreciação do órgão que
instruiu essa importação.

'o SR. RELATOR (Mauro Borges}- O- senhor
sugeriu a1guma coisa nesse sentido?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro BorQes) :...._Que Oj>i~

niões extemou a esse respeito o Sr. Jorge. Ele
estava de acordo, ele participou?

--

0 SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOEle participou da reunião em Brasflia, mas se esta-

va de acordo nOO posso dizer.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia algu-

ma ordem superior para isso? Ou foi mesmC uma
decisão? Está um pouco ·difusa essa responsabilidade. Gostaria de sab_er mais claramente
quem autorizou a Sogeviandes a participar?d
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELH0"1
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Se o senhor me permite, gostaria de deixar essa
pergunta para ele, porque não participei da reunfijo em Brasma, não estive presente. Seria leviandade minha razer qualquer observação a esse respeito.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - A Sogeviandes participou depois com os mesmos preços, a mesma coisa da Socapa?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Os mesmos preços.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual é

a quantidade que ela importou?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO •

A Compra inical era de 100 mil toneladas, que
na época foram divididas em dois lotes de 50
mil toneladas. o contrato rol dividido.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
eu deixaria para o fmaJ, depois de ouvirmos o
Sr. Jorge.
O SR. PRESIDEI>ITE (Dirceu Carneiro)- Eu

gostaria de ouvir do depoente algwnas considerações mais sobre a questão da carne americana,
onde, segundo sua colocação, teve bastante participação.
Saiu publicado em nosso País que esta câme
importada dos ameriçanos se tratava de um descarte das matrizes leiteiras americanas e que por
isso, não era compensatório nem um engorde
final, uma finaJização desses animais mais adequada até pelos preços que serii!lffi praticados.
O depoente teria algumas informações sobre
· esse aspecto?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHOAs inrormações e as discussões que aconteceram

na época realmente deixaram, provocaram bastante discussões a respeito da carne americana.
É importante observar que o boi americano tem
outra conFormação do que é o boi brasileiro, como o boi europeu também tem uma conForma-

çãp diferente. ~stia, na época, um teor de gordura um pouco maior do que era a carne européia
e a:té mesmo a came brasileira. Então, o que hou·
ve foi que essa redução que expus no inícío; eles
coméçaram pedindo hum mil e cem dólares por
tonelada e a carne roi finalmente rechada, diante
desses argumentos todos, a seiscentos e cinqüenta e cinco dólares com 3 anos para serem pagos,
para pagamento.

Q SR. DIRCEU CARNEIRO - Sim, mas o aspecto da origem desse produto o depoente confirma que ele teve origem num descarte de matrizes leiteiras?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-.

Não, porque na época , inclusive, Senador, foi
enviado aos Estados Unidos uma missão do Ministério da Agricultura que visitou todos os frigoríficos que estariam abatendo para o Ministério da
Agricultura americano: E essa carne foi aprovada
pelo MinistériÕ-da AQricultura brasileiro, no caso,
e era testada tanto pelo nosso Ministério quanto
pelo Ministério da Agricultura americano.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Essa Comissão

analisava do ponto de_ vista da qualidade do produto?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Veterinário, da qualidade do produto.
O SR. DIRCEU CARNEIRO ~ É uma questão
de _saneamento, de qua1i~de não é?
O SR. JOÃO ALFRED.O RIBEIRO COELHO -

Qua1Idade do produto, teor de gordura, carcaça,
cOnlormação de carcaça, idade das carcaças, etc.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Em relação à

carne européia, estes cuidados do serviço veteri·
nário braSileiro foram tomªº()~ da mesma forma?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Sim. Foram tomadOs. Foram enviados à Europa
médicos veterinários do nosso Ministério da Agricu1tura que visitaram os principais locais onde
a carne estava estocada- essa carne não estava
seridO abatida; ela já estaVa estocada ..:..._ ii eSse
pessoal visitou esses frigo(lficos e testou a sua
"qualidade pára consumo humano; tanto o nosso
Ministério, novamente, quanto as autoridades dos
países de origem.
O SR. DlRCEU CARNEIRO- Inclusive na hora
do e~arque que seria a úÍtima...
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Inclusive na hora do embarque. E era uma preocupação que nós da lnterbrás também tínhamos,
tendo, na:- épõea, nomeado uma empresa para
razer inspeção no porto de embarque. E aconteceu muito de haver carne rejeitada no costado
do navio.
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Foi nomeada
uma efupresa, então, para razer isso? Não roi o
corpo de técnicos brasileiros?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Não. Havia um corpo de técnicos brasileiros visitando os frigoríficos e é praxe em comércio inter·
nacional que se faça uma inspeção de qualidade
e quantidade no momento do embarque.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- E sobre a impor-

tação da carne jtaliana, por que havia proibição
de lmportacão de carne italiana por ela ter proble-

mas com a febre aftosa? HaVla uma proibição
tanto no Mercado Comum Europeu como no Brasil. Como_Joi superada essa impossibilidade?
. O SR.JOÃO.Al.FilEDO RIBEIRO COELHO -

Não tenho conhecimento, Senador. Como eu disse a V. ~. médicos veterinários brasileiros inspecionaram toda a carne que chegou ao Brasil, lá
na Europa, antes dela ser embarcada.
-

-

-

.-

. O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sobre a questão

da exclusividade de operadoras européias junto
ao Mercado Comum Europeu o depoente também confinna que só poderiam operar empresas
eutopéias?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO·-

Empresas européias. Era õ que se dizia na época
que era a praxe das vendas do Mercado Comum
Europeu, que essas vendas eram reitas sempre
através de uma empresa o~?_eradora européia.
O SR. DIRCEU CARNEIRO ...:_O depoente tem

conhecimento, das leis que definem essa questão?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

Temos. Temos documentos aqUi.

Ô SR. DIRCEU -C:AR.NEtRO -A ·sua Diret:Oria
ou a sua Gerência têm esse_ <:Ónhecimento, têin.
esse documento, então?
. O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRd COELHO··~$!m._ E nós

fínha,mQS; na época _um escrité?rio em
Rotterdam, oilde 'o Sr. Antônio Teles Bueno era
a pessoa encarregada de transmitir essas inrormaçôes, esses procedimentOs à -sede- aqui no Rio
de Janeiro.

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Muito bem i Mais
tarde__ainda terei oportunidade de voltar a este
-assunto.

O SR RELATOR (Mauro Borges)- A negociaçãO âa carne americana roi relta- só pela Interbrás?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

Só fieJa-InterbrâS.
O SR. RELATOR (Mauro Borges}._:. E o transporte?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

lnterbrás, CobaJ e a Cinap.

O SR. RELATOR (Mauro-BorgesY- Mas a negociação não roi a lnterbrás, não~
..
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

Foi a lnterbrás.
O SR. RELATOR (MaurO_ Borges) porte foi reito em -contaíner?

O trans-

O SR. J.OÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

Não, essa carne vinha em navios frigmificos,. quer
dizer, são porões frigoríficos -carne e carcaça.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eram mantas .separadas ou blocos?
O SR. JOÃO ALFRE:bO RIBEIRO COELHO -

Não, a carne velo congelada individualmente em
porões rrigorificos, o- que é usual no mercado.
A carne em contêiner poderia até ser reita, mas
incorrerlamos num aumento muito grande de..
custo, porque o aluguel de um container rrigorifico é uma coisa absurda. Diante do volume,
a coisa se tomaria inviável.
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O SR. REIATOR (Mauro Borges) -O Senhor

sabe se essa carne teve boa aceitação no mercado? Não houve nenhuma rejeição? Foi absorvida?
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO-

Senador, tenho impressão que aconteceu muita
crítica à carne americana, corno houve crítica à

carne européia, especificamente à carne itaJiana,
justamente porque havia uma guerra entre Europa e os Estados Unidos. Então, um queria botar
defeito na carne do outro. "A carne americana
não presta", isto houve muito. "A carne italiana
é velha".
O SR RELATOR (Mauro Borges)- Então, ela

foi absà'tvida pelo mercado?
O SR. JOÃO ALFREDO R!Bf:IRO COELHO -

TotaJmente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sr. Jorge

Rodrigues, que cargo o Senhor ocupava no ano
de 1986 na lnterbrás?
O SR. JORGE RODRIGUES- Gerente de Produtos [ndustrializados da lnterbrás.

O SR. RELATOR {Mauro Borges)- Continua?
O SR. JORGE RODRIGUES_::: 'Continuo, sim,

senhor.

~DIARIO DO~ CONGRESSO NAaONAL (Seção U)

tem: logística, de operações, transporte e financeira. Essa foi a informação que tenho da utilização da Interbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Em maior
escãla, quer dizer que ela também operacionalizava o desejo do Governo.
O SR. JORGE RODRIGUES -

Justamente,
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os contratos já estavam assinados e, euforicamente, porque se tinha conseguido um preço
bem baixo junto à Comunidade Econômica Européia, noticiado por toda a imprensa, inclusive, tenho os recortes, considerado o preço hfstorlca·
mente mais baixo da Comunidade.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Acha que

foi assim tão bom o preço considerando que há
nossa atribuiçãO era viabilizar isSo, ou seja, seguinpoucos meses estava a 430 dólares por tonelada?
do as determinações do SEAP/CINAB e as decisões deles, tínhamos que viabilizar isso.
O SR. JORGE RODRIGUES ~ Senador, não
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Mas a lnter- participei em 1985. Como Marco Aurélio frisou
bem a diretoria da Interbrás, de quando em quanbrás tinha absoluta liberdade de ação, ou recebia
do, faz uma redistribuição de produtos._Acredito
solicitações ou sugestões para adotar procedique a_ carne tenha vindo para o meu departa~
mentos comerciaís que lhe tiravam um pouco
--mentO, porque-o meu Departamento já vinha ope-a iiÍ!dativa?
rando çom produtos cárneos ou seja Corned
O SR. JORGE RODRIGUES -A interbrás não Beef e carne. Porque nós vendiamos, como o
tinha poder de decisão. O poder de_ decisão cabia
João Alfredo, para o Iraque. Então todo esse vínao ClNAB/SEAP, tanto seja em negociação_ de
culo com fornecedores, com órgãos do Governo
preços, em decisões com relação a produto, isso que controlam a carne, nós tínhamos esse dia
cabia ao ONAB/SEAP. Cabia à Interbrás cumprir a dia. Então acredito que a decisão tenha vindo
as determinações do Governo.
daí, mas não sei por quê. O que _eu imagino é
que tenha sido isso.
__ _
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - inclusive
Posso passar aos-outros poritos?de quem comprar, a que preço comprar?
0 SR. REIATOR (Mauro Borges) -Sim.
O SR. JORGE RODRIGUES -Justamente. Inclusive, a fJXação de preço era dada pelo SENAB/

O SR. JORGE RODRIGUES -

O outro ponto

que foi levantado pelo Sr. João Alfredo, ele disse
SEAP. A lnterbrás não entrava no rriérito de disque foi feita uma proposta dO ·uoiiemo a 600
lugar?_,
cussão de preço, se aquele preço estava bom dólares, e que somente após a Comunidade ter
ou
estava
ruim.
Logicamente,
em
função
do
coO SR. JORGE RODRIGUES - No mesmo lu--decidido que o preço das_empresas, a ela apresennhecimento que o senhor tem de estar numa tado, eram baixos é que se voltou a 635. Não
gar.
área cornercia1, estar envolvido com operações foi assim. A cronologia - tenho1:odos os docuO SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor
de Carne; porque a: nossa Gerência de Produtos
mentos aqui que provam o -contrário ~ houve
ficava subordinado ao ex~Diretor Corbellíni?
Industrializados é dividida em dois departamensim, uma decisão do SEAP e SENAB em conce- tos: um de agroindustriais, onde a gente traba1ha der a essas duas empresas uma carta de intenção
O SR. JORGE RODRIGUES- Sim.
basicamente _carne, frango, enlatados em geral,
em que o Governo brasileiro estaria disposto a
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na imporinclusive carne enlatada, que seria o mais indus- pagar 60o--â61ares por tonelada por essa carne
tação de carne, quais eram exatarnente as suas trializado de todos, e uma área de rnanufaturados.
européia. Isso foi entregue às empresas e, posteatribuições e responsabilidades?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Então, logiriorm~te. estava marcada uma reunião prelimiO SR. JORGE RODRIGUES -Operacionalizar
camente, em função da sua atividade, do seu dia- nar_na Comunidade em 20 de junho, que foi quanas decisões da Diretoda. Cabe aO gerente _operaa-dia, o senhor opinava, e essas opiniões eram do as empresas voltaram e disseram para a gente
cionalizar as decisões da Diretoria da empresa.
repassadas sempre, ao SENABISEAP?
que esse nível de preços não seria aceito e estaria
-- -----Quem decide é o Diretor.
muito diffal de ser obtido perante a Comunidade.
O SR. JORGE RODRIGUES - Eu gostaria de
E no" dia 29 de maio, conforme estava previsto,
o SR. RELATOR (Ma~ro Borges}- Quer diZer, voltar, aproveitando a presença do João Alfredo,
o senhor não decidia nada. só operacionalizava?
e discutir a1guns pontos colocados pelo João Al- inclusive nesta carta de intenção, eles teriam que
dar uma proposta firme ao Brasil. E eles o fizeram,
fredo aqui na reunião.
O SR. JORGE RODRIGUES - 56 operacioatravés de um telex, em que eles oferecem a 635
O pril'11eiro ponto é a questão da decisão e
nalizava.
a informação do Sr. João Alfredo foi contra a dólares o preço em que a Comunidade, segundo
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nem parti~
operação. Rea1mente, ele veio a mim extemar a eles, teria decidido vender ao Brasil. Isso _foi levado
cipava? Não era consuJtado?
sua posição, mas quando ele externou a sua posi- ao SENAS e SEAP com quem eles discutiram
çij,o, basicamente estava tudo decidido, já havia preços e discutiram todas as condições. Esse foi
O SR. JORGE RODRIGUES -Logicamente,
um contrato assinado,já havia a operação pratica- um PC?nto.
dava a minha opinião. O assessorarnento técnico
mente montada. E eu, automaticamente, levei eseu fornecia, sim, senhor.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -_Mas o Sr.,
sa preocupação do João Alfredo ao Diretor AristiO SR. RELATOR (Mauro Borges) -O senhor
realmente, sabe as razões mais fortes que _deterdes CorbeJiini.
discordou a1guma vez ou lutou po'r um outro ponminaram a entrada da Sogeviandes corno operaTanto é que ele se refere a um telefonema que
to de vista que não o do setor mais elevado?
dor também?
foi dado. Esse telefonema que foi dado, à época
O~SR. JORGE RODRIGUES - Bom, a 'SogeO SR. JORGE RODRIGUES - Ficava muito
effieu estava erit PariS,- foi justamerite na
diffcil, Senador, no momento em que estavam
viandes entrou para urna reunião, em Brasília,
época posterior à decisão da Comunidade em
em que nós havíamos contactado o GnaP · e
sendo realizadas as operações, em que eram re- não fornecer a carne às empresas operadoras.
Seap para a apresentação da empresa seleciopassadas à Interbrás todas as aflições e pressões O Senhor- vê que é muito depois.
nada peJa Interbrás. A lnt_erbrás seleciooou, como
do Governo à época, .-o s_enhoJ lembra. do Plano _ Então;- realmente, -fui contactato pelo Diretor,
já havia sido feito previamente em_ 1985, uma
Cruzado, - contestar decisões de órgãos supe- num telefonema, reclamando da postura do Sr.
riores à Interbrás. _O que tem de s_er esclarecido João Alfredo em que eu o defendi. porque acho
empresa. Quando recebi esse encargo nós procué que a lnterbrás foi utilizada como mandatária que dentro do clima de trabalho que a gente tem,
ramos saber quem era a Socapa. E porsollcitaçio
do Governo Federal Ela foi um agente creden- cada um pode extemar sua _opinião. Só que o
do Diretor Aristides Corbellini. ele me pediu que
ciado pelo Governo Federal, por decisão do 0- que eu queria, realmente, deixar _Qem claro que
formalizasse essa indicação, porque na outra operação não havia essa formalização para a decisão
NAB/SEAP, para ser o executor externo da opera- essa posição do João Alfredo a mim, quando
da diretoria. Então, coube-me fm;~r um docume[!ção, em função das fac::ilidades que a Interbrás ele veio a mim, as decisões já estavam tomadas,
OSR.RELADOR(MauroBorges)-Nomesmo

que

e

9(;8
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to a ele, dando os motivos da Socópa, inclusive,
aludindo - na minha cart:a o Sr. pqde ver, tem
um parágrafo em que faço uma alusão -já a

uma seleção em 1985 e me foi pedido um documento, a ele, para colocação na diretoria, para
decisão da diretoria da utilização ou não dessa
empresa.
Essa foi a minha responsabilidade.
Agora, desculpe-me passei. O Senhor me perguntou sobre Sogeviandes. Foi marcada uma reunião em Brasília em que veio o Diretor CõrOefiini,

eu e o representante da empresa Socapa
Em chegando ao gabinete do Sr. Secretário,

à época do Cinab, nos deparamos com uma outra
empresa chamada Sogeviandes quando foram

postas as duas empresas numa mesma mesa
de reunião e foi determinado pelo Cinab e pela
Seap de que a quantidade deveria ser dividida

entre as duas empresas. A alegação do Cinab,
à época, é que uma empresa só não seria muito
conveniente. Então, eles decidiram botar mais
uma empresa e dividir as quantidades --50 mil
para cada um - e eles resolveram atuar juntos
o que, inclusive, foi urna. recomendação do Onab
a eles.

O $R. RELATOR (Mauro Borges) - Depois
que houve a sindicância do Gabinete Ovil e o
assunto foi multo debatido na imprensa nacional
em relação a ~ssas importações, poste:~iormente
foi feito um inquérito na Jnterbrás sobre esse problema e alguns funcionários parece que foram
demiti dei;, hbuve pedido de exoneração, o Senhor
sabe quais foram?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Alguns eu sei,

inclusive um não foi demitido. A pessoa que tenho
mais contato, por laços de amizade, ele foi afastado do cargo, era o gerente de operações, mas
eu não soube das razões.
O SR. RELATOR (Ma:Uro Borges)- Como era
o nome dele?
O SR. JORGE RODRIGUES -AgnaldO Libério.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não se
lembra dos outros? Acho que são vários.
O SR. JORGE RODRIGOES -'- Mas eu não

tenho, rea1mente, conhecimento desses outros.
Não poderia dizer a V. Ex', seria leviano de minha
parte dizer quem são os outros porque não sei
e é uma decisão da Diretoria, não minha. Tenho
um departamento estanque, um departamento
que tem responsabilidades e atribuições bastante
definidas.
Posso voltar aos outros pontos, Sr. Relator?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sim!
O SR. JORGE RODRIGUES -

Com relação

à carne americana, realmente, o que se dizia à
época é que era urn descarte de matrizes; um
descarte de matrizes em função da guerra Que
existia à época entre a COm-t.iriidade Económica
Européia e os Estados Unidos, no leite, porque
a função principal, inclusive, a razão principal dos
estoques comunitários e da própria operaçao dos
Estados Unidos é muito mais em função de leite
do que de carne.
E o outro ponto é, _complementando, realmente
velo alguma parte de carne ameriqma em conteiners, por uma solicitação daPortof:t'ás, que à épo,ça, como- V. ~ sabe, a infra-estutura portuária

áo- Brasil não estava preparada para receber um
volume tamanho de carne que foi, somando as
duas operações, tanto a primeira dos Estados Unidos, _como a primeira da CEE, com a_ segunda
perfazendo 290 mil toneladas e realmente, simultaneamente, estava sendo importado arroz, estava
--sendo importado milho, realmente as condições
portuárias estavam bastante prejudicadas e veio,
realmente, Uma parte de carne americana em
contefners.

Não sei d~er

porque cabe a responsabilidade dessa contratação e desses dados à Gerência da lnterbrás, órgão
responsável por isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V.S' queira
fazer alguma outra referência?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Só mais uma.

Com relação à carga americana, rea1mente houve
à epoca uma, como posso dizer, uma reação do
mercado a essa carne, basicamente pelo teor de
gordura. A carne americana tem um teor de gordura muito alto. Inclusive a Cabal praticava descontos quando da venda dessa carne por ser uma
carne americana. Era isso que tinha a completar
com relação ao depoimento do Sr. João Alfredo
e agora estou -à disposição de V. EX'
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• assinou o Expediente rt' 3280052/86, de sete de maio,
no qual se recomenda um s6 operador à Socopa?

---o SR~ JORGE RODRIGUES -Assinei sim~ mas
-se V. EX' se atentar ao documento, uma das sugestões que faço, no último parágrafo, é que fosse
deiXada uma quantidade para ser negociada com
outras empresas visando a contrapartida, tirando
prov:eito da importação que foi feita, obeter vantagem éomo foi Cónséguida a cota Hilton, que é
a exportação d~ uns cortes de carne fina para
a Comunidade EconômJ.ca Européia. Esses cortes valem cerca_ d~ _7 mil dólares. Então, o que
-foi obtido com a ímportação dessa carne junto
à comunidade, além do preço, foram cerca de
35 milhões de dólares em beneficio de exportação
para o Brasil.
O SR. RELATOR (Mauro_ Borges)- Foi V.
quem preparou o tal expediente da Socapa?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Ábril de 1988

sas. uma empresa tào boa, meter mais a Sojeviandes no negócio?
-0 SR. JORGE RODRIGOES -

Não me cabe,

Sr. Senador, estranhar. A lnterbrás, como disse
a V. ~ trabalhava por denominação do...
O~ SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas deve

ter ele causado alguma espécie? Ou não?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Eu realmente

não sei lhe _dizer.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É essa
parte foi mais cara do que a outra?
O SR. JORGE RODRIGUES -

ii)

s~

Sim, em con-

junto_ com o Sr. Plinjo BastQs que, como disse
o Marco Aurélio, à época trabaJhava, era o responsável pela parte de carne na área dele e que_quando dâ: transferência do produto veio trabalhar comigo e que posteriormente foi designado Coorde-nador das Importações: basicamente um trabalho
burocrático que ele fazia. Ele me ajudou na con-:
fecção porque já tinha _todos os dados de 1985.
O que procurei fazer foi contactar aJguns mem~
bras da Abiec, em sua Diretoria, para saber realmente quem era a Socapa, informações junto
oo·escritório, de queni era a Socapa e rea1mente
essa empresa se mostrou para nós a empresa
mais especializada, de maior porte, e a empresa
com maior experiência em operações especiais
Junto à Comunidade Econômi<:a Européia.

OSR RELATOR (Mauro Borges) -Quer dizer
êJue ficou estranho, diante de uma situação des-

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Nesse ex-

pediente afirma-se ln verbis" a exportação de
carne da CEE só pode efetuada por operadores
sediados e atuantes no território do Mercado Comum"- é o item 3. Consultado a respeito pela
CPI, a comissãO de ComUnidades Econômicas
Européias disse que essa afumação não é verdadeira. Por que V. Ex' utilizou-se dessa informação
falsa?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Porque era a

informação que todos nós profissionais da área
- iil.clusive V. ~ já teve _o depoimento de dois
-tínhamos.
-

O SR. RELATOR (Maufo-Borges)- Por elas
ouvir dizer, não é?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não por ouvir

dizer. Inclusive, por diversas vezes, através até do
nosso Sujet d'affaire em Bruxelas, da Embaixada
do Brasil, as informações _que nós tínhamos é
que-realmente tem que ser utilizada uma empresa atuante e credenciada junto à Comunidade
Económica Européia, em função das garantias
requeridas, em função do relacionamento com
a Comunidade.
O SR. -RELATOR (Mauro Borges)- Mas não
tinha nenhum documento da CEE que dizia isso?
O SR. JORGE RODRIGUES -Não , Ex'

O SR. RELATOR (Mauio Borges) -V. S• ressalta no item 5 desse expediente, uma série de
informações fmanceiras sobre a Socapa, todas
elas 1-etiradas de um material promocional fornecido pela própria empresa. V. S• entende ser tecnicamente correto basear-se_ em material promocional de empresa interessada? Quem lhe remeteu este material promocional?
O

SR. JORGE RODRIGUES -

Este material

foi enviado pela empresa à Diretoria da Interbrás
e; por conseguinte, enviado a mim. Tenho aqui
cópia de todo ele.
O SR. RELATOR- (Mauro BOI-ges}- Quem enviou?
O SR. JORGE RODRIGUES - Foi enviado à
Direção da lnterbrás e, posteriormente, este documento veio às minhas mãos.
O SR. RELATOR (Mauro Borgés) -

E V. S•

achou que tudo isso, naturalmente, seria verdade,
não é?
~ O SR. JORGE RODRIGUES - Bom, eu parto
do princípio de que informações desse n1veJ publicadas abertamente, têm que ser fidedignas, não
ê?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• já
conhecia a Socapa? Desde quando? Em que circunstâncias isso ocorreu? Em setembro de 85,
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V. S• já havia negociad_o com a Socapa para ·a
aquisição de carne?

O SR. JORGE RODRIGUES - Não, ""'· eu
não conhecia a Socapa e s6 tomei conheCimento

dela quando realmente o Governo, SINAP/SEAP
decidiu a compra da COmunidade Económica
Européia. Foi"quando eu tive conhecimento dessa
empresa Socopa, recebendo documentação proveniente da outra gerência da qual eu tinha assumido os_ encargos e no dia-a-cüa.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• não
teve relações anteriores com a Socapa?____ ---

0 SR. JORGE RODRIGUES- Não, Ex'. nennuma.

O SR. RElATOR (Mauro BorQ'es) - ~o item
6 do seu expediente, V. 8' arrola, ·como- fatõi""jJóSfti.vo a favor da Socapa, o arguniento- de o ex-

Vice-Pre.sidente da Socopa estar ocupando cargo
no gabinete do Ministro da Econoinia da França.
Qual é o nome çie~e cidad!o?
O SR. JORGE R0DR!GUES ~ De cal>eça, ou

não sei, tenho escrito aqui no documento.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) ........ V. S' pode
dá-lo depo!s?
O SR. JORGE RODRIGUES - Po.,;o sim, está
escrito no documento. Se não estiver, posso for-

necê-lo depois.
O SR. RELATOR _(~uro Borges) --~ois não.
Na ocasião teria sido importante para a lnterbrás
essa questão do relacionamento da Socapa com

séria, VáJida, etc. Todos foram unânimes em afirw
- JD~J_ que _era a ·maior da Comunid~~e.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem da

Ablec prestou essa infonnação à lnterbrás?

O SR.

Um deles fqi

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A Abiec
-já hã via Indicado a $oçopa-seterilbrO Cie 1985.
QLiarido a Interbrás iniciou entendimentos para
a compra de 50 mil toneladas de carne, essa
indicação já- tinha sido feita antes, em 1985?

em

O ·sR. JORGE RODRIGUES -

Não_ tenho co-

O.SR..RELATOR (Mauro Borges) --V. S• não
estava nessa época?
OSRJORGERODRLOUES-Euera_oGerente
de Prod_utos Jndu_s._tr_iªlizados, mas eS$8 operação
estâvã sob a responsabilidade do Sr. Mauco Aurélio Giovannon.i.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essa opes:o- inil toneladas chegou a ser executada? Foi abortada?
ração-~ae

O SR. JORGE RODRIGUES -

Foi al>ortada

não houve.

para considerá-la melhor?
ciação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carne, ou seja, são os industriais brasileiros que
realmente são atuantes na comercialização desses produtos, tanto na importação_ como na exportação. Ouvi de alguns desses Srs. a recomehdação, porque eu já tinha recebido essa empresa
como selecionada, eu os consu1tei por telefone,
. perguntando o que achavam da empresa, se era

O SR. JORGE RODRIGUES -

Exalo.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) sao óS Diretores?

Quantos

O SR: JORGE RODRIGUES ~-SãQ çjnco Qiretores.
-

..

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - DesSes,
depois do inquélito da lnterbrás, nenhum mais
saiu?
O SR. JORGE RODRIGUES- Todos safram.

V. EX' me per-

·-o sR~- REJ..ÀTQR _{Mauro Borges) -Não, de
alto e baixo escalão...
O SR. JORGE RODRIGUES -

Ah! • Diretorta

saiu toga.
·O SR._RELATOR (Mauro Borges)- Foi toda
·m:udaâa?
O SR. JORGE RODRICiOES -

Foi tOda mu-

dada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe

tenho conhecimento.

O SR. R~TOR (Mauro Borges)- Em depoi~
O SR. JOROE RODRIGUES - Acho bastante
relevante Senador, porque era uma operação es- ~ mento prestado à -CoíniSS'ão Interna da Interbrás,
pedal, em que se tinha que, primeiro, convencer perante o Sr. Marcos Raposo em 29 de julho de
1985, V. 5' disse que a Gepin, dirigida por V.
a Comunidade EcOnómica Européia a vender pa8', recomendou a Socapa, por solicltação-do Direra o Brasil; segundo, tinha que se ç:onseguir da
tõr Corbellini; V. S• disse isto?
Comunidade um desconto especial e, o mais importante deles todos, que era inclusive uma reco-O-sR: JORGE'RODRIGUES - Nóo foi r0<::-9mendação forte do Governo, é que se aproveimendada a Socopa por solicitação do Diretor Córtasse essa importação para uma contrapartida de - bellini. O Diretor Corbellini me solicitou que forprodutos' brasileiros, que é a obtenção da cota
malizasse a seleção que já havia sido feita. Então,
Hilton. Então, eu acho que o lobby dessa empresa coube a mim preparar um documento a ele para
junto à Comunidade era muito forte.
ser decidido pela Direção da lnterbrás.
O SR. RELATOR (Mauro B_orges)- Essa -conO SR. RELATOR (MauroBorges)-Assim, teria
trapartida foi exportação de quê?
- sido o Sr. Corbellini a pesSoa que escolheu a
Socapa e não V. S•, propriamente dito. Por isto,
O SR. JORGE RODRIGUES - De cortes finos,
pl-eVarecem as razões técnicas da seleção?
de carne, chamados "co_ta Hilton", que o Brasil
O SR. JORGE RODRIGUES - Eu não sei se
está exportando até hoje.
foi o Diretor Cófbellini, Pessoalmente; a Diretoria
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -- No item
da "Iiltefbrás é Uf!1 colegiado. A decisão foi da
7 desse expediente, V. S• afirma que a Socapa
Diretoria da lnterbrás.
é a empresa Indicada à lnterbrás pela Associação
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Da lnter~
de Indústrias E:xpOrladOras de Carne - Abiec,
brás?
como a melhor. Que critério dispunha a ABIEC
O SR. JORCiE RODRIGUES - A Abiec é Asso-

O SR. JORGE RODRIGUES -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. Ex"' não
sabe?
__QSR__JORGE RODiliPUES ~ Não senhor,
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guntou sobre os funcionários, porque teve funcio~
nários de baixo escalão também ...

por que foi mudada?

porque não participei em 1985.

16

O _SR I~.EL.ATOR (Mauro Borges) ....,..... To dos saí. t~ ( V. S' ói~s.~ que f'lão se lembrava...

nhE!diiiefito, Sr. Senador.

setores do Governo? V. S• achou que isso era
relevante?

JORGE RODRIGUES -

o Dr. Jean Luis Cfi8jJélle, proprietário do Frigo
ffffcQ Caiava; outro foi o Sr. Gera.t_çlq Bordoq do
FrigoríficO" Bordon.

Sáb~do

O SR. "ORGE RODRIGUES -

_Não sei, não

-- Q SR. RELATOR (Mauro Borges)- No depoi__ mento prestado à Comissão EsPecial do-Gabinete
Civil: V. S• afirrÍla, à pàgina 16, qUe ô. Primeiro
, -lêiliío de cainé (oi adiado. V. S• Sabe que esta
não é uma informação verdadeira. Na verdade,
~ -a proposta foi rejeitada e não adiada, porque o
preço oferecido foi muito baixo. Houve, P.Ort.anto,
uma necessidade de se abrir o processo de adjudicação. Por que V. S• prestou informaçãO -falsa
a essa Córilissão do Gabinete Civil?
O SR.- JORGE RODRIGUES -Talvez tenha
sido um probleffia de terminologia. Quarido eu
digo "adiada" é que, realmente, na primeira reunião do leilão da comunidade foram apresentadas
propostas que não foram aceitas pela comunidade, e como a comunidade se reúne todas as
segundaS cjuartas-feiras de cada mês, o próximo
leilão só ocorreria no dia 9 de ju1ha, e foi realmente
O que o-correu. Os leilões continuavam. Então,
dev:e ter sido um prOblema de terminologia em
_funÇão de adiar. Realmente, houve o leilão, as
-empresas apresentaram as propostas e a comu-·
itidade julgou o preço náo subsistente para ela.

e

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. Corbellini teve o mesmo CQmportamento em seu relatório de volta da Europa, após o fracasso da primeira negociação. o que· v. S9 terri a·dizer dessa
coincidência de argumentos entre V. S! e o Sr.
Corbellini?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Desçulpé-me,

mas não entendi a· pergunta de V.Exa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) V. S' já disse
que não foi uma informação falsa, foi, propria·
mente, um equívoco de terminologia, não é? Agora. o mesmo comportamento teve o Sr. Corbellini
em seu relatório, quando voltou da Europa, após
o fracasso da primeira negociação. Ele teve o
mesmo argumento, dizendo que foi adiado. Não
tinha sido adiado, foi paralisado.
- - O SR. JORGE RODRIGUES- É o termo, indusive, Sr. Senador, que consta _de todos os documénto_s, a reunião foi adiada, ou não foi adjudicada aquela reunião, e ela passa para a outra
segunda-feira, a segunda quarta-feira do mês subseqüente.
OSR. RELATOR (Mauro Borges)- V. s~ defendeu a seleção de um só operador, dando a entender- que um número maior - v. s~ çhegou a
citar nesse depoimento até 40- só iria beneficiar
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a Comissão Econômica Eutopéia. Eu goStaria de
informar a V. S•, se é que ainda não sabe, que
os seus colegas Antônio Bueno, João Alfredo,

Aloísio Junqueira, o Ministério da FaZenda:, as Comissões da Interbrás, da Petrobrás e da Casa Civil
entenderam ao contrário de V. s~ e do Sr. Corbellini. O que, no seu entender, teria escapado a
tantas pessoas para não perceberem a validade
do seu argumento?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Sr. Senodor,

o Brasil, quando comprou a carne, já tinha fixado
o seu preço FOB estivado. O Brasil já tinha fixado

o preço de compra e tinha assinado um contrato
com relação a isso. A minha argumentação especifica, nese ponto, é que, àquela altura, quando
não foi adjudicado, na Primeira licitação, a entrada
de mais operadores s6 serviria para benefido da
comunidade - gostaria de esclarecer bem esse
ponto. A minha posição foi essa, porque tínhamos
um contrato e esse contrato não víncuJava a enfie..
ga da carne ao Brasil à aprovação da Comunidade. Era um :contrato comerdal em que não
inporta os preços que essas empresas obtivessem
na Comunidade, eles tinham que me entregar
acame.
Consultada a Assessoria Jurídica da lnterbrás
ela nos solicitou que contactasse o advogado credenciado em Paris e, em reunião com ele, ele
disse: "Nesse contrato não existe inadimplência.
O contrato continua válido e a terminologia dele
é à prova de bomba. Qualquer tribunal, na Europa~
Vai fazer com que essas empresas cumpram a
entrega da carne nos prazos fixados." Então, em
função desse detalhe, do contrato assinado, de
um preço FOB estabelecido, em minha opinião
pessoal, acho que a entrada de mais empresas
naquela situação, naquela ocasião, s6 iria beneficiar a Comunidade Econõinica Européia, que
estava querendo receber mais pelo seu produto
a ser entregue aos operadores.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Outra per-

-para- uma venda, ao Brasil, tem-se que a dotar
o mesmo critério que foi utilizado com a União
Soviética; tem-se que preparar um edital espe" cfficó para issO. Então daí, em função inclusive
do outro item que menciono na carne, do Iobby
político dessas empresas, porque o diretor da agricultura da Comunidade é subordinado ao Diretor
de Economia do Ministério da França, de Economia, em tese. Então acho que o lobby era muito
- mais forte. Em paralelo a isso tlnhamos a ação
do Jtamaraty, porque era importante, imprescin-dível, e a Comunidade_ só responde a Input de
Governo a Governo. A Comunidade Econôm!ca
Européia é a reunião de doze países, Então, em
paralelo à ação da Socapa, trabalhou junto com
ela a Embaixada do Brasil na Comunidade EConómica Européia; junto ao Ministério das Relações Exteriores. Inclusive tenho o telex solicitando
que o Ministro T ompson Flores contactasse a
Embaixada em Bruxelas e a colocasse junto à
Comunidade, fazendo a Comunidade saber que_
o Brasil queria importar aquela quantidade e que
queria lUlla cota Hilton de dez mil toneladadas,
que posteriormente s6 saiu cinco.

O SR. JORGE RODRIGUES -Nessa primeira
reunião da primeira compra não houve essa sugestão.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - E na segundo?
O SR. JORGE RODRIGUES- Não, o que houve foi que o CINAB, através do representante do
seu Secretário, o Sr. João Basco, disse que não
seria conveniente fazer operação com uma só
empresa e que, então, estava colocando a Sogeviandes? e dividindo as quantidades entre elas.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Quem é
que propôs Sogeviandes? Por que exatamente
a Sogeviandes e não uma outra? Quem argu~
mentou o nome da Sogeviandes?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Primeiro
uma afliTTlação: O Sr. presente a uma reunião
da SEAP- O Sr. ia sempre às reuniãos da SEAP
eCINAB?

disse, agora mesmo, que ele sugeriu o nome da

O SR. JORGE RODRIGUES-Aalgumas, sim.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Soube que

e o Ministro da Fazenda não teria gostado que

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- 56 foi feito
O SR. REl.ATOR (Mauro Borges)- Essa reu-nião foi feita dia 13 de m;;tio- essa reunião da
qual o Sr. participou.
O SR. JORGE RODR10UES ~ 56 foi feito um
contrato, que vou deixar para a Coniissão.
O SR. JORGE RODRIGUES - Então, não me
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- 0 $r: ii-fir- recordo, Senador. A (mica reunião em que tive,
por solicitação da SEAP, infOrmação de que teria
ma que o único agente da SEAP foi Uma escolha
técnica. o que dá caráter técnico a esSa escolha? -de colocar mais empresas, foi somente na segunda operação de carne do setor privado. Na priO SR JORGE RODRIGUES ~Novamente, vol- meira nunca existiu essa preocupação do ONAB,
tando ao ponto: a seleção feita pela lnterbras levou
SEAP.
em consideração - acredito que desde 1985,
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Naquela
e no caso específico quando foi preparado o documento - quem é quem? Ou seja, qual era ocasião .foi apontada a Sogeviandes. Quer dizer,
a empresa de maior porte financeiro? Qual era a Sogeviapdes além de operar para o Ciovemo.
a empresa mais credenciada na co_munidade? operou para o setor priva~o também?
Qual a empresa de maior experiência em operaO SR." JORGE RODRIGUES - Todas essas
ções especiais? Porque não se pode esquecer empresãs, quando da segunda licitação, foram
chamadas a quotar pelo Brasil, inclusive a Socaque essa operação é uma operação especial. O
pa, Sogeviandes e mais nove empresas.
Brasil nunca foi tradicional importador de carne.
um contrato?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O Sr. se
lembra quem sugeriu mais de uma empresa além
do Ministro?

O SR. JORGE RODRIGUES - Mas não sei
responder ao Sr. por que não outra.

O SR. JORGE RODRIGUES -Já sei. ísso foi
na segunda operação que era a operação do setor
privado em que foi solicitado à Jnterbrás que pUsesse um maior nómero de empresas e isso foi
feito. Agora não se esquecendo que a primeira
operação foi um edital especial, a segunda operação é um edital normal já estabelecido pela Comunidade.

O SR. JORGE RODRIGUES -'-Juntos. O contrato foi assinado pelas duas. A responsabilidade
era das duas.

Adotaram, o

O SR. JORGE RODRIGUES - Qual reunião?
F1Zeram várias reuniões, Sr. Senador.

de carne importada, antes da Sogeviandes entrar?
O SR. ReLATOR (Mauro Borges) -Quer dizer,
elas participaram juntos?
- --

O SR. JORGE RODRIGUES decisão cabia a eles.

O SR. JORGE RODRIGUES- Não sei responder ao Sr.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não foi
o Sr. Bosco?

a operação fosse feita por uma s6 empresa.

Não, senhor.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- E as empresas privadas adotaram essas mesmas empresas?

O SR RElATOR (Mauro Borges) -O Sr. presente a uma reunião entre a SEAP e Interbras,
soube que o Ministro da Fazenda não gostou que
a operação fosse feita por uma só empresa, naquela ocasião foi apontada a Sogeviandes. Quem
sugeriu mais uma emp.resa?

gunta: a Socapa chegou a fazer algur:na remessa

O SR. JORGE-R"bDRIGUES -

Abril de 1988

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr: nos
Sogeviandesl
O SR. JORGE RODRIGUES -Justamente, foL
sim Sr. A determinação partiu do ONAB e SEAP
para Colocar a Sogeviandes. Agora, porque não
colocaram mais eu não sei responder ao Sr.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Bom. O
que o Sr. achou de ali já se encontrar presente
Ui']i. representante ·da SogeViandes? Quer diier,
na reunião que vocês fizeram já tinha um repre-sentante da Sogeviandes lá. O que isso -lhe indi-

cava?
O SR. JORGE RODRIGUES.- A mim foi uma
surpresa, porque, desde o momento em que a
Interbrás era o executor interno, essa empresa
poderia muito bem ter ido à lnterbrás e seria muito
= bem recebida.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer,
causou espécie, não é?
.
O SR. JORGE RODRÍGUES - Não, causou
swpresa.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Sr. já
havia argumentado em favor de wna única opera-dora, no caso a SOCOPA De sua posição técrúaJ,
mais uma seria contra-indicado. Por que no depoimento na Comissão da Casil Ovü, o Sr. afir·
mou que para nós nao havia problema algwn
com a entrada da Sogeviandes?
O SR. JORGE RODRIGUES- Porque eies dMdiram as quantidades e trabalharam como um

consórcio,_ como uma empresa úrUca.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ah. sim.
O.SR. JORGE RODRIGUES -Entendeu?
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O SR. RELATOR (Ma~ro Borges)- O Sr. disse

que as Casas Sendas entraram_ num golpe para
nomear um sujeito. Quem é esse sujeito? Detalhe
tal operação e o correspondente fracasso comercial. Esse fracasso teria ocorrido com a carne

européia?
O SR. JORGE RODRIGUES- É. A informação
que eu tenho é que as Casas Sendas tentou dii'etamente comprar carne na Comunklade Econômica Européia, chegou a obter guia de exportação
para isso, chegou a abrir UOJ,a carta de crédito
e o operador contratado por eles Já, não honrou
e não consegUiu a carne. Então eles tiveram que
trocar, inclusive, a guia de importação de _carne
bovina para carne suína.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ah, sim.

O Sr. afirmou que o contrato com as operadoras focava um prazo de abate dos animais de
março de 85 a março de 86. O ariexo I do contrato
está na pasta 62, exatamente para fUgir ao problema de Otemobyl. O Sr. sabe que o regulamento
da CEE, de maio de 86, para as primeiras cem
mü toneladas, fiXou o inciso IV do art. 19 a prioridade para a venda de produtos com um tempo
mais longo de estocagem?
O SR. JORGE RODRIGUES -Sei, mas o Brasil
não aceitou essa posição, não aceitou a posição
da Comunidade Económica Européia e põr sugestão dos veterinários brasileiros se estipulou um
prazo máximo de um ano nessa carne em estoque, entre produzida e estocada. E o Brasil fez
questão de que essa carne tivesse wn ano. Tanto
é assim que consta, em contrato, e eu tenho toda
a documentação, que eu passo à mão da Comissão tão logo depois do meu depoimento, com
os certificados de origens do Ministério da Agricultura de cada país, com certificado de origem
de todos os órgãos da intervenção da COmunidade Económica Européia e mais os certificados
da empresa de supervisão internacional, atestando que a carne é de março de 85 a março de
86.
.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Da Itália

foram importadas 40 mil toneladas de carne, com
quatro anos de estocagem. O que o Sr. tem a
dizer quanto a esse descumprimento contratual?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Segundo os

documentos que eu tenho em mãos, inclusive
documentos públicos de países, tanto da França,
da Itália, em especial, os documentos não comprovam isso. Os documentos assinados por autoridades estabelecidas desses países dizem que
a carne tem um ano: março de 85 a março 86.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - 0 SI-. acha
que realmente foi de um ano, ou em sua opinião
foi de quatro?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Sr. Seriador,

acho que um documento emitido por um governo
tem que ter fé pública e deve ser respeitado. Mesmo quando o Brasil exporta carne, o Ministério
da Agricultura emite um documento e ele é respeitado lá fora. Então, eu me baseio no documento
_'qUe eu recebi.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A INTER-

BRÁS tornOu alguma providência a respeito? A
sua gerência se marúfestou sobre esse assunto?
Alguém na INTERBRÁS se manifestou a respeito?

Querii deveria tomar providências na lNTERBRÁS
sobre essa questão de vi)" com quatro anos?
O SR.. JORGE RODRIGUES -

Acredito que

a responsabilidade, no caso, seria da Gerência
de Operações, que é o órgão encarregado da
movi~en_tarrão de produtos, mas eu acho que
a INTERBRAS recebeu todos os documentos, volto a dizer, vou passar às maõs de V.EXa, quando
terminar o depoimento, esses documentos oficiais comprovam que a carne s6 tem um ano.
O SR. RElATOR (Mauro Borges).:... O Sr. se

refere a pressões, no neg6cio da carne, de políticos, de lobistas, de pessoas que se diziam amigos
de Ministros, da Presidência da República, outros
diziam que eram amigos não sei de quem, o Sr.
falou isso lâ. O Sr. se refere às pi"essões, o Sr.
se referiu a elas. ESta -é urria revelação muito importante, o Sr. deve declinar, não deixar a coisa,
o Sr. se lembra de _alguém, especificamente, que
fez sugestões, ou deixou transparecer influência,
e que queria forçar um pouco a barra?
O SR. JORGE RODRIGOES- A única pressão
que recebi foi de uma empresa chamada Socopa,
que era uma empresa Suíça, e que nem parte
da comunidade faz, portanto, pressionando bastante para que fosse _contactada, que fo_sse ublizada, embora os contratos já haviam sido assinados,
já existiam contratos com as outras duas. Agora,
acredito, isso a meu nível, tenho quase certeza,
não sei, quase certeza, mas acredito que a direção
da empresa tenha sofrido algumas pressões também. Eu sofri pressão de uma empresa específica
e levei o problema à Diretoria da lnterbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É empreSa
que tem filial aqui, no Brasil?
O SR. JORGE RODRIGUES- Olha, não tenho
-conhecimento, porque a informação quando recebemos esta empresa, recebemos representantes, vimos que era uma empresa sediada na Suíça,
e era, baskamente, P.O. Box, Caixa Postal. Levei
ao conhecimento da direção da lnterbrás, passei
o assunto à Direção da Interbrás:
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O SR. JORGE RODRIGUES -

Sr. Senador,

a lnteilirás,_c_omo lhe disse, recebeu, em reunião,
a incumbência de apresentar aos operadores da
Comunidade Econômica Européia a intensão do
Governo bi-asileiro, o preço de compra, 600 dólares. Por telex, fomos autorizados a entregar à essas
empresas duas cartas de intenção, a 600 dólares.
E, ficou estabelecido, que em 29 de maio, essas
empresas, a data do edital próximo da concorrência, que seria realizada na Comunidade, teriam
que nos fornecer o preço final, ou seja, que preços
teriam, realmente, obtido junto à Comunidade
Econômfca Européia. Em 29 de maio, reCebo
um telex, via meu Diretor, dizendo que a Comunidade tinha aceito proposta de 635. Há um
telex anterior do Sr. Antônio Bueno, nosso Chefe
de Escrit6ri0 em Rotterdam informando que a
Comunidade havia aprovado a operação, havia
aprovàdo a cota Hilton, e que oS preços ficariam
um pouco abaixo do dos Estados Unidos. De
forma que f9i recebido este te!ex, 4e 635 dólares,
e que foi, imediatamente, repassado ao SEAP e
ONAB, solictando a eles que marcassem uma
reuhiã.o, em Brsília, para discussão de preço e
condições contratuais. Quero frisar que a lnterbrás nunca, em momento algum, negociou preço
com ninguém. Decisão de preço, toda negociação de preço foi feita pelo CINAB--SEAP, conforme mostram os documentos em meu poder.
O SR.._RELATOR (Mauro B_orges)- Isto é importante. Quantas pessoas partiCiparam da decisão da escolha da So.copa na lnterbrás? Só o
Sr. Corbellini, ou o Sr. somente? Qual o papel
do escritório da lnterbrás na França, neste episódio? E os da Diretoria? Havia outro Diretor Participando da decisão? Quem foi?
-

a

. O SR. JORGE RODRIGUES - ' Fói tanta per-

gunta ao mesmo tempo. Deixe-me tentar coordenar.
O SR. RELATOR (Mau_[o Borges) -Bem, posso repetir. Foi feita pelo Corbe_Uini somente, ou
você participou junto com ele? A decisão foi dele,
não é? Qual o papel do escritório da lnterbrás
na França?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer,

O SR. JORGE RODRIGUES -Bom, como foi

o resto não se lembra?_ Não tem idéia de· quem
quis pressionar, quis modificar qualquer decisão
de vocês?

dito pelo meu colega de trabalho, Marco AW"élio,
segundo à época dele, ele levou o problema à
lnterbrás-France, que é uma subsidiária da lnterbrás, que hoje já não existe mais, e essa empresa,
por estar localizada no mercado comum europeu,
ou seja, dentro da EW"Opa, seleclonou uma empresa, que foi passada para ele como a Socopa,
a empresa de melhor porte, a que melhor se enquadraria para essa operação. Posteriormente, o
Diretor Lima Câolara fez ao SEAP wn telex. inform~do da escolha de uma em~esa, e taL,.~ Qua~
do essa operação passou para miril - volto a
repetir o que foi dito- me foi solicitado formalizar
essa indicação. Coube-me fazer um expediente
ao Diretor, para ~er ool~ado em votação pela
Diretoria e decisão pela Diretoria da Interbrás.

O SR. JORGE RODRIGUES -

Em cima de

mim, é o qUe di!;~e para V. Br, foi essa empresa
chamada Socapa, através de um representante,
que não me lembro o nome agora, mas não vai
ser dificil descobrir. _Levei o assunto à Direçâo
da Interbrás para decisão e julgamento.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Há wna

série de telex da Interbrás sobre o preçoo de 600
dólares a tonelada, não 635. Aqui tem uma série
desses telex: 2 de maio de 1986, do Vi.ce Josemar
para õ João Basco, no ONAB; 14 de maio, de
Coi"bellini para João BOsi:o, no ONAB; 15 de maio
um dia depois, de Corbellini para Socapa- Sogeviandes já por consórcio; 19 de maio, de Jorge
Rodrigues para Antônio Bueno; 20 de maio, de
Jorge Rodrigues para Geraldo Fonteneles. A primeira manifestação dos 635 dólares ocorre com
o telex da _Socapa- Sogeviandes, de 29 de maio,
dirigdo ao Sr. CorbeUini. O Sr. saberia dizer porque
o preço foi niajora"do?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Como V.
S• considera a atitude do Sr. Corbellini, de centralizar toda a operação da primeira compra de 100
mil toneladas de carne na Europa? EsSe é um
procedimento normal?
O SR. JORGE RODRIGUES -Senador, existe

uma estrutura hierárquica na empresa, como
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ração por decisão da Diretoria, porque ã. responsabilidade realmente é da Diretoria.

aSQG_EVIAN.QE$-si!Jl, tein uma empresa estabelecida chamada

dade que V. 8'" viãjaram de Paris a Bruxelas em
avião fretado pela Socapa - Sogeviandes?

porque essas empresas possuem um avião particular. E como iamos nos deslocar de Pãris pa:ra
Bruxelas, nos foi ofereCida à\tiagem,-r..antO-a miin,
como ao Sr. Bueno, ao D-ifetor Ccifbellini, num

e

avião da empresa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. 8' confirw
ma que o Sr. Bueno e o Ministro Junqueira argumentaram junto ao Sr. Corb_ellini, para que aceiw
tasse outras operadoras no negócio?
O SR. JORGE RODRIGUES- Sim,-oonllrmo.

OSR. REU\TOR (/V\auro Borges)- V. S•confirw
ma que o Sr. LegráS advertiu o Sr. Corbellirii sobre
as dificuJdades de solucionar a venda, com númew
ro restrito de operadores?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Náo, isso náo

lembro.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Por que

presenta a Sueres et Denrées e a Sogeviandes.

-

O SR. .RELATOR (Mauro Borges) -A GECON

é urna furna brasileira?

- --

-

O SR. JORGE RODRIGUES- J:: uma empresa
brasileira

O SR RELAT()R (Mauro Borges) -A Interbrás
fez expoitãÇ~~-deSsa cota Hilton?

o SR. jé5RàE RODRIGuES __:·A'ao, a dedsâõ
do Governo foi que a cota- Hilton, embora obtida
dentro dessa negociação com a participação da
Interbrás, fosse exclusiva da iniciativa privada.
CoUbe à ABIEC e à CACEX distribuir essa cota
Hilton entre os membros dela.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
·que a ABIEC também se beneficiou com essa
parte do negócio?
O SR. JORGE RODRIGUES -O Brasil se be-

neficiou, Senador. Porque, a decisão de distribui-- çã:Q da _cpta cabe à CACEX.ê ela que d.istnbui
a cota Hilton.

b SR. RELAfóR (MaUro Borges)- V. S• mano Sr. CorbeiJini insistiu, desde 6 in-ício até o_ fim,
em manter uma única-operadora? Qual a posição teve algum entendimento direto com as operad~
deV.S9
- -=~!':~~ 9J.!a!1~9 e para quê?
OSR. ..lORGE RODRIGUES- Os entendimenO SR. JORGE RODRIGUES -

Acredito que

a posição - e cabia a ele a decisão, porque e
o Diretor - Se lastreou no contrato de compra,
assinado com eSSás empresas. Como disse, antew
riormente, esse contrato não vinculava a aprovaw
ção da Comunidade para o fornecimento de carne
no Brasil. Era um contrato comercial desS-as empresas agentes. Desde o momento em que só
tinha um contrato, e esse contrato era o documento maior da operação - segundo a própria
orientação do advogado contratado em Paris o que o Sr. Corbellini decidiu é que fossem mantidas as condições do contrato, independentew
mente, da aprovação da CEE ou não, ou seja,
ele queria a entrega da carne.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A seleção

da SOCOPA estaria relacionada com a- compensação recebida pelo Brasil, em vender carne do
tipo Hilton à CEE? QUal, exatamente, a participação da SOCOPAe Sogeviahdes nesse negócio?
O SR. JORGE RODRIGUES- Em parte sim,

em tese sim. Porque, na realidade, os importadores dessa Hilton são as empresas operadoras.
A SOCOPA, principalmente, é a maior importadora de carne na Comunidade. Realmente, o peso

O SR. RELATOR (Mauro BOrges)
o Diretor da lnterbrás?

--Ele era

O SR. JORGE RODRIGUES "- Quem?

-D SR. JORGE RODRIGUES - A GECOt'l re-

Por que

--

GECON~

SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem as
representa?
O_

O SR. JORGE l<ODRIGUES -Si iii; ê verdade.

O SR. JORGE RODRKlCIES---' t'lãosei explicar,

Antônio Bueno foi no sentido de acompanhar as
empresas à Comunidade Econômica Européíél,
a Embaixada do Brasil na comunidade, a evolução do assunto.

O SR. JORGE RODRIGUES-ASOCOPA não,

com o Sr. Corbellini na Europa-Paris, Bruxelas
-após o fracaso da primeira adjudícação. Ê ver-

siva?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)"- EJas têm
interesses representados no Brasil? Mantém gente
a~i ,'2a r:presen~ção?

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• esteve

essa facilidade?_ Não apare_ceu um pouco exces-

ã- Dfteforla. Acreditei que~ ã pàrtidpação dO Sr.

sim.

e os Diretores, sendo que a Diretoria trabalha por
colegiado. Acredito que ele tenha assumido a ope-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

AcreditO (Jue

O SR. JORGE RODRIGc..IES -

João Alfredo frisou: o Presidente, Vice-Presidente
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tos diretos.que ffiantive, fÓi quando fui convocadO
pelo Diretor Corbellini para ir com ele, acompanhá-lo a uma viagem à Europa, na sua volta após
a reunião da Com_unidade, que eu permanecesse
na Europ~. fazendo os cantatas com o nosso
achfo9ai:IO e·com
empresas, Para o fiel cumPiiffieiiiOdO co-ntrato. E me- iiffiitei a isso, inclusive, fiZ cantata com a Embaixada do Brasil,eu
tenho o telex aqui.

essas

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Segundo
seu ponto de vista, constitui uma inversão de pro-

cedimentos constatarem e contratar operadoras
e para elas entregar a negociação com a CEE?
Quando o Sr. Antônio Bueno do escritório da
Tnterbrás _em_ Rotterdrun, foi contactado por V. S•
as empresas SOCOPA e Sogeviandes já tinham
sido escolhidos pela lnterbrás?
O SR. JORGE RODRIGUES --Sim e me foi
Soliçitado a_ enviar um documento a Rotterdam,
dando as características da operação. Nesse caso
específico, enviei um telex em que dou as condições pelas quais o Governo brasileiro, CINAB SEAP tinha autorizado a lnterbrás a entregar uma
carta de intenção.
.. O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Coube ao

é bastante forte.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- EsSas em-

Sr. Antônio Bueno desempenhar que tipo de papel na negociação? Quem delimitou tal papel?

presas mendonadas adquiriram parte da cota Hilton?
-

é da Diretoria, porque o escritório é sUbordinado

O SR. JORGE RODRIGUES -

A dellinitaçàO

O SR.
Bueno.

RE~TOR

(Mauro Borges)- O Antônio

O

SR. JORGE RODR[GUES -- r;i;ô, _ele é o
gerente de um escritório no _exterior. Esses_ escritórios são subordinados, dentro da estrutura da
lnterbrás, à Diretoria.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --0 Sr,Antô-nio Bueno negociou ci que com_ a _SOCOPA e
a Sogeviandes, preços, quantidade, contratos?
O SR. JORGE RODRIGUES ...... Não sei informar.
O SR. RElATOR (MaUro Borges) - Que responsabilidade o Sr. Antônio Bueno deixou de
cumprir para ser excll.!_í~?- da transação? _
O SR. JORGE RODRIGUES - Não sei infor1Jlar, realmente eu não sei sequer se ele foi _excluído.
O.SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele já tinha

tempo Já e foi sempre efiCiente?
O~SR. JORGE RODRIGUES- SenadOi-, mais
uma vez, eu sou o Gerente dei lnterbrás, eu tenho
um departamento. b reiadonaffierito de escdtório
é com a Diretoria, a avaJiação do chefe de escritório no exterior cabe à Diretoria, não ao gerente
comercial. A mim cabe vender e exportar.
RELATOR (Maur-o Borge-~)- I:: v-~~Ó~de
que v. s~ foi porta-voz da decisão do ex-diretor
Corb_ellini em relaçáo ao Sr. Antônio Bueno?

-0-SR.

O SR. JORGE RODRIGUES- t'lãO

me lemliro

disso. Lembro-me de um telefonema do Sr. Bueno a mim, em Paris, perguntando por que ele
não ia comigo a Bruxelas. Ell_falei! "Não s~i lhe
informar, o Corbellini me disse_que você não iria."
Pedi que ele lig-asse para o Diretor, foi isso o que
fiz.
O _SR._RELATOR (Mauro Borges)- V.
quem deu a notíc:ia para ele?

s~

foi

O SR. JORGE RODRIGUES - EU reCéDi um
telefonema dele me perguntando por que ele não
iria me acompanhar a Bruxelas, depois da fase
que lhe foi negada a primeira operação. O que
eu disse para ele foi que eu não -conhecia, não
sabia por que e que ele entrasse em contato com
o Diretor Corbellini e esclarecesse_o_assunto.
O SR. RELATOR _(Ma~o Borges)- V. S• não
sa.be cto mo_tivo_d_Q ªf@Stamento dele?
O SR. JORGE RODRIGUES -Não sei, é uma
decisão do Diretor, não sei porque a decisão é
dele.

O SR. RE~TOR (Mauro Borges)- V. S,-feve
relações pessoais com o Antônio _Bueno.

O-SR. JORGE RODRidOES -Os únicos contatos que tivemos foram nas pririleiras reüniôes
_em que ele participou, rio escritório da lnterbrás
e na Comunidade Ec_onônlica Européia.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O número

da transaçáo das. 100 mll toneladas .de carnes,
V. S• sempre esteve de acordo com Corbellini
ou V. 5"' tiveram divergências.

O SR. JORGE RODRIGUES - Divergências
sempre ocorrem, Senador. Agora, não me cabe
julgar as decisões da Diret'oria da lnterbrás e do
Diretor. Cabe, sim, se acho que a transação é
favorável, extemar para ele o meu pensamento.

O SR. JORGE RODRIGUES- Senador, como
eu disse anteriormente, eles trabalharam como
num consórcio, em operaçãO quase_ que jolntventure, os dois juntos; então, eles atuavam juntos; um não tinha posições ou atitudes diferentes
do outro.
O SR, RELATOR (Mauro Borges)- _Não era
possível diferendar um do outro. Era uma coisa
só.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- QUando
não concordamos e o assunto ê grave registra-

O SR. JORGE RODRIGUES - Exato e o mesmo ocorreu na segunda compra.

mos isso por escrito, escrevemos uma carta...

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Em algum
momento a lnterbrás fez coleta de preços ou procedeu a algum estudo, para chegar a uma margem de ganho razoável atribuída à Socopa/Sogeviandes?

Quer dizer que V. S• sempre concordou, afinal
de contas, achou que era correto tudo que ele
fez?
OSR.JORGERODRIGUES-Achoqueémuita responsabilidade que V. Ex' está colocando sobre mim.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)

-~Mas

V.

8' não protestou!
O SR. JORGE RODRIGUES -Eu não tenho
contestação nenhuma por escrito, porque existe,

também, o sistema informal em que há despachos <JJle ~ realizados normaJmente durante a

.semana entre o gerente e o diretor.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) V. S• discordou de alguma coisa, mas não resgistrou essa
discordância?
O SR. JÇ)R<iE RODRIGUES -Não, como também não houve registro de João Alfredo a mim.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Na segunda operação de compra de mais de 100 mil toneladas de carne, foram incluídas várias empresas.
Pergunta-se: para V. S•, que sempre se baseou
em critérios técnicOs para indicação de operadoras, faltou respaldo a esta decisão?
O SR. JORGE RODRIGUES • pergunta.

Não entendi

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Para V.

S•, que sempre se baseou éhi Criférios técniCos
para indicação de operadores, faltou respaldo a
esta decisão da Indicação das operadoras? V. S•
achou que elas atenderam aos critérios técnicos?
O SR. JORGE RODRIGUES -'Foi uma decisão
do SEAP em colocar mais empresas. Inclusive,
havia por parte das empresas privadas, todo wn
intuito de concentrar a operação nos mesmos
moldes da primeira que foi realizada. Mas, por
decisão deles, mandaram incluir mais empresas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que as decisões de preços, de preferências, as
mais importantes eram tomadas pelo SEAP/81-

NAB?
O SR. JORGE RODRIGUES- Todas as decisões com relação a preço e condições são de
responsabilidade exclusiva do SEAP/SINAP.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- No seu
ponto de vista o procedimento da escolha de mais
wna firma foi prejudicial ao Pais? Por quê? A entrega foi mais desorganiza~a? Os prazos riãO foram
cwnpridos? A qualidade da carne fc;>I pior? Com
a entrada da Sogeviandes, V. S• ct:ha que, na
prática, ocorreram inconvenientes?

O SR. JORGE RODRIGUES- Não, nunca este
estUdo foi feito. O preço, como eu havia dito ante~
riormente, é estabelecido pelo SINAB/SEAP eles estabelecem o preço FOB estivado. E do
FOB estivado até o Exfrigo, existe uma série de
despesas que eu não tenho conhecimento. Posso
enumerar algumas delas, mas não sei quanto isto
vale, porque são países diferentes, origens diferentes. Cada país tem uril. sistema diferente, eu não
sei avaliar Isso. E é o_--çUSto iõtemo da empresa.
Então, teríamos que pedir a uma empresa européia que abrisse os custos para nós, bem como
toda a sua operação interna, quer dizer, é uma
prerrogativa dela abrir ou não.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Dados fornecidos pelo Sr. Antonio Bueno, com base em
informações prestadas pelo organismo francês
Ofival, indicam que o ganho de tais empresas
situou~se entre 12 a 13%. Mas o normal é situar-se
em 2 ou 3%. Essa é uma coisa da maior importância. O que V. S• diz disso?
O SR. JORGE RODRIGUES - O Sr. Bueno
deve ter mais irúormações do que a gente, porque
se V. Ex' me pedir agora para tentar fazer um
cálculo, eu não vou conseguir, porque existem
nluitaS pecjueilãs nuances nesse preço, pois o
mesmo indui wn btd bond quando da apresentação da proposta, uma perfonnance bond,
que é o custo financeiro, seguro dessas performances, desses bld bond, taxa de saída do armazém, transporte rodoviário, armazenagem, capatazias, movimentação de porto e mais um montante compensatório, que é a equivalência entre
as moedas da comunidade vis-à-vis à cesta de
moeda que é o ECO. Então, acho inuito difícil
tentar fazér um cálculo dessa natureza, de país
a país.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Relator, por
obséquio. Há um percentual, não precisa - e
rieril V. EX' está pedindo - toda esta colocação
feita pelo depoente em chegar em dados núme-ricos e cálculos. Apenas o que eu senti que V.
Ex!' extemou foi o percentua1 alto, elevado. Logo,
quem compra, quem operacionaliza a]guma coisa, sabe a base até de wn percentual, se é vantajoso ou não. É aí que eu acho- que deve caber
a resposta, porque para dizer que não dá para
fazer cálculo agora, não estamos pedindo isso.
Apenas V. Ex"- colocou: "o percentual não é elevado?". Esta é a pergunta.
O SR. JORGE RODRIGUES - Senador, não
sei responder a V. Ex' se o percentual é elevado
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ou não, porque eu não tenho idéia dos custos
-da empresa, pois o Brasil comprou FOB-estivado-porto. O Brasil comprou essa carne por um
preço definido, a bordo de um navio, e incluía
todas_ essas despesas, inclusive a margem da empresa. Nunca me foi solicitado pedir a essas empresas que me informassem quaJ a sua margem
de ganho.
O SR. MEtiDES ~~.Para quem é gerente de operações e assuntos dessa natureza,
causa espanto que não tenha conhecimentos mínimos de um percentual de uma compra, que
possa ser mais elevado ou menos elevado. Te ria
então descido, como- deve ter descido, a esses
câlculos, para dizer se esse percentual foi elevado
ou não. Para nós é elevadíssimo.
O SR. JORGE RODRIGUES- Gostaria de responder ao Senador que a Interbrás é muito deparR
tamentalizada. Eu cuido da área comerdal. A mim
me cabe vender e comprar. Comprar aqui no
mercado interno e vender. Nós temos wna gerência de operação que faz todos esses cá1culos de
movimentação de carga, capatazias e estiva. Isso
é de uma outra gerência. A parte de movimentação de transporte é de uma outra gerênda; são
têcnicos especializados. A Jnterbrás é muito deR
partamenta1izada e espedalizada.

=-

O _SR. MENDES CANALE
Pode ser, mas
em wn caso desse tem que ser interligada; é
uma operação só, é wn objetivo só. Se cada wn
agir de forma estanque, não se pode chegar a
wn sentido só, a um objetivo único, que é comprar
aJguma coisa a preços convenientes para o País.
OSR.JORGERODRIGUES-Osdepartamentos se interagiram quando do posto do navio para
-dentro do País. Por quê? Porque houve a necessidade da contratação de uma supervisora lá fora,
tcJe descarga aqui, de movimentação_ no porto e
!de contratação de navios. Aí houve a interação.
Mas já existia um referencial, Senador, que era
o preço FOB estivado, estipulado pelo governo
brasileiro, pelo CINAB e SEAP.
O SR. MENDES CANALE - Valor esse discutível, que V. S• não colocou bem. Vou fazer a
pergunta lá na frente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que afi'nal de contas o Sr. não sabe se foi alto,
se foi baixo, se houve generosidade no preço.
Quer dizer que o Sr. não tem realmente opinião?
Ou acha que foi elevado ou acha que foi bom
para o Brasil?
O SR. JORGE RODRIGUES- O preço de 635
dólar_es - acho - foi sensacional par~ o Brasil.
O SR. RELATOR (MaurO Borges)- EsSa per·
centagem que eles ganharam ...
O SR. JORGE RODRIGUES -Isso eu não sei
dizer para o Sr. Mas se V. Ex" me perguntar sobre
o preço do Brasil, obtido da Comunidade, 635
dólares, eu afumo que é excelente. Foi historica~
mente o preço mais barato da Comunidade Econômica Européia. (nclusive havia a preocupação
.da Comunidade, dos países membros, que oBrasir utilizasse essa carne, indt.isUiaJiiasse parte dessa carne e exportasse em forma de comed beef,
competindo com a Argentina e o Uruguai, que
fizeram bastante pressão contra a operação do
Brasil. Inclusive há, na imprensa, uma série Çe

974

Sábádo 16

DlÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)

recortes em que se faJa tanto do governo francês

como do governo inglês, da preocupação pelo
preço de venda ao Brasil.

O SR. MENDES t:AI'iALE- Como o depoente
afirma que foi um grafiâe negócio para" o Brasil
a 635? E por que passou de 600 Pãra 635? E
por que os valores não foram consultados exata-

mente ao governo brasileiro? Por que ficou só
a cargo das intermediadoras, quando essas intermediadoras pediam trezentos e poucos· dólares
-•e V. S• deve saber disso - um valor muito
acima colo<:ado quando foi para chegar ao final

da operação? Logo; não foi vantajoso os. 635,
como afirma o depoente. Deve dizer, eritão, po,r-

que foi vantajoso, ·a porquê dos 600 dólares antes
colocados e o porquê do valor anteriormente dado pelas próprias intermediadoras, já. que o negócio era elevadíssimo e a própria Comunidade es-

tranhou. Nós sabemos disso; são depoimentos
outros. V. S• aqui vai cfepois explicar para nós,
inclusive, porque deixaram de fora a Socopa, uma
empresa SIA da Suíça, e foram buscar duas íntermediadoras, sem uma licitação, escolha feita a
dedo para, depois, as duas se juntarem em wn
consórcio e dividir as coisas, 50 para cada uma,
para dividir os lucros, lucros esses exorbitantes
nesse percentual que estamos sentindo.
Vamos olhar acima de tudo o Brasil. VamOs
olhar a pouca vergonha que aconteceu
importação. Vamos cada um assumir a sua responsabilidade. Não é possível que fiquemos aqui até
a uma hora dessas para não ouvir esclarecimento
e, sim, subterfúgiOS, Sr. Presidente.

rwssa

O SR. JORGE RODRIGUES -

Sr. Senador,

mais uma vez invoco a minha condição de Gerente da Interbrás, e mais uma vez digo e repito
que o preço internacional de 635 dólares, à época,
comparado com o preço da carne, inclusive com
os preços estabelecidos pela comunidade para
outros países, que não eram operações especiais,
estava muito abaixo, vis-à-vis outros mercados.
Esse preço iil:ti:macional, FOB estivado, realmente, na minha opinião, foi um preço muito
bom.
Com relação a custo das empresas, volto a
dizer para V. Ex" que não tenho informações com
relação a eles. Não tenho, realmente não tenho
informações.
O SR. MENDES CANALE - Mas, se V. Ex'
nào tem infonnações_sobre os custos, não pode
assegurar que foi um alto negócio o que o Brasil
fez, quando a própria comunidade estranhou o
valor proposto e depois pago pelo Pafs, diante
da proposta de fato oferecida a intennediadores,
quando, aí, chegamos, de rato, a esse percentual
elevado de lucros exorbitantes, fugindo, assim,
dos interesses nacionais.
O SR. JORGE RODRIGUES -Voltando aos

600 dólares, eles foram uma intenção do Governo
brasileiro, urna intenção em comprar a 600 dólares.
Na reunião em que as empresas foram apresentadas e em que foi discutido o modus operandl, as empresas levantaram, à época, que 600
dólares seriam muito dificeis de serem obtidos.
O SR. MENDES CANALE- Isso teria que ser
transmitido- e que deve ser, acredito eu- comoo valor básico-da compra, que nào pode ser lançado 16 fora, mas que é para uma orientação. Como

S• assevera que são o QNABJSEAP que têm
essa responsabilidade - devem eles ter transmitido à lnterbrás, que é mais uma interrnediadora, também, para que ela pudesse chegar até
aS outraS intermediadoras com um valor preestabelecido e não sem ter o preço básico. Isso- é
de Cjualquer um, é princípio inicial de qualquer
concorrência, de qualquer licitação, ou seja, qu_e
se tenham oS valores básicos para que se possa
chegar àquilo quando se abre, de fato, uma concorrência correta e honesta.
V~

O SR. JORGE RODRIGUES- Concordo com
V. Ex" que Se a modalidade de compra, a determinação do CINAB/SEAP fosse diferente, ou seja,
não fosse a de partir de um preço previamente
estabelecido, talvez houvéssemos conseguido
uma vantagem melhor. Nisso concordo com V.
Ex'

O SR. MENDES CANALE - V. S• não pode
dizer que foi um grande negócio.
O .SR. JORGE RODRIGUES -Na época, foi.

üSRMENDES CANALE-Nãofcil Um grande
negócio, porque ele poderia ter sido melhor, e
ai me valho da expressão de V. S• de que se
houvesse urna oriimta:ção diferente, no infdo dos
negócios, na proposição que nasceu elevada de
preço e acredito que essa elevação não pode nunca ter chegado ao conhecimento daqueles que
deveriam vender a carne ao Brasil - mas que
era uma orientação dada pelo SlNAB, SEAP à
lnterbráS, porque ela poderia chegar até esse nível
de preço. Caberia, assim, a ela, responsável direta
para -realizar a compra através de seus órgãos,
de seus funcionários e de seus escritórios, para
que pudessem chegar até lá.
Acredito que ai V. S•, indusive, no depoimento
que dá, que escreve, falando sobre a questão da
necessidade dessas operadoras, contrapõe-se,
porque nãp se foram buscar os interesses nacionais. Já que a lnterbrás mantém, lã fora, organismos em condições de promover compras diretamente, não há por que, não entra na cabeça de
ninguém- e eu, como pequenO empresârfo que
sou, porque tenho_uma firma e não uma empresa,
posso dizer a V. s~ que nunca - como Prefeito
que fui, por duas vezes, também, homem acostumado, familiarizado com as licitações -poderia
ser colocado dessa forma que foi: um lance maior,
sem uma base de preço, quando os outros, lá
fora, não poderiam, nunca, ter conhecimento desse valor infdal, para que pudéssemos, de fato,
questionar e retirar os mesmos, já que há os escritórios e funcionários lá,. e bem pagos peJÕ Pafs,
para que pudessem agir de acordo com os interesses nadonais.
Teriamos, sim, já que não há obrigação de existirem operadoras seiVindo de intermediárias. Logo, o ofício de V. 8' diz, e tem conhecinlento
o nosso Relator:
"A exportação de carne da CEE somente
pode ser efetivada por operadoras sediadas
e atuantes no território do Mercado Comum."
Mas, isso não é verdade. Não é verdade porque
a própria comunidade diz que não é. Então, como
alguém que está, que tem atribuições de promover não uma comercialização pequena, mas uma
comercialização do valor desta que foi efetuada,
e não vá procurar para prestar uma informaçlio
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dessa natureza básica, porque o que nos interessa

é tirar os intermediários. Não podemos nunca
colocar, porque são esses elementos que lntennediam. Logo, tem que ter e ~ n~r.al que tenham
seus lucros - eu não tiro isso - se elas são
empresas para intennec!tar, São escritórios, como
sabemos, e existem mUitos por aí. Mas cabia, siiri,
promover e o interesse era: comprar pelo menor
preÇo -a melhor qualidade, quando ·o País necessitava da carne. E isso não foi obserw.do, porque
a V. S•- como gerente operadonal, nessa parte,
caberia a observação de buscar lá embaixo; as
informações tinham que ser predsas, nào apenas
informações, cÇ>mo algum dos senhores disseram
que era "de praxe". Mas praxe, numa compra
dessa natureza? Aí tem que existir a lei, é o regulamento, são as informações precisas e nunca uma
posiÇão dessa.
O assunto é sério. Devia ter sido mais sério
ainda qUando ele foi realizado, mas é muito mais
sério para esta Comissão, que tem de chegar lá,
ao final, para mostrar à população brasileira que
está acompanhando os nossos trabalhos, náo
ccim o sentido de denegrir a dignidade de quem
quer que seja, mas para que cada um que não
soube cumprir com o seu dever assuma a responsabilidade de seus ates. Vi e fiquei estarrecido,
e já disse ao nosso Presidente da Comissão que
temos 48 organismos, vejam que coisa! Como
se pode pensar em 48 organismos para se preces·
sar, responsáveis por uma compra de carne no
exterior? É a dificuldade que a nossa Comissão
está encontrand_o para chegar à conclusão de
quem determinou, até as condições de quem está
tentãr)do consumir ou se alguém já consumiu
alguma coisa.
_
_
t doído, Sr. Presidente, que venhamos- perdoe-me, mas é um extravasamento até porque
não é mais uma inquirição ao depoente - que
extemar isso, porque, perdoem~me o termo, fico
enojado de ver acontecer, Isso no meu Pafs.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V.~ tem
a_t;r-ª_s, quando se iniciou
as negociações, que era só com a Socapa, parece-me, claro que o preço era de 600 dólares a
tonelada ...
~~~-a ra~o._ '{Ql~do

O SR. JORGE RODRIGUES '--A intenção de

compra, sim. A intenção de preço...
O SR. RELATOR (Maur_o Borges)- Mas estava
sendo montada toda a operação nessa base. Depois que entrou à SogeviandeS e_ que no- acordo
do consórcio da compra feita pelos dois passou
para 635 dólares...
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não. Os 600

dólares foi. uma decisão do QNAB/SEAP para
as duas empresas. A referência de preço -que o
CINAB/SEAP deu à lnterbrás era esse que eu gostaria de frisar para o Sr. Senador, de que a lnterbrás recebeu uma indicação de preço do ONAB/
SEAP a 600 dólares. Posteriormente essas empresas voltaram e disseram que era 635 dólares o
preço- obtido pela comunidade para vender ao
Brasil, e voltou para eles a esse preço, então deciM
diram com relação a esse preço. O que eu disse
com relação ao preço de 635 dólares Senador,
que era um preço bom, foi o preço à época no
mercado internacional. Não tiro sua razão numa
série de considerações, agora, digo a V. ~como
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profissional que vive na área de carne, que esses
635 dólares, à época, era um preço bom.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Bom, também poderia pagar 650 que seaa bom ainda, mas

o País iria gastar mais dólares. Eu pergunto: realmente essa decisão de aumentar 35 dólares por
tonelada foi feita depois que a Sogeviandes entrou
nÇ> consórcio, porque antes não era Isso.
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não Senador.

O que foi feito antes é- que as duas empresas
tentaram junto ao CINAB/SEAP e receberam deles uma indicação de preço- de 600 dólares, e
a lnterbrás foi autorizada a dar um documento
a eles, uma carta de intenção a 600 dólares por

tonelada. Era essa a idéia do ONAB/SEAP. Posteriormente, no dia 29 de maio, eles mandaram
um telex dizendo "após cantatas com a Comunidade Econômlca Européia, após reunião dos
membros da Comunidade Econômica Européia,
decidiu-se que o preço de venda ao Brasü seria
635 dólares". O que foi feito? A Interbrás p-egc:iu
esse documento e o enviou ao ONABJSEAP, estabelecendo-se uma reunião em BrasíJia, onde essas duas empresas dlscutiram com o Secretário
do ONAB, com o Secretário do_SEAP, as condições e o preço final. E acertaram o preço final.
Em rienhum momento" a Intei'brás negocioU preço.

Diretores? Não achou que seria, um absurdo pagar
mais 218 dólares acima do que os outros países
pagàram? Não parece estranho?

o·

SR. JORGE"RODRKlUES - 'Senaaor;como
disse a V. Ex", eu não tinha esses números, não
tive acesso a esses números. "Agora, a posição,
acredito que da direção da Interbrás, era em função de um preço FOB, preestabelecido pelo Governo e aceito pelo Governo. Volto a dizer a V.
Ex' que, para-se tef uma idéia deju1gamento sobre
se a margem, excessiva ou não, foi praticada,
teremos que obter os custos dessa empresa. Elas
têm que "nos abril' Os Custos. Quanto cuStou fazer
o transporte, movimentação...
--Q_SR._RELA.TOR (Mauro Borges) -Isso foi
feito?
O SR. JORGE RODRIGUES - Não, não foi
feito.
Eu ilão sou um técnico de transportes.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não foi
feito, foi simplesmente uma indicação do _SEAP
eONAB?
O SR. .JORGE RODRIGUES -Justamente.

O SR. MENDES CANALE - Sr. Relator, me
permita mai~.-u~a interferência~ porque está dentro_ do asslJ!ltO, e fiz referênc_ia, agora rnesmo,
à SOCOPA S/A. essa empresa suíça, que também
O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Ouer diZer,
se -dirigiu, oferecendo carne e a oferta era menor.
a responsabilidade, mais uma vez, foi do CINAB/ Veja, aqui, no depoimento passado, estava com
SEAP?
o Relator ad hoc o nosso colega Cid Sab6ia,
onde ele pergunta os motivos que existiam para
O SR. JORGE RODRIGUES -Siin. Tenho todos os documentos aqui, e vou deixá-los ·com ser desconsiderada a oferta da firma suíça. A oferta era de 624 dólares a tonelada FOB, na Europa
v. Ex'
e pergunta, ao Sr. Antônio Teles, que assim resO SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S~ conponde: "'Desconheço qualquer motivo válido para
firma os preços pagos pelas operadoras como
que essa oferta tenha sido desconsiderada. Houve
sendo de 437 dólares para a República Federal um telex dessa firma SOCOPA SIA. apresentando
da Alemanha; 410 pela França; 404 pela Itália,
oferta de carne a preço inferior ao preço da Sogequer dizer, os pagamentos feitos às operadoras
viandes e de SOCOPA! Esse telex foi respondido.
por esses países?
Se m~-pelthitem, vou ler aqui a resposta, por
O SR. JORGE RODRIGUES.- Não c:Onfirino,- um telex da lnterbrás, se não me engano assinado
porque não tenho esses preços. Realmente não p-or Jorge Rodrigues, Gerente da área responsável
pela importação, "acusando o recebimento e intenho, partindo do pressuposto que, embora o
Senador tenha discordado, de que havia um preço formando que a SOCOPA, e Sogeviarides já haFOB previamente estabelecido. Nunca me foi soli- viam recebido um mandato formal para negociar
citado entrar no mérito com relação à estrutura com a Comunidade, e que a ação daquelas duas
companhias era satisfatória para as autoridades
de preço dessas empresas. -Agora, esse preço
brasileiras". "Ora- continua ele- isto aqui é
é público; esse preço pode ser obtido junto à
uma inverdade, porque, na verdade, a lnterbrás
Comunidade Econômlca Européia.
não deu mandato nenhum _a essa empresa, não
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Dando existe essa figura de mandato para negociar com
wna média geral de 417 dólares_ por tonelada. a Comunidade. A lnterbrás negocia com os exporFazendo a diferença entre 635 e 417, obtemos tadores comunitários europeus e não com a Coum sobrepreço de 218 dólares por tonelada, cor- munidade, não através de agentes ou procurarespondente a 52,8% do preço de compra. O dores. Então, essa resposta nã9 corresponde à
que v. s~ tem a dizer sobre isso?
realidade. Isto aqui é falso, ou seja, a lnterbrás
O SR. JORGE RODRIGUES - O que lenho n!Q d_eu mandat_Q _nenhum à SOCOPA e à Sogea dizer é que os preços da comunidade à empresa viandes, ela estava comprando da SOCOPA e da
silo postos-armazém, ex-frigo. O que tem que Sogeviandes, ou seja, ao responder a oferta da
ser conhecido são os custos dessas empresas; firma SOCO.PA _a lnterbrás não deu nenhuma exverifique quais são todos esses custos, quanto plicação válida na pessoa do Sr.Jorge Rodrigues".
Este_ é o depoimento, o último, prestado aqui,
custou para eles cada segmento na operação para, assim, se obter a margem comercial deles.
ainda recentemente, pelo Sr. Antônio José Teles
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Mas, consi- Bueno, que deve ter entregue à Comissão a cópia
derando que a média de preços pagos pela Ale- desse documento, ao qual faz referência aqul.
manha, França -e Itália eram bem mais baixos, ObriQado.
não causou espécie dentro da lnterbrás, V. Sr'
O SR. MARCO AURÉUO G!OVANNONI-Resque era o Chefe do Departamento, e aos outros pondendo ao Senador, se V. Ex' me permite, abor-
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dando esse ponto, quando eu disse que fui contae:tado por essa empresa, eu levei o assunto à
Diretoria da Interbrás, especificamente ao Diretor
Corbellini, e eu acho - não tenho certeza, mas
acredito que sim -que o Diretor Corbellíni levou
essa proposição ao ONAB/SEAP, e a instrução
que recebi do Diretor era para responder a essa
empresa-neSses termos que me foram dados.
O SR. MENDES CANALE- Então, V. S~ oomprova exatamente aqui o que depôs, perante esta
Comissão, e o Sr. Antônio José Teles Bueno?
Informou?
o·SR.MARCOAURÉUO GIOVANNONI-Não,
o ·quê-éStóu dizehdo para V. Ex' é quê· recebi
1í1a socop-A uma prOposta, encaminhei-a ao d.irelor responsável, que a recebeu e deve ter entrado
em cantata _com as autoridades do CINAB/CEAP,
que me instruiu para uma respOsta a essa empresa.
O SR. MENDES CANALE- Então, a resposta
V. S' é quem a deu, confirma que foi uma resposta
dada à SOCOPA?
O SR. MARCO AI;IRÉUO GIOVANNOI'ft- Foi,
Senador, por orientação da Diretoria, justamente.
E eu gostaria de passar às mãos do Senador
um mandato, que me foi autorizado pe!o CEAP
e CINAB a dar' a essa empresa.

O SR. MENDES CANALE ~ Pode até passar
o próprio relatório, que é a documentação da
própria...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nós vamos
receber, mas seria conveniente, seria necessário
depois, logo após o térniino da inquirição, que
V. Srt fttesse, de uma forma geral, a entrega de
todos os documentos que possui
O SR. MARCO AUREUO G!OVANNON! - V.
Sr me aevOJVe eSSe, para ariexiir? Depois eu devolvo todos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Eu lhe
pass-o~ Há um que V. S', se tiver maior dificuldade,
e só tirar uma via...
O SR. MARCO AURÉUO GIOVANNONI- Eu
deixo tudo com V. EX'
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito bem!
Há um telex do Sr. Corbellini a·Joã.o Basco: "Onab,190136,de30dejunhode 1986,queregistra
ser de 135 a 140 dólares por tOnelada o custo
das empresas operadoras, estimado pelo CEE,
sendo que as próprias empresas interessadas advogam 200 dólarés. Então, a média seria de 135
a 140 dólares, mas elas advogaram 200 dólares
po~ tone_l_ada. o que v. s~ tem a dizer?
O SR. JORGE RODRIGUES -lriclusive quando fiquei na Europa, para dar prosseguimento
- e acompanhamento a essa operação, a orientação que recebi foi de que não me afastasse de
lá enquãnto "não sãísse "a carne dentro dÕ prazo
estabelecido. Houve discussão com relação a isso,
e o que me foi transmitido pelas empresas foj
justamente que eles haviam levado à COmunidade
uma proposição de preço de venda da Comunidade a eles baseado em custos de urna operação que tinha sido feita para a União Soviética,
nos mesmos moldes do Brasil; e que a Comunidade tinha achado esse preço muito alto. Os
êustos estariam elevados, ou seja, inflados. Mas
.ele não me deu acesso· a esses custos, porque
é um documento da empresa.
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O SR. MENDES CANALE ~ Essa determinação V. S• recebeu do Sr. Corbellini?

O SR JORGE RODRIGUES - Da Dlretoria,
Do Dlretor Córbelliní. Que não saísSe ~da Europa

enquanto essa carne não embarcasse.
O SR. MENDES_ CANALE - Em decorrência
já do afastamento inclusive do Dr. Bueno?

O SR. _JORGE RODRIGUES -

Eu não sei se

foi em decorrência do afastamento do Dr. Bueno.
Foi muito mais ein 'decorrência do telex que as
empresas nos mandaram, dizendo...
O SR. MENDES CANALE -

Se n8o foi em

decorrência do afastamento dele havia wna- superpos!ção de pessoas na atribuição. Era atribuída

wna coisa a uma e outra.
O SR. JORGE RODRIGUES -

Pode ter sido,

tendo em vista ter eu ficado na Europa, ele tenha
solicitado ao Dr. Bueno para não participar. Mas

eu não sei. Isso teria que ser -pérgiultado a ele,
Senador.
---0 SR. MENDES CANALE- V. 5' não se recorda, quando da sua permanência na Europa, quan-

do recebeu essa determinação, se ela velo em
função do afastamento do·ootro? Porque se havia
um escritório, exatãinente ajurisdição dele estava
na área.
O SR. JORGE RODRIGUES -Sei.
O SR. MENDES CANALE -

Por que então
a sua presença, quando havia wn representante
da Diretoria da lnterbrás, que era o chefe do escritório, e que a colocação de v. s• lá só teria que
ocorrer por um afastamento- ou então por uma
quebra da atnbuição natura], normal, que devia
assistir a esse diefe de escritório?
O SR. JORGE RODRIGU~ -
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Bom, pode ter

acontecido, Senaàor, mas eu quero lembrar a
V. Ext que, quando fui à Europa, viajei junto cOm_
o Diretor Corbellini e lá encontramos_o_Dr. Bueno.
Eu estava presente desde o momento em que
o Dr. Bueno participava.

O SR. MENDESCANALE-V. S• foi para assessorar o diretor?_

O SR. JORGE RODRIGUES -Justamente. Fui
convocado pelo di reter para viajar com ele à Europa muito mais em função de um te_lex que as
empresas haviam mal).dado, tentando declarar
"força maior" no contrato.

ü_SR. JORGE RODRIGUES -Não, não recebi
nenhuma.
O .SR. MENDES 0\NALE -

Então, devia só
esquecê-lo? Para V. S• e para o Corbellini o Dr.
B_ueno não existia, e V. S! assl.U11iU. Porque se_
o Dr. Corbellini lhe delegou essas atribuições, naturalmente afastou _o outro - isto é natural a não ser que_ ele dissesse: vocês vão agir igual
como agiu a Socapa e a Sogeviandes em consórcio. Mas não houve este entendimento de vocês
dois; logo, ele lhe deu atribuições outras e afastou
o-outro gerente de escritório, que era o representante legal, porque ele estava lá como chefe de
escritório e a jurisdição era dele. Ele que deveria
receber as instruções da diretoria. Agora, o diretor
sai daqui, pega a pessoa de V. S•, convida-o para
assessorá-lo, chega lá e lhe dá as determinações
e instruções e não diz nada ao outro diretor. O
afastamento aí foi natural. Não se desejava que
o outro tivesse intromissão no negócio.
O SR. JORGE RODRIGUES -'Nobre ~Senador,

vOlto a lembrar a V. Ex' que a cronologia de tempo
é- muito importante. Fui convocado pelo Diretor
Corbellini para ir com ele à Europa e, em chegando à Europa, o Dr. Bueno se juntou a nós, partici·
pando_ de todas as reuniõ_es.
O SR. MENDES CAI'IAl.E -

Não de todas,

no estava presente. Era Isto que eu qüeria-ésdarec_er para V. EX"' Qliando fui com o Diretor Corbellini, tanto é que participei o de reuniões na sede
da empresa, em Paris. bem como na comunidade,
no mesmo dia o Dr. Bueno estava presente, só
que o Diretor COrbetlini voltou para o Brasil e
me deixou lá. E disse-me: __ "Você _não sai daqui
enquanto não conseguir esclarecer a confumação
dessas empresas, da nomeação de __w,_yio_s~·, Q
que ocorreu posteriãnnénte.
O SR. MENDES CANALE - E que instruções
além desta V. S• rec_ebeu em relação à pessoa
do Dr. Bueno?

e atribui a este diretor, funcionando como seu
aSsessor, posições que deveriam ser adotadas pelo diretor afastado automaticamente e depois oficializado o afastamento do Dr. Bueno, conforme
consta aqui no depoimento do Dr. Bueno feito
a eSta comissão.
É s6 para registrar, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Prosseguindo dentro desta mesma linha, quanto tempo
V. S! permaneceu na Europa a seiviço?
O SR. JORGE RODRIGUES - Cerca de uris
40 dias.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• ficou
em Paris?
~Ó SR. JORGE RODRIGUES- Fiquei em Pims

e me deslocava para BruxeJas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E V. S•

tinha diárias da

lnte~Prás?

O SR. JORGE RODRIGUES -

Sim, Senador.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

V. S• se

lembra de quanto?

·

O$R. JORGE RODRIGUES- Eram 129 dó-

parque ilo depoimento dele não diz isso.

lares.

O SR. JORGE RODRIGUES- Vou prosseguir.
participou da reunião com as empresas, no escritório da lnterbrás, e participou junto comigo...

vinte e nove dólares. Todas as despesas de hospedagem foram pagas por V. St?

O SR. MENDES CAI'IAl.E -

Mas afastado do

pósto, porque divergià dOs pontas de vista sustentados pelo Dr. Corbellini.
O SR. JORGE RODRIGUES -lú,...

O SR. MENDES CANALE- Não, está no docun1eilto.---- -~ O~SR.

JORGE RODRIGUES -

V. Ex• vai me

permitir, mas esta pergunta deveria ser feita ao
Diretor Corbellini.

O SR. MENDES CANALE - Não, não estou
perguntando, está aqui. Estou apenas dentro da
colocação que V. S• fez, estou colocando exatamenie isto para colocá-lo incusive a par do depoimento.
O SR. JORGE RODRIGUES -

Certo. Del'ols

da reunião que houve em Bruxelas, voltando para
Paris, hoUve uma nova reurtião com as empresas,
· o ·or. Bueno foi para Rotherham, o Dr. Corbellini
O SR. MENDES CANALE- Quer -dizei: desde voltou para o Brasil, e eu recebi a incumbência
o início da viagem do Dr. Corbellini já havia um
do diretor de permanecer na Europa até o embarafastamento.
--que do primeiro quilo de came.
O SR. JORGE RODRIGUES- i"!~o.o Dr. Bue-

nada tinha a ver diretamente com os assuntos

1á -rara. que eram feitos exatafnente peJo esCritóriO~

O SR. MENDES CAI'IAl.E - Muito bem. S6
para registro, Sr. Presidente: veja que coisa esquisita em tudo istol Há o representante da área,
eJe diverge .do diretor- este diretor inclusive agiu
como se tivesse um mandato superior pela própria lnterbrás, de cujos diretores anteriores só há
um que se encontra em exercicio, os demais estão
fora, inclusive o próprio Corbellini que está afastado através de um pedido que encaminhou para
tratamento de assuntos particulares. E este _afastamento dá-se exatamente - segundo o- depoirriCnto que temos aqui do Dr. Bueno - poi-que
discordava das posições adotadas por Corbellíni
que, sentindo isto, toma um seu assessor, que

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Cento e

O SR. JORGE RODRIGUES -Sim. As diários
cobrem as despesas de hospedagem, alimentação, etc.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Howe al-

guma tentativa de alguém pagar para V. S'"?
~

O SR. JORGE RODRIGUES- Absolutamente,

não aceitaria de maneira alguma.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Só estou
perguntando se houve alguma tentativa.
O SR. JORGE RODRIGUES -

!"'ão, Senador.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Foi V. S•

ou o Sr. CorbeJiini que desconsiderou a proposU;I
da British Export Coi1sortium, se era uma operadora idônea? Por que a Interbrás desconsiderou
a proposta da British Export Consortium, se é
que ela era uma operadora idônea?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não me recor-

dO, senador, mas acredito que quando essa proposta chegou o contrato já estava assinado.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Teria sido
feito o contrato SEAP/GNAB? Seria mais próprio
que"fosse através de vocês,_ou a quem caberia
decidir?
O SR. JORGE RODRIGUES- Toda proposta

que fosse encaminhada à interbrás era imediata~
mente levada ao GNAB/SEAP. Essa era a rotina
na empresa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas, eles
tinham, às vezes, ofertas diretamente ligadas a
eJes, naturalmente.
O SR. JORGE RODRIGUES.-Ao CINAB/

SEAP?
O SR RELATOR (Mauro Borges)- Sim.
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O SR. RELATOR (M!I~ro Elorges)- V. Sa. tem

50 mil tonel~dª_$ da socapa e das 50 mil toneladas
da sogeviandes, segundo o país-membro fornecedor e o respectivo preço.

dados que contra-indiquem essa indicação? V.
Sa. sabe se a empresa socapa merecia a confiança da interbrás? Ela fez sua proposta de 624

O SR. JORGE RODRIGUES --A _composição
do preço?

O SR. JORGE RODRIGUES- Pode ter havido,_
sim.

dólares por tonelada antes da interbrás assinar
o contrato, e a sogeviandes V..sa. está a par d.isso?
O SR. JORGE RODRIGUES- Não. Como dis-

se V. Ext recebi essa proposta e a encaminhei
à direção da empresa. Acredito que a d.ireção
da empresa tenha entrado em contato com os
órgãos aquL e mandaram-me dar essa resposta.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Ah, V. Sa.

recebeu. então?!
O SR. JORGE RODRIGUES - Recebi a proposta e a encaminhei ao meu dii'etor.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Ao Sr. CO-

berllini.
Ao diretor da
área que, na época, era o Sr. Coberllini.
O SR. JORGE RODRIGUES -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E _ele_ resolveu?
OSR.JORGERODRIGUES-Não.Ainstrução

que recebi dele em justamente_ a resposta que
falei para o Senador: qUe- fora dada uma carta

de intenção às duas empresas para a gestão da
comunidade; portanto, não caberia agora botar
mais um operador quando eles já tinham quantidade e preço definidos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Aqui diz
que foi antes de assinar o contrato; não_ havia
sido assinado ainda. Foi em 6 de julho de )986.
Não, é o que

O SR. JORGE RODRIGUES -

o Senador a1i se baseo_u na carta de intenção,
havia uma carta de intenção. Acredito que a decisão tenha_ sido por aí, já que existia uma carta
de intenção.Agora, seria bom perguntar ao diretor
da área.
OSR. RELATOR (Mauro Borges)-V.Sa. tinha

acesso, ia freqüentemente ao SEAP/GNAB?
0 SR. JORGE RODRIGUES -Sim, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Mesmo

quando não era chamado?
O SR. JORGE RODRIGUES- Não. 56 ia quan-

do era chamado. Fui diversas vezes para a1guns
detalhes. Por exemplo, troca de navio; navio não
vai mais para esse porto, vai para outro... então,
tem que comunicar, informar ao pessoal, etc.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Parte da

carga adquirida vem por via aérea?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não. Inclusive,

à época, acredito que pela pressão, holNe uma
sugestão para que viesse carne por via aérea, mas
fomos contra.
O SR RELATOR (Mauro Borges) -Não veio,
entio?

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) ~V. S•_tem?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não. Tenho o

preço FOB, estimado, que o GNAB/SEAP decidiu; não tenho esses custos.

v:

O SR. RELATOR (MaUro Bol-ges)- S• dis_se
que examinava todos às custos das empresas
operadoras.

OSR. JORGE RODRIGUES- Não. Nunca fizemos isso, nUnca fomos sOlicitados a fazer isso.

o SR. RElATOR (Mauro Borges) -Justamente para aValiar.
OSR. JORGE RODRIGUES - Justamente é
a pergunta do Senador; justamente foi a colocação do Senador, em que disse que não tenho
esses custos. Teriamos _que obter deles os seJ,Js
custos para poder montar e saber...
O sR RELATOR (Mãuro Borges)_- Quer dizer
que aceitava ou não, mas não tinha nenhuma
informação sobre se era razoável o preço, se: era
exagerado?
O SR. JORGE RODRIÇRlES
cabia...

~Senador,

não

O SR. RELATOR (MaUrO Borges)- P&iia uma
composição de preço?
. _O SR. JORGE RODRIGUES -

senador, não

_"Cabiã à Inl:erbrás essa deCisão. A diC1Sâo do preÇO
e o estabeleclmerito de pi-eço, coube ao $EAP
e-~ _Q!iAB __~ nâo _à ~nterbr~s.
O SR._RELATOR_(Maui'à Borges)- Não. Mas
wn órgão tão bem equipado como_ a lnterbrás,
c;heio de departamentos como V. S• diz, com escri~
tórios fora, tinha a o:brig'ação nacionét), patriótica
de ver quando uma coisa não está bem; deveria
enviar ao SEAP/CINAB qualquer manifestação
contr_ária dizendo que não era poss'ivel, que estava
exagerado. Não foi feito isso?
· O SR. JORGE RODRIGUES -

Não foi feito

Senador porque, mais uma vez à época, o p~eço
de 635 dólares foi considerado historicamente
muito baixo. Inclusive tenho o recorte, à época,
de O Globo de O Estado de S. Paulo e de
outros jornais, trazendo dos seus correspondentes
na Europa informações n~sse sentidO. Porque
eles estavam inclusive assustados pelo preço de
venda ao Brasil, de 635 dólàres. E nunca no.s
foi solicitado que, ao entrar para uma empresa,
pedissemos os custos. Isso não foi solicitado à
lnterbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O proble-

ma não é saber se está abaixo do mercado internacional. O_Mercado Comum EürõpetJ tinha muita carne estocada. E, naturalmente, havia interesse em- se livrar desse excesso de carne, _E há
O SR. JORGE RODRIGUES ~. Não, o custo
o inte_ress~ de vender. Depois de sair uma parcela
era muito alto.
muito grande poderia subir o preço, como é naturãl, devido à demanda. f!, o interessante é que
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Os preços
nada disso foi levado em conta. Agora, dizer que
pagos pelas operadoras scx:opa e sogeviandes
foram variáveis, dependendo d_o país-membro o preço é bom, porque está abaixo do nível inter- .
fornecedor. Mostre a composição da oferta das , . naclon~l, quando ~o estava!? .
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O SR. MENDES CANALE_- Sr. Relator, V.~
quer me permitir e o Sr. PréSidehte tárilbém, nós
podeóamos recorrer até à nossa Assessoria, porque eles sabem, eles têm o valor. Podemos solicitar - se permitir assim o Presidente - que
a pr6piiã ASseSsoria diga, pois os· ValoreS estão
aq-uT. Que eles nos assessorem, acho que não
é uma interferência descabida; é Correta. EJes fazem levantamentos, eles nos assessoram tam~
béffi.Já(jllé o pr6prio depoente desconhece aqui~
!o__que estava dentro da operação, e esta Comissão
PrêSiàida por V. Ex' Corit taírtoS cUidados que
tem, com tantos levantamentos que tem produ~
zido, com tanto afinco e desejo de oferecer meios
para que p<?ssamos atingir o noSso objetivo de
J;>_g_rh esclarecer a _opinião pública a respeito, acho
que um~ co_nsulta à Assessoria- se _me permite
V. Ex- - seria possível; ela poderia apenas dizer
o valor, s6 _isso.
O SR. PRESIDENTE (Dirc::eu ~meiro)- Exatô. POr solicitação de qualquer Membro_d_a Comissão, os asseSsõtes podem fornecer todos os dados oralmente ou por escrito, no momento. Só
. não- poderão, evidentemente, perguntar aos depoentes. Apenas para que eles nos forneçam,
principa1mente ao nosso Relator, a essa altura
das perguntas que estamos fazendo. E já qu_e
o depoente não sabe - ele que era o homem
_encarregado da compra lá fora - n6s aqui. s_e
for põSSível, devemos dJzer a origem da informação.
. O SR. JORGE RODRIGUES,...- Eu queria escla.,

_rec_er,_Sr. Senador, qü.e eu não era O homem encarregado lá fora pela compra, existe um nível
.de ~erarqui~ !l~ emp~.
- (Assessoria) ~A infonnação que a Assessgria
dispõe provém do Ministério das Relações Exteriores e foi fornecida à Comissão do Gabinete
Civil da Presidência da República. A rejeição dã
ComiSSãO_ 005 12 Delegados da CEE_ à primeira
ofertã Socapa -Sog:eviandes é porque essa ofef'o
ta se situou ao preço de 330 dólares, quando
o preço que o Brasil tinha colocado era de 635
às çiuas empresas, e as duas empresas ofereceram apenas 330 dólares - por isso o preço foi
rejeitado. Esta é 8 infurinaÇão prestada PelO Ministério daS Rerações Exteriores à Casa Civil.
A segunda informaçãi:i e a de que o Regula-mento nç 2.173186 publlcado no Diário 08dal
da Comuoidade Ecort-etnica Européia portanto,
o- diário oficial dos ~tos lega[s, porque existe um
diário oficia] dos atas comerciais e um djário oficial dos atas legais publicado no Diário àftdãl
L - 189 o regulamento da CEE n' 2.173, de
1986, registra como preço de venda situado em
ECU, cuja pronúncia correta não sei, a moeda
do Mercado Comum, de 446 dólares para a carne
proveniente da República Federal da Alemanha;
A19 dólares para a carne proveniente da França
e 412 dólares para as armazenadas na Itália. Na
cotação do dia 2 d_e_julho de 1986, cada ECCI
correspondia a 0,98 dóiares americanos, é quase
a reJeição de um para um. Então, os preços que
foram adjudicados às empresas Socapa e Sogeviandes, no segundo leilão, foram esses. Quer
cüzer, no primeiro leilão foi r_ejeitado por haVer
diferença de mais de 300 dQicves entre o preço
regili:ido pela CEE e o preÇO pago pelo Brasil.
E mais de 218 dólares no segundo leilão entre
o preço pãgo" pelo Brasil e o recebido pela CEE.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) - V.
Ext gostaria de fazer algu.,a pergunta específica
sobre isso, sobre esses preços?

O SR. JORGE RODRIGUES - Simplesmente
eu queria dizer que não tinha c:_onhedmento des~

ses preços.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro1 -Era

sua indagação?
O SR. MENDES CANALE -Sim, n1as sentindo
que o nosso relator solicitou ao depoente se ele
tinha conhecimento e eJe não ~oube fornecer,
e eu, sendo sabedor_ de que a nõssa assessoria
mantém esses dados, aproveitei para encaixar;
nessa hora em que o nosso relator fez a pergunta,
e S. Ex' sabia da existência, naturaJmente para

ver se o depoente confirmava e se os valores
eram exatos. Que fique até assim para qUe O depoente tome _conhecimento e veja a discrepância
desses valores.
O SR. JORGE RODRIGUES-Bom, realmente,

eu não tinha conhecimento desses números. São

números oficiais e como eu disse, ess_es números
são públicos, a_ comunidacie publica isso. Agora,
quero lembrar que esse preço é ex frigo, ê colocado no armazém. Então, existem - comõ disse
anteriormente o _custo financeiro de bkl bond;
custo fmanceiro de perlonnance bond; taxa de
saída do armazém; transporte rodoviário; armazenagem no porto; capatazias, seguros da mercadoria; despesas portuárias e mais a margem do
operador. E nessa diferença, Senador- é isso
que eu estava dizendo sempre - tem que se
saber qual é a estrutura de custo dele, quanto
custou o transporte rodoviário, quanto custou o
seguro, quais foram os custos f111ancelros desse
operador, quais foram as despesas de movimentação no porto, de armazenagem, quanto foi a
taxa de saída do armazém, quanto foi o montante
compensatório, que é uma equivalência entre as
moedas dos países. Com isso chegamos a um
percentual Se eu tivesse informações, nesse sentido, poderia afirmar se o percentual está alto ou
se está baixo.
O SR RELATOR (Mauro Borges)....:. V.
essa informação?
-- - ---- - - O SR. JORGE RODRIGUES -
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·s, péaiu

Não, Senador

porque essas informações, primeiro, nunca foram
solicitadas, a mim principalmente - se houvessem solicitado a mim eu iria pedir- e, segundo,
são informações das empresas, são custos deles,
de empresas. Então, teria que pedir a eles que
abrissem seus custos e fornecessem, ao Brasil,
os custos dessas empresas. Agora, a mim, pessoalmente, nunca foi solicitado isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -~Comó o

Senhor interpreta- a oferta adicional de 60 mil toneladas de came a 630 dólares feita pelã SOCaPa
à Sogeviandes --Telex de 190/128 de Corbellini
a João Bosco; em 13 de junho, após assinatura
do contrato entre as firmas francesas e a Interbrás,
em 6 de junho, no (pJal 100 mil toneladas vão
ser vendidas por 635 âólares, quer dizer, uma
diferença de cinco dólares por tonelada. Como
o Senhor interpreta essa oferta adicional, e mais
as 60 mil toneladas?
O SR JORGE RODRIGUES ..,... Omi! manobra
dessas empresas é_ fazer wn custo médio, real-

mente. Por isso disse que se eu tivesse conhecimento das outraS despesas, poderia afirmar aqui
que rea1mente existe uma margem adiciona] para
essas empresas, de estipular o lucro delas e elas
deveriam estar fazendo um preço médio para a
venda ao Brasil de mais 60 mil toneladas.

O ~R. RELATO~ _(Mauro Borges) - MesmO
agindo como agiu a lnterbrás, cabia recorrer judicial_mente contra a Socapa e a Sovegiandes por
conta da inadimplência, de favet. em que se encontrava após o fracasso da primeira negociação?
O senhor tomou alguma providência ou sugeriu
alguma providência aos seus superiores? Qual
foi a posição de Corbellini no -caso?
O SR. JORGE RODRIGUES -A minha opinião

-inclusive o Sr. Antônio José Telles, está presente - foi que a gente aclonasse juridicamente
as duas empresas, que levássemos para tribunal
isso. E o Diretor Corbellini, como eu havia relatado
anteriormente, c_ontactou um advogado credenciado pela lnterbrás na Europa, que foi informado
por ele de que não existia a inadimplênda do
conp-ato, porque o contrato não p(evia, não vinculava a aprovação da CEE ao fornecimento da
carne, ou seja, não importava que preço a comunidade fosse vender, mesmo que ela resolvesse
vender por um preço mais acima a essas duas
empresas, elas teriam que nos entregar a 635
dólares.
Então, houve gestõ_es, uma da parte do Senador, de que acompanhei na Europa justamente
isso, junto ao advogado, junto à Embaixada do
Brasil, não defendendo ninguém, muito pelo con~
trário. o meu telex está aqui e eu vou mostrar,
em que a embaixada brasileira mostrasse junto
às autoridades francesas e, no caso, a Socapa
era uma paraestatal, tinha capital do governo francês, o desapontamento do Governo brasileiro e
que fosse, através do governo francês, essa empresa obrigada a cumprir o contrato assinado
com a gente. Essa foi a minha poSição. Tanto
é que, posteriormente, antes da nova adjudicação,
consegui um telex das empresas nomeando os
navios, que era a nossa principal preocupação,
e·_ga_fciptindo a qualquer preço que eles obtivessem a entrega dessa carne ao Brasil. Eu também
tenho um telex aqui.
O SR RELATOR (Mauro Borges)- O senho~
confarma que o Advogado Jacques, da França,
pronunciou a favor dessa ação, de um protesto,
recorreu judicialmente?
O SR. JORGE RODRIGUES- É a informação
que recebi do díretor, que foi contactado pela
direção da empresa e a informação que tive é
que rea1mente esse contrato_ não estava inacümplente, não ~xistia força maior, e que qualquer
tribunal na Eu~opa daria grande causa ao Brasil.
~ O SR. MENDES CANALE - O Sr. Relator vai
me permitir mais uma vez, mas agora acho que
entendi mal.
A colocação de V. S• ê dizendo que houve a
consulta a esse advogado francês e ele achou
que Cabia a açâo. Mas a informação anterior a não ser que eu tenha ouvido mal ou registrei
mal - é que o depoente diz que a consulta feita
desanconselhou um advogado, que pode até não
ser o mesmo, processasse dessa maneira. Por-que, COm a pergunta de V. EJcl' e a resposta dele,
estabeleceu a dúvida Ii.o meu espírito, razão pela

qual a minha interferência para que lsso ftque

bem esclarecido.
O SR. JORGE RODRIGUES -

Eu gostaria de

esclarecer, talvez eu tenha colocado mal. Justamente foi nesse ponto que eu me basee~ pois
_a informação do advogado é que o nosso contrato
deveria ser executado e que teria amparo legal
em CEJalquer tribunal francês. Quer dizer, era passivei de uma aÇão judicial- e era a posição que
eu queria. A minha posição era _que fossem adonados judicialmente os canais competentes na
Europa para o cumprimento do contrato.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E o que
foi feito?

O SR. JORGE RODRIGUES- Bom, a decisão
do diretor foi imprensar as empresas, pelo que
sei, pressioná-las ao cwnprimento, e deu wn prazo até um novo leilão a fim de que isso ocorresse
para, então, decidir se isso entrava ou rião.

O SR RELATOR (Mauro Borges)- E w?
O SR. JORGE RODRIGUES -

E elas entrega-

ram a carne no dia 9. E no dia 11 de julho já
estávamos num navio esperando no porto de Le
Havre, e dia 18 esse navio começou a carregar.
E segundo o telex-contrato 635, o prazo de embarque era fins de junho e primeira quinzena de
julho. Então, na realidade, eles atrasaram três dias
do primeiro embarque. Mas no total do contrato,
que eram seis meses de prazo, eles cumpriram
fielmente. O último navio saiu da Europa no dia
15 de dezembro. Tenho aqui dos dados, também.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Finalmenacha que o preço, considerado baixo por V.
S•, conseguido junto à CEE - 635 4ólares a
tonelada, tenha sido devido à ação das operadoras
-ou teria sido possível dada a conjuntura de mercado? O- Brasil havia comprado carne americana
c:le gado mais novo, com prazo_ de três anos! a
655 dólares, e o estoque de ca.me da CEE era
muito grande e de muita carne velha.
t~.

O SR. JORGE RODRIGOES -

Já respondi a

V. Ex~_ anteriormente, Senador. fiá uma limitação
de prazo no contrato e há documentos formais
de órgãos, de autoridades, de países de onde essa
carne foi proveniente e que atestam era de um
ano -(março a março) e o preço de 635 dólares,
acredito - não posso fazer suposições - ê o
que o Onab/Seap tenha partido de um pressupooto para oferecer 600 dólares e aceitar 635.
Acredito que a referência tenha sido a carne americana. Porém, a carne americana tem problemas:
é uma carne com teor de gordura muito alto,
é uma carne que a Cabal, para vender aqui, teve
que dar um deságio e, segundo, os Estados Unidos não cumpriram o contrato como deveriam.
O prazo cOntratual não foi cumprido e estamds
até hoje em discussão com o SEAP sobre as
·medidas que devem ser tomadas contra o Governo americano. A posição da lnterbrás, mais uma
vez, .em particular a minha, é que se recorra a
tribunais, para ressarcimento de custos extras incorridos em função- da importância americana.
O navio chegava, não-tinha carne, eles alteraram
o prazo de entrega e da especificação diversas

vezes.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sr. Presidente, por parte do Relator, estou satisfeito.

O SR. MENDES CANALE -~ Sr. )?residente,
permito-me mais uma pergunta rápida!
Qual a data em que V. S• foi convidado, conforme aqui informou, e a data que foi para a Ewopa?
O SR. JORGE RODRIGUES - Senador, de
cabeça não tenho, mas posso obter isso e infor-má-lo.

O SR. MENDES CANALE- Mas nem o mês,
aproximadamente?

O SR. JORGE RODRIGUES - Foi em junho,
justamente quando a comunidade negou a carne
às empresas. Acho que uma semana depois.

O SR. MENDES_CANALE---: _Quandp V. -$_• chegou à EUropã, OS-negócios não estavam fechados
ainda?
O SR. JORGE RODRIGUES -Tinha um con-

trato assinado. Os contratos foram ~ssinados no
dia 6 de junho. As assinaturas dos contratos foram
anteriores à resolução da comunidade.
O SR. MENDES_ÇANALE_- Gostaria que V.
s~

respondesse a uma pergunta de forma rápida,

sim ou não e a data. Quando
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v. s• chegou, em

6 de junho, havia sido assinado o contrato. Logo,
V. S.• chegou antes do dia 6 de junho à Europa.
É isso?
.
..
O SR. JORGE RODRIGUES - Não, cheguei
depois. Forpos para a Europa quando a Comunidade Comum Européia não ehtregóu a carne,
não ac~itou as propostas das empresas. Deve ter
sido utna' semana depois, ou seja, lá para o dia
15 OU: 16 de _junho ou mais. Vou levantar esse
dado, vou até anotar.
O SR. MENDES CANA1.E - Não há necessidade dessa precisão. Apenas quarenta dias na
Europa paút acompanhaf o embarque da carne,
porque, segundo o depoimento de V. s~ o Sr.
Corberllini teria dito e recomendado:_ não $aia daqui, fique para acompanhar o embarque - palavras de V. S• Por__is_s_o, perguntei se os negócios
já estavam fechados. Nesses quarenta dias, então,
já o negócio fechado, apenas para ac:ompanhar
o embarque, que se deu a 11 de julho. Logo,
até menos do que o prazo a que V. S• se refere,
de quarenta dias, quais foram os c_ontatos que
v. s• fez? Aliás, complementando a pergunta feita
pelo nosso Relator, sobre os contatos mantidos
por V. 8' - e S. S• até lembrava da ONAB se houve nesse peóodo de quarenta dias um contato, apenas para acompanhar o embarque: era
comas...
O SR. JORGE RODRIGQES - Çom as autoridades brasileiras, embaixadas do Brasil, com órgãos de inteNençâo da Comunidade,_com a Ofival, com as empresas em si, viajando inclusive
para a Comunidade ~conômica Eurppéia, para
a reunião que haveria de apresentação dos custos
dessas empresas ao chefe do setor de carnes
da Comunidade. Eles iam apresentar os· custos
e mostrar que a previsão de se1.1s custos, em flmçio do preço oferecido, estava certa. SimpleSmente, a mim' não foi permitido participar dessa
reunião. Disseram-me que era uma reunião interna da Comunidade Económica Européia com
empresas européias, e eu representava uma empresa brasileira nâ.o podendo, portanto, perma~
necer. Fiquei aguardando no ;;aguão do prêdio
da Corfit.lnidade Econômlgs. Buropêia a desdda

deles. Daí houve a pressão para que saí$ ~e um
telex, independentemente da conversa de~ r::s. assegurando à lnterbrás o primeiro embe' :que, a
data em que esse navio deveria chegar e O compromisso formal que eleS iam entregar carne.
Tenho esse telex.

c-

-O SR. MENDES CANALE mento de v. s·-~-ra de fQJa?

O aco,,hpanha.

O SR. JORGE RODRIGUES -Sim. Ünha que
fazer os contatos junto à Embaixada :to_ Brasil,
em conjunto com o meu escritório em Páris.

'f.

s~ sabia
O SR. MENDES CANALE -O que
de fora dava conhecimento à embaix. ~da brasileira? A embaixada erasileira não partic _ipava?

O SR. JORGE RODRIGQES - Não ... Fui à emb_aixada do Brasil, porque se tratava di! empresas
f~ancesas que tirtham contrato d~'. cnmpra assinã.do cOm -Urriã empresa brasileira, que representava o Governo, e nesse contr, ~tp estipulava
que eles tinham de entregar a carne. ·aes estavam
alegando que não haviam conse~ ,uido a carne
da comunidade.
OSR. MENDES CANALE- A 'mbaixada brasileira não_ tinha condições de dé~Í- acompanhamento a -esSe embarque da carne adquirida pelo
País? A nossa embaixada...

O SR. JORGE RODRIGUES - ~ Não sei, creio
não ser atribuição deles. O que 1!1es fizeram, realmente, foi dar-me o suporte, ~: o nosso embaixador entrou em contato com a :; autoridades fran~-

:

O SR. MENDES CANALE- ~É uma coisa toda
esquisita, porque é "um funde ~hárlo que não tem
acesso; ele, sabendo das cois-.ís depois da reunião
existente, sabe lã fora do .:J.JJe ocorreu e passa
isso como dado oficial à enlbaixada, para ela vir
discutir?
O SR. JORGE RODRIGUES -Não. Existe um
detalhe, Senador. Inclusive 'uma das funções que
eu teria de atuar lá...
O SR. MENDES c:Al"jAJ-E- Teria, não, teve.
O SR. JORGE ROD~~IGQES - ... Que eu tive
que fazer era estar preSente à reunião em que
essas duas empresas iri1 k mostrar os seus custos
para a Comunidad~ Ec:~;Jnômica Européia e negociar, ou seja, apresentar à Comunidade Européia
dados que permitiss- !m à ela estipular o preço
que eles estavam diz1.mdo.

-~

e nomeado o primeiro navio". Foi isso qU"e Consegui.
O SR. MENDES CANALE - Mos V. & b'Oha
apenas uma atribuição, verbalmente lhe transmitida pelo Sr. Corbellini, Para ficar acompai!harrdo
o embarque, m~s não tinha um documehtõ 4Ue
lhe credenciasse estar presente a essa reui':tfão.
Então, V. s~ ficou fazendo o quê nesses quarenta
dias?
O SR. JORGE RODRIGUES ~ FiqueT li'ilÉOIhando.
O SR. MENDES CANALE fora?·

Trabalharião de

O SR. JORGE &ODRIGUES -Trabalhando
de fora.

SR MENDES CANALE -.É um ne{f6~0
eSquisito. Trabalho de fora, não conheço em a_fij~
buição alguma, ainda mais no exterior, porque
ou se é credenciã:dO e participa, ou não se é nãaa
e vem embora.

o-

O SR. JORGE RODRIGOES --'- I;lom, ell_ estava
credenciado para essas empresas pela D-ireção
da lnterbrás._
O SR. MENDES CANALE -

Verbalmente/"

O SR. JORGE RoDRIGUES -Verbalmente.

0- SR. MENDES CANALE - Ninguêm pode
estar credenciado verbalmente .Eml um. ~'brltõ
desta natureza Isto nã.o c_abe a ning4ém, Sf. Presidente, que possa alguém, em se tratando de um
assUnto como este, sem estar devidamente credendado. Para mim, é estranhável!
_
E a permanência de V. S' por quarenta diãS
na Europa?
O SR. JORGE RODRIGOES - Não foi bem
quarenta dias. Irei me certificar exatamênte dos
dias.
O SR. MENDES

CANN-E =Anotei.

Como V.

s• colocou, anotei. Então, quem deu os qüal'enta
dias não fui eu, não é süposição minha; é d&laração de V. St que pode, então, levantar e trazer,
tanto que pode haver um equívoco. Isso -é natural.

O SR. JORGE RODRIGUES -Isso foi há dois
anos.

O SR. MENDES CANALE- Pode ser qüe seja
preciso os quarenta dias. Mas o que rriê" o"Corre
não é mais dez, mais vinte, mais trinta oliqüatenta
ou cinqüenta, Sr. Presidente. O que acho t:!_squisito
é_ alguém ficar na Europa por um períõâb desse,
O SR. MENDES I.:ANAIE- E V. s~ não teve
fazendo o quê? NoS corredores, espera-ridO uma
acesso?
decisão em cima da qual não tem atribui~o_ne
nhuma para participar, para depois ir até a Embai.O SR. JORGE •RODRIGQES - Não, porque
não dt;::ixaram eu ~,ubir. A alegação das empresas · -xada do Brasil e dizer: olha o que ocorreu lá foi
isso. Mas como ocorreu, se eu não estfVe presenfoi a de que se tratava de uma reunião; de um
te? Eu ouvi dizer isto?l É estr~nhávell
órgão da Comur Jdade Económica Européia, que
é um órgão qu~ representa todos os países, com
O SR. JORGE RODRIGUES - Seriãllór, tem
empresas francesas, e de um assunto especí~co
um outro detalhe. No ~eu tefnpo, em-qUe iucio
da comunidade com essas ~mpresas. Eu, como
isso estava ocorrendo, eu particularmente estava
empresa brasr.eira, não pude subir. Fiquei no saentrando em _c.ontato com outras origéfiS cTe-_c~r
guão e fiz di!= so um protesto, tanto à Diretoria
ne, porque uma das idé_ias. ..
da lnterbrás cJllilllto a essas empresas. porque
O SR. MENDES CANALE - V. S' não ~n!J_a
uma. das o.bri•::Jações que eu tinha era a de part;iatribuição de entrãr particularmente, c6ffib diz,
cipar disso. Então, o que saiu dar? Foiãm presSloem cantata com outra-:5_ empresas.
-·nadas as em:'resas. "Já que não pude participãr,
não importa, mas quero um telex de vocês, em
0 SR. JORGE RODRIGUES= Particularr'nente,
que está gar àntido o cumprimento do contrato
desculpe a terminologia, eu entrava erii'cohtato,

(p
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e entrei em contato com uma série de _outras

empresas. ..
O SR. MENDES CANALE- Para ver se o preço

era bom?

-

O SR. JORGE RODRIGUES -Não, Senador,
para ver se eu conseguia a carne, obrigando a
essas empresas que firmaram cantata conosco,
não únporta a origem da carne, que comprassem
a carne, não importa a que preço, e a fornecesse

ao Bras~.
O SR. MENDES CANALE - Mas veja, um negócio pronto e acabado! V. S•, respondendo à
minha pergunta, disse inicialmente que o negócio
já estava fechado e que recebeu uma incubência
de ficar para acompanhar o embarque; Jogo, não
tinha por que manter c.ontatos com outras empresas, mas sim de manter um cantata e saber daquela empresa, aí sim, já devidamente credenciado, para que pudesse exigir dela o embarque
no devida tempo. Agora, de participar dessa reunião do lado de fora e depois levar à embaixada,
conforme diz V. s~, é estranhável! Não me convence a sua permanência na Europa durante esse

tempo, a não ser que

ten~a

havido, posterior-

mente, um relatório, que é natural em quem está
lá fora cumprindo uma determinação, em cujo
relatório V. St possa se estribar e na época ter
apresentado até para efeito de percepção de ~uas
diárias, para dizer o que fez.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Existe_ um relatório?
O SR. JORGERODRIG<JES- Existe umo série
de telex meus à direção da lnterbrás.
O SR. PRESIDI;:NTE (Dirceu Carneiro) -·Mas
nenhum relatório formal?
O SR. JORGE RODRIGUES- Relatório formal,
não. Existem telex meus, explicando exatamente
os contatos e o que foi feito.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu caméJro)....:.. Estão
nas informações?
O SR. JORGE RODRIGUES - Não, aqui não
estão, eu não os trouxe, vou ter que....
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu queria
saber. V. S• fala correntemente francês?
O SR. JORGE RODRIGUES - Não corrente. mente. Eu falo muito bem inglês.
O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -Inglês?

\

bem c \uro à nossa taquigrafia. O episódio da rejeição, pl ~1Qs mecanismos do Mercado Comum, das
ofertas Has empresas, foi comunica® e .está registradn nesse depoimento, como já foi feito refe-rência e \llJi, como adiado. Gostaria de um esclareciment< Í defm.itivo sobre esta questão, porque há
uma Cel1:;l_contradição_V. S• diss_e que foi adiado,
assumiu Tum documento por escrito e que teria
sido adie:~ lo e, na realidade, não foi isso que ocor-

reu.
O SR. JORGE RODRIGUES - Não, porque
acontece ;·.que as empresas, ao apresentarem o
preço, ne~ licitação, a comunidade não julgou
os preço~ i convenientes e deu a essas empresas
um temPI? para que elas apresentassem os seus
custos à Comunidade Econômica Européia, que
justificavar n a proposição de preços acima oferecida, e fictiu ü definição de uma nova proposta
para um nt wc leilão, no dia 9 de julho. Foi exatamentê isso. _

O SR. PRE.~ lDENTE (Dirceu Carneiro)~ Esse
primeiro edit ~I saiu no Diário Oficial, chamado
Diário Oflcü ~ C, comercial e informação...
O SR. JOR (lE RODRIG<JES da comunidad k
·

É, o boletim

O SR. PRESihENTE (Dirceu Carneiro)- Em
que data ele foi publicado? O primeiro?
O SR. JORGE t<ODRiGUES -O primeiro edital?

'

O SR. PREsiDE)'ITE (Dirceu CarneirO)- Que
foi rejeitado.

O SR. JORGE Rt :ODRIGUES-Tenho ele aqui.
De cabeça, não se: _:1 data. Estava previsto para
o-'dia...

O SR. PRESIDE!'. TE (Dirceu Carneiro}- E
entre o primeiro e o segundo edital, que tempo

decorreu?

- -

-

-

O SR. JORGE ROI'lRIGUES- São 15 dias.
A Comunidade se reÚll~ sempre às segundas e
quartas-feiras de cada rn~\s.

cd

O SR. PRESlDENTE 1fceú Carneiro) -Quinze dias?
O SR. JORGE RODR!G UES -Isso.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Um
outro aspecto. Quem pode nos informar _Sobre
como se efetivou a ínclusão da Sogeviandes nas
negociações?

o· sR. JORGE RODRIGUEs - Acho que o
Secretário do CfNAB, Sr. Joio Bosco, e o representante do SEAP, que estava na teuniilo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O,
secretário então. Por outro lado, na parte que antecede ainda este fato, quando lhe foi solicitado
wn documento técnico, uma nota técnica, um
parecer técnico, uma informação técnica para definir a SOCOPA e·a Sogeviandes, essa solicitação
foi feita pelo Diretor C()rbellini e ela foi feita por
ele?
-

O SR. JORGE RODR!G<JES para formalizar isso.

Sim, Senador

O SR. PRESIDEI"'TE (Dirceu Carneiro)- Ele
é .que indica essa firma, a SOCOPA. para que
fossem apenas justificadas por V. S• as condições
técnicas dela?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não, foi dito

8qui que essa empresa já estava pré-selecionada.
Então, como essa empresa' já havia sido pré-sele-cionadÃ e feito gestões junto à Comunidade, anteriormente para a compra do Brasil, foi solicitada,
então. a fon:naJização disso para que ele levasse
à direção da empresa para a decisão. É da dire-toria da empresa a decisão de saber se utiliza
essa ou s_e vai utilizar outra, etc:.

O SR.PREsiDENTE (Dirceu Came~o)- Bem,
dentro do nosso andamento do inquérito, o único
documento que aparece oficialmente como a definição dâ empresa é o seu.
O SR. JORGE RODR!GCIES - É, SenadO<.
O. SR PRESIDErifE (Dirceu Carneiro) essa definição anterior, essa pré~seleção?

E

O SR. JORGE RODR!GCIES - Não. Há uma
decisão da diretoria. Esse documento contém
uma decisão da diretoria aprovando.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- E
essa -prê-seieção?

O SR. JORGE RODR!G<JES- Foi feita na época pelo Dr. Marco AuréHo Giovanni e o escritório
de Paris.

O-SR. PRESIDENTE (D'rceu Carneiro)- Em
relação à primeira propOSta, ,o Brasil já ~nha movimentado navios, feito afrett\mento, coisas desse
gênero?
-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - E
o escritório de Paris é que fez, por documentos,
também?

··oSR.JORQERODRIGúES;_,Sim,oDr.Morco
Auré6o tem ... (inaudível).

sido em inglês também.

O SR. JORGE RODR!GUE ~ - Não, Sr. Senador. Estávamos aguardando jl i.stamente o ln put
da empresa para nomear o pot Ío de carregamento~ _Cabia a ela indiCar _o portO de carregamento
para que a Interbrás fizesse acon tratação dotrans~
porte e enviasse o navio para o 1>--?rto.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C~1neiro) -ESse
procedimento só foi tomado após'~> segundo edital, então?

O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)- Bem,
quero enfatizar a necessidade da entrega dos documentos no fmal da nossa reunião e, talvez, se
assim entender o Relator, os telex que foram enviados da transmissão extra-oficial.
Gostaria de levantar mais umas questões, retomar um pouco essas questões para que fiCasse

O
JORGE RODRIGUES _: . i ião, sr: SenadOr. É ísso que-eXpliquei ante"s . .Ani:1 ~s do segundo
edital, as empresas asseguraram à ihterbrás a en·
trega da carne e_deram o prazo
embarque,
tanto que roi logo contactado wn <lrmador e _a
nossa gerência de traOsportes colat))U wn navio
em Le Havre, no dia 1 1 de julho.

O SR. JORGE RODRIGCIES- Multo bem, porque é a língua usada internacionalmente no comércio.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E lá, esses
entendimentos poderiam ser facilmente felto_s em
Inglês?
·

O SR. JORGE RODRIGUES -

Todos em in-

glês. A (mica- conversa em francês foi justamente
na sede da comunidade, mas que poderia ter

sít

cte

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -!Que
enviou à diretQria, para embasar...
O SR. MARCOAURÉUO GIOVANNONI- Em
198"!5, como a operação não chegou a ser concretizada, não chegou às vias de conclusão, não foi
formulado nenhum dpo de pedido à diretoria paro
Chancelar essa empresa como foi ... (inaudível).

O SR. Pl®liDEN'fE (Dirceu Caméiro) - Perfeito. Entào, pelo visto, não havia eSsa documentação, _Ela não teria sido... (inaud'wel).
O SR MARCO AURÉUO GIOVANNÓNI- Na
época da (inaudível) Gecam?
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Sirri.

·Essa compra frustrada anterior.
O SR. MARCO AC!RÉLiO GIOVANNONI- Não;
não tenho informações porque não era o meu
departamento.
O SR. PRESIDENTE (Dir<:eu Carneiro) - Então, que documento oficializa a escolha dessa empresa?
O SR. JORGE RODRIG(JES - É a decisão
da diretoria em dma desse documento, porque
o diretor, ao invés de pegar o meu papel e fazer
um outro da diretoria, simplesmente encaminhou
esse à diretoria para uma decisão e tem o despacho da diretoria. da secretaria geral.
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Bem,

mas esse documento foi V. S• quem o redigiu?
O SR. JORGE RODRIG(JES -Redigi sim, Se-

nador.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- E
o que provocou esse docwnento?

O SR. JORGE RODRIG<JES-Foi basicamente
eni fimção do que já havia sidO feito, em função
inclt.l.Sive da equipe que, no caso, era um profissional que veio da área dele para a minha; em
função, inclusive, de entendimenlo~ - acredito
- o próprio Diretor Corbe1lirii, teve cantata com
essas empresas; em função d~ informações que
recebemos de que a empresa já tinha participado,
ela h~a sido convocada anteriormente e me foi
solicitado fazer um doc:umento à diretoría, com
base nisso, na indicação da SOCOPA. que era
tida como a maior operadora. A minha preocu:
pação - eu já tinha falado com o pessoal da
ABIEC - era saber e obter mais infofJTlações
sobre essa empresa; saber se realmente era uma
paraestatal; se era a maior empresa da Comunidade; se era a emPresa que realmente traba1hava
com os maiores volumes de carne incentivada;
e essas informações f,pram afirmativas.
Foi-me solicitado, éntão, que fizesse um documento ao diretor, para que ele levasse à diretoria
para indicação ou não e decisão ou não dessa

empresa-

O SR. JORGE RODRIG(JES - Foi jostamente
o fato de que, como disse a V. Ex' essa empresa
já recebia todo o Input quando a operação pas•SOU para mim, todo o input da área que já tinha
feito o trabalho anteriormente.
O SR PRESJDENTE (Dirceu Carneiro) -
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Não

consegui compreender o processo inteiro, pelo
fato de a informação prestada pelo outro depoente fll'lllar que não houve essa classificação.
O SR. JORGE RODRIG(JES - Apenas para
qualificar a resposta, no primeiro contato, em
1985, a respeito da importação da carne, o escritório de Paris, que recebeu a informação d~ que
o Governo iJ1tencionava importar a carne ew-opéia, buscou, dentre as empresas operadoras no

Mercado Comum Europeu, a que achou mais
conveniente pelo porte e condição. O nome desta
empresà consta dos telex que, em 1985, recebi
do escritório de Paris e cujo cabeçalho 11, aqui
para a Comissão, informando que, apenas para
repetir o termo, o telex vem assinado pelo Chefe
do Departamento de Alimentos do escritório de
Pari;s, dá conta da seleção da empresa, da escolha
da empresa: "dando continWdade ao telex de V.
E•, convocamos a firma Scxopa, com a qual tivemos uma reunião preliminar em 13 de setembro..." Tele>:: assinado por Renzo Cosolitl. Então,
o nome da empresa já havia apareddo através
do escritório de Paris; entretanto, como a operação foi abortada, só sendo retomada um ano de-pois, não howe nenhum tipo de formalização pela
Diretoria da Interbrás da escolha dessa empresa.
O SR. PRESIDENTE (Dir<:eu Carneiro)- Exato. Acho que ai se constata uma fragilidade muito
grande na qualificação dessa empresa. Está alicerçada numa referência passageira de uma telex,.
e, pelo visto, a lnterbrás apenas tem, se é que
tem, os registras em Paris e não tem nenhum
após esta referência aqui, no Brasil, e isso foi
o que serviu para alicerçar toda sua nota técnica
além, é claro, da publicidade da empresa, que
consta dos autos.
O SR. MENDES ÇANAL.E- ...se foi ~men
te só nessa referência "cqja operação não se efetivou" que o depoente calcou que foi a pergunta
de V. Ex', mas não ouvi a resposta.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Essas
informações foram todas verbais, telefônicas?
O SR. JORGE RODRIGUES -Algumas foram.
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- FeitasàAB!EC?
O SR. JORGE RODRIG<JES Presidente.

Foram sim, Sr.

novamente o problema de importação, foi convocada aqui pelo diretor e estiveram aqui no Brasil
antes de qualquer formalização. Inclusive, o Sr.
João Alfredo levantou que participou de uma reunião em que essas empresas se apresentaram,
discutiram o modus operandi e, daí, sa.iu a solicitação para formalizar isso.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
o depoente fez referênç:i_a, respondendo ~ per:gunta de V. Ex', ao nome do Diretor Corbellini;
que teria inclusive induzido o nome da própria
empresa SOCOPA. que o levou a redigir esse
documento a que V. Ex' acabou de fazer referência
o-sR. PRESIDENTE_ (Dirceu Carneiro) - ~er
feito. _Neste enconbo, nesta reunião de _Brasília,
bnde estavam os representantes das duas empresas, e que acabou_ c;~liçi;;1_nà.o a participação
de segunda: - a Sogeviandes - tem conhecimento da pessoa que estava representando os
interesses da SogeviandeS?
O SR. JORGE RODRIGUES- Era o Monsieur
Reger Hadria, que ê o Diretor Comercial da Sogeviandes?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Aqui
no Brasil?
O SR. JORGE RODRIG<JES -"<'Ião, ele ê o
D_iretor Comercia1 na França Havia um senhor
aCoriipãrihando-o que não se identificou, e ninguém sabe quem é.

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came~o) - E
esCOlha foi a1eat6ria também? Escolheu-se
"a", "b" ou "c", filiadas à ABIEC?

OSR. PRESIDE;NTE (Dirceu Carneiro)- Nesta
reunião, aquLem Brasília, ondé se decidiu a parti·
cipação, estava o Monsieur Reger?

O SR. JORGE RODRIG<JES - Não, preocupei-me, dentro da Diretoria daABIEC, sobre quem
teria o melhor relacionamento no Mercado Comum. No caso, o Frigorifico CaiOva, que é um
dos maiores exportadores de carne para a Europa;
tem wn conhecimento muíto grande. O seu proprietário, brasileiro naturalizado, é de origem fran·
cesa e conhece, como ninguém, o país dele, sabe
exatam.ente <nJ.ais são as empresas.

O SR. JORGE RODRIG_(lES -Estava, ele veio
ao Brasil. Estava o M. Reger Hadria, com mais
uma p~ssoa qUe não sei quem é, porque não
deu o cartão, não se identificou, p Monsieur David
Amiel que é o Diretor de Comercialização, o Diretor de Exportação é Comércio da Socapa, mais
um representante da Socapa, o Diretor CorberDine, eu, o Sr. João Bos.co, o_Sr. Ger_ar_do fontelles
e mais uma pessoa da SEAP que não me lembro
agora.

eSsa

O SR. PRESlDENfE (Dir<:eu Came~oj -Apenas uma observação para registro. É que sendo
na primeira etapa, informações que instruíram
uma qualificação que acabou abortada, poderia
essa frustração ter até origef'l:1 em algum aspecto
relativo à flrma, à empresa, à operadora?
De modo, então, que apenas deixo Isso como
registro.

O SR. JORGE RODRIG<JES - Não, a hustração não foi em função da empresa operadora
Como disse o Marco Aurélio Glownnoni, ele recebeu wna informação do Secretário do SEAP, à
época, pata desfazer todos ~ cantatas, porque
o Ministério da Agricultura não havia concordado
com a operação e que esta não se realizaria.
Não foi a empresa em si. Foi justamente_ uma
decisão do Brasil em_não -continuar os cantatas.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Isso
não esc:Iarece totalmente, porque o Ministério podia ter informações relativas à empresa operadora. Mas, tubo bem!
O SR. JORGE RODRIG<JES- Não tenho ciência disso. E ConVém lembrar que essa empresa,
a SOCOPA, em função de já ter sido inclusive
pré-seleclonada anteriormente, quando surgiu

Jentei conseguir a Aia de apsiliatura-dessa reuniã.o, mas, segundo infonnaç~o pa SEAP, foi extraviada. Quer dizer, não a acham, não a tem.
O_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameifo) - É
wna boa informação para a França.
·
O SR. JORGE RODRIG(JES -

Agora, tenho

a Ata de assinatura de decisão do preço e das
condições contratuais. Eu a ob_tjve e a trouxe.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Essa Ata
consta do_s s_eus documentos?

<YSR. JORGE RODRIGUES ......:con.Stã sim, Se-

nado-i.-c-

O-SR. RElATOR' (MaW'O Borges)- Está aí?
- OSR.JORGERODRIG(.JES-Alista de assinaturas da decisão do preço?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - $im, está?
O SR. JORGE RODRIG<JES - Eslá, Senador.
P.SR. PRESIDI;NTE (Dirceu Carneiro)- Essa
cota, a cota Hilton, tem-se conhecimento de
quem, além do órgão maior que é a ABIEC, que
processou Isso aqui no País, articulou, participou
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dessas cotas? Foram várias empresas exporta-

doras da cota Hilton?
O SR. JORGE RODRIGUES - Como informe(
anteriormente, quem decide, quem distrtbui a cota Hilton é a CaceX. A Cacex é Cjue conti'Óia essa
cota Hilton, a CACEX é que detennina a que pessoas destinar e a quantidade.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

A

compra de carne da Argentina teve também a
sua participação ou a- pârtlcipação de alguns dos

depoentes, sobre as negociações que se efetivaram para a importação?
O SR. JORGE RODRIGUES- Não, da Argen-

tina nós nunca participamos. Participamos de
uma operação com o Uruguai, com o Instituto
Nacional de Carnes do Uruguai e em negociação
de governo a governo.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

A

Argentina s6 foi mais adiante?
OSR.JORGERODRIOUES-AArgentinanão

sei, acredito que tenha sido o setor privado, a
intciativa privada.

O SR. PRESIDENTE-(Oirceu Cciirleiro) - A
importação de milho teria a participação de algum

dos depoentes?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Não, Senador.

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carn-eiro)- Agora, indagaríamos, para finalizar, se cada um dos
depoentes, e poderíamos -começar pelo primeiro,
tem alguma coisa que julgue importante para o
esclarecimento total de toda a verdade dessas
negociações de importações que, porventura, não
tenha sido_perguntado? Passo a palavra __para o
Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO GIOVANNONI -

Realmente, não tenho mais nada a acrescentar
e acho que o meu depoimento e os dos meus
colegas aqui presentes foram bastante eluddativos do ponto de vista da atuação da qual estávamos presos. limitados. Acredito que o assunto
do nosso conhecimento tenha sido amplamente
divulgado aqut junto à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oirceu Carneiro)- Faço
ao Sr. João Alfredo a mesma indagação.
O SR. JOÃO ALFREDO RIBEIRO COELHO -

NãO tenho n_ada a acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

E

o Sr. Jorge Rodrigues?
O SR. JORGE RODRIGUES - Eu só gOst.anã.de enfatizar novamente, Sr. Senador; O fato da
época em que foram vividas essas importações
-acho isso multo importante. O clima, a pressão
que foi feita, a urgêrida -qtie foi pedida à Intitbrás,
quase que montou uma operaçâ9 de guerra para
trazer essa quantidade enorme de carne para o
País, com as condições portuárias que conhecemos, que é do conhecimento de todos, dentro
de um clima de bastante pressão que a Jnterbrás
viveu nesse ponto.
Acredito até que muita coisa foi feita na base
da urgência, tudo era urgente, tinha que~ embarcar, a carne tinha que chegar. Então, gostaria
que a Interbrás fosse avaliada em função d<itquela
época, pois tenho certeza - e V. E# leinbram
- que atrasaram bastante as operaçõeS de im-

portação parqUe, à ~oca, 0-!'1i~Istr0-Funaro tentou um aCOrdO de -cavalheiros com os pecurtstas
-e este acordo de cavalheiros não veio a se efetivar,
e isso demorou c-erca de 45 dias e quando, realmente, chegou o Governo à conclusão de que
não conseguiria a ·carrie no mercado interno, partiu-se para a importação de uma maneira, a meu
ver;muitO-depressa, as coisas correndo, tudo feito
em cir'n.a -da110ra;-- cOin preCipitações algumas
vezes.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).~ Que-

ria fazer uma observação a respeito de um registro
de informações, fornecidas pelo Ministério das
Relações Exteriores, e de uma conclusão de informações junto à Ca~a C"Ml. Portanto, V. SJS já participaram dessas indagações e dessas informações, também.
Depreende-se dos _acontecim_entos supramencionados - e aí vêm todas as informcições às
quais fizemos referências, aqui sobre n:tuitas delas
- que o atraso na exportação de carne bovina
da Comunidade Económica Européia para oBrasil decorreu principalmente de dois fatores: a apresentaçao pelas empresas Socapa: e SogeviandeS
na primeira adjudicação de preços em tomo de
330 dólares, muito abaixo do nível esperado pelas
autoridades da CEE- esse é_ um dado. O segundo é a concessão de exclusMdade para apenas
duas empresas exportadoras, que afastou a possibilidade da concorrência_ De modo que há uma
certa contradição entre a pressa e a quantidade
de operadoras. A pressa havia, realmente, porque
o número era tão pequeno de operadoras, e isto
era evidenciado em todas as observações das autOridades européias e de muitos, inclusive, dos
de~roentes:
-

O SR. JORGE RODRIGUES - Responderei a
V. Exf' que o atraso, em reaiidade, foi de três dias
para o primeiro embarque, conforme havia dito
a V. Ex! --e tenho aqui os documentos. No telex
em que se ofereceu 635 dólares, as empresas
estipularam o prazo do primeiro embarque entre
fins de junho e_ primeira quinzena de julho, e o
navio começou a carregar no dia 18 de julho.
Mas no total do contrato, ou seja, o prazo contra.,.
tual, Cjue são seis meses a partir da sua assinatura,
foi cumprido int~gralmente- o último navio saiu
no dia 15 de dezembro.
Quanto à exclusividade, volto a dizer a V. EX'
que a decisão de escolha dessas duas empresas
cabe

ao SEAPIONAB.

OSR. PRESIDENTE (Dirl!eu Carneiro)- Co-

mo membro de uma empresa brasileira que trata
especificamente desse assunto, tem-se algwna
convicção sobre o preço oferecido nesse primeiro
leilão, de cerca de 330 dólares? V. S• tem alguma
idéia, alguma convicção por que este preço foi
oferecido tão baixo?
O SR. JORGE RODRIGUES -

Acredito que

as empresas tentaram ganhar o máximo possível;
desde o momento em que o preço FOB já estava
estabelecip_o, elas tentaram tirar vantagens junto
à Comur1idade Ec_onômlca Européia. Acredito
que tenha sido isso, mas alegaram o contrário,
diz~!l~_C?__que os custos qu~J;inham de movimentação er~m altos. A meu ver, é que realmente
tentaram ... Comd já tem um preço FOB estabelecido no Brasil, por isso tentaram àlguma ~anta
gero.

O SR. PRESIDENTE {Dirêeu CameliO) ·-Pelas

informações que tem o depoente, não é prática
comum no mercado, não é?
O SR.JOR<JEROõRiOUE$ -Senador, oBra·

sil nunca fez uma operaçao junto à Comunidade
Econômica Européia. Daí, talvez, algumas dificuldades na obtenção de algumas informações. O
Brasil comprou um FOB estivado. Esse é ..um
fato muito importante, porque o Bra~il definiu...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

É

normal o Brasil comprar FOB estivado?
O SR. JORGE RODRIGUES -.É uma

condi-

ção que varia. O Brasil poderia comprar FOB
estivado, talvez a custo de frete, custo armazém ...
Realmente, não sei dizer a V. EX" Porém, o Brasa
partiu para uma compra FOB estivado com pre-.
ços previamente determinados e prefiXados. O
mesmo foi feito com--os Estados Unidos e nas
duas operações da Europa. lndusive, na segunda,
foi a própria iniciativa privada que defmiu os preços. Não foi o ONAB, nem o SEAP~-A definição
de preços para a segunda operação foi da Associação de Supermecados, da AB~C, da Associação dos Açougueiros, e dos Varejistas. Eles deterffiinaram o_ preço e as concil.ções que, ã época,
foi de 680 dólai'eS, parã essã mesma _carne, que
foi comprada a 635 e 895 dólares somente os
traZeiros, porque esSa nossa carne era quarto
compênsaâo dianteiro e trazeiro. Então, pagou~se
cerca de 45 dólares a mais, na compra, e o Brasil
não tinha comprado o trazeiro isoladamente.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) "-Apenas para registro, segundo as informações que
temos de uma determinada época os custos das
empresas para operações semelhantes da ordem
de 135 a 140 dólares é algo que esta Comissão
terá que investigar e encontrar a explicação para
tamanha disparidade entre os preços-praticados,
pelo menos supostamente praticados, em custos,
e os que foram alcançados nessa operação.
O SR. JORGE RODRIG<:IES- Eseiia a obten-

ção Junt<?_ às empresa~,_realmente, de tçdos os
custos, quanto custou cada segmento desse.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Creio

que essas informações são elementares para
qualquer comprador. O comprador que não tem
uma noção do custo é_ um comPrador incompe~nte. Acho que não é nem o que V. s~ querem
assumir e nem o nosso Pais perante à comun_idad_e internacional.
O SR. ME"Nb"ES. CANALE ...:. Então,

e oferta.

Se desejar comprar é oferta. Eu não entendo isso.
O SR. JORGE RODRIGOES -

É, o preço já

estava estabelecido.

O _SR. MENDES CAMALE - Pafã- mim i_sso
é príinário. Em negócio você precisa saber o preço e não ofertar, a não _ser quando o mercado
esteja tão rUim que você então tem conhecimento
desses custos e lança o custo. Mas, Jançar ~
custo... É incrivel, não entra na rninha_~cabeçaf
Mas, quero, só para finalizar, louvar o espírito
democrático do nosso Presidente que, ao chegar
ao final, deu oportunidade a cada depoente falar.
É uma fOrrria aberta, e só quero louvar o seu
espírito democrático; faz com que o último depoente, inclusiVe, procure antecipâr, justifican~

as falhas que estamos sentindo de que Foi a urgên-

cia.
Quero finalizar, louvando a atitude democrática_
do Presidente, dizendo que a urgência não justifica
o mal efeito. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Agra·
decemos a presença dos depoentes pe1<:3!i informações que trouxeram a esta Corilissão, cuja finalidade maior é a de examinar este quadro, não
só do ponto de vista das pessoas mas, principal-

mente, dos mecanismos -
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e aqui foi citado a

departamentalizaçáo de que a lnteeyás é tomada

-e propiciando, se:;rundo foi explicitado ao longo
dos depoimentos, que a departamentalização a
que ela está submetida propicia um conjunto de
ratos e de ato.s que são praticados dentro de um
verdadeiro biombo onde não há uma interação

desejável -pelo menos me parece- para operações dessa compleXidade.
De modo que, também, uma das principais
preocupações desta Comissão é examinar essa
estrutura administrativa de setores do nosso País
e que tem propiciado tantos desvios e tantos desmandos que sãq do conhecjmento de toda a sociedade.
Não havendo mais nada a tratar, agradecemos·
aos participantes desta Comissão, aos assessores,
aos senadores e aos depoentes.
Convocamos para a próxima reunião, no dia,
29 de março de 1988, na próxima terça-feira,
o depoimento do Sr. Aristides Maria_Ricci Cor-·

bellini
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas.)

COl'IISSÁO PARLAMENTAR DE Il'IQ(ÉRJ.
TO CRIADA A"IRAVÉS DA RESOWÇÃO 1"1•
59 DE 1987, DESTI!'IADA A APCIRAR AS
IRREG<ILARIDADES E SEUS RESPO!"isA·
VEIS PElAS IMPORTAÇÕES DE AlJMEI'I.
TOS POR ÓRGÃOS GOVERI'IAMEI'ITAIS.

9• Reunião, realizada em 29 de
março de 1988
Aos vinte e nove dias do mês de março de
mil novecentos e oitenta e_ oito, às dez horas e
trinta minutos, na Sala da Comissão .de Econo-mia, presenteS os SenhOres Senadores Dirceu
Carneiro, Mauro Borges e Ronan Tito reuniu-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a apurar as irregularidades e seus responsáveis
pelas importações de alimentos por órgãos governamentais.
O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos comunicando que o atraso no irúdo da reu-nião se deveu ao fato de que a Secretaria das
Comissões foi arrombada e os arquivos secundários foram danificados, porém a documentaçãq
mais importante de interesse da Comlssão está
sob guarda mais segura e não sofreu· qualquer
dano.
O Senhor Presidente convocou o depoente o
Senhor Aristides Maria Ricci Corbe1líni, ex-Diretor
da lnterbrás, que prestou o juramento de praxe. 1
O Senhor Presidente passou à fase interpelatória. concedendo a palavra ao Senhor Senador
Mauro Borges que questionou o depoente a res~
peito de sua situação funcional, a razão que o
levou a licenciar-se da lnterbrás e procedimento$

relativos à importação de carne pelo Governo brasileiro.
O depoente respondeu às questões formuladas
pelo Senhor Relator e o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Senador Ronan Tito.
Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Senador Ronan '(itotece alguns comentários a respeito
do depoimento, observando que o depoente tentoU se -eximir de qualquer responsab~idade a respeito da negociação de importação de carne.
O Senhor Presidente, a seguir, passou a inquirir
o depoente. Respondidas suas indagações, OSenhor Presidente comunica que toda a documentação citada no depoimento deverá ser entregue
à Assessoria da Comissão.
-Nada mais havendo e~ tratar, o Senhor Presidente agradece a presença dos senhores sena-_
dores e informa ao depoente, que a comissão
poderá reconvocá-lo caso considere necessário
e, para constar, eu, Cleide Maria Ferreira da Cruz
- Assistente da Comissão. lavrei a presente ata
que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação juntamente com os
apanhamentos taquigráficos...

se é parente e em que grau de algumas das
partes, ou quais suas relaç:õ_es c;qm qualquer
delas e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua dência ou as circuns·
tândas pelas quais possa avaliar-se de sua
. credlbilldade."

O depoente jura?
O SR. ARISTIDES M. R!CCI CORBEWNI -

Jure.

O SR. PRESIDENTE -(Dirceu Carneiro)- Convidamos o depoente a tomar assento para que
se proceda à identidade complementar a que aca_
bamos_ de nps referir_,
A sua idade, por gentileza?
O SR. ARISfiDES M. RICCI CORBE!llNI Quarenta anos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu c:ame~o)- Qual
o seu Estado e a sua residência?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI Rio de Janeiro, estrada da Gávea 611, apartamento 1504- São Conrado.

ANEXO À ATA DA 9' RE(JJ'I/ÃO DA COMJS.. .
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Came~o) -Qual
SÃOPARJ.AMENTAR DE /NQ{}ÉR!TO CRIA·
sua profissão?
DA A17?Alfs DA RESOWÇÃO N' 59, DE
1987; DESTINADA A APURAR AS JRRE(J(J..
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI lAR!DADES E"5E(JS RESPONSÁVEIS PE- Engenheiro.
LAS IMPORTAÇÓES DE ALIMENTOS POR
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Lugar
ÓRGÃOS GOVER!YAMENTAIS REIILIZADA onde exerce su~ atividade?
NO DIA 29 DE MARÇO DE 1988; NA S>llA
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNl DA COMISSÃODEECONOMIAÀSDEZHORiO de Jan~iro.
_
RASE TRINTA MINUTOS. DESTINADA A
OOV/RODEPO!MENTODOSR.ARIST/DES
O SR. PRESIOENTE (Dirc~u Came~o) - É
MARIA RICO CORBEll.JNI, Q{}E SE PGBU· perante, em algum grau, de alguma das partes
0\ COMA DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE· que esteve envolvida nessa questão da imporNHOR PRESIDENTE.
tação- de alimentos?
Presidente: Senador Dirceu Carneiro
·o-SR. ARISTIDES M. RICCI CORBE!llNIVice-Presidente: Senador Lourival Saptista
Não.
Relator: Senador Mauro Borges
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- DenO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -De- tro dos procedimentos' que temos tomado, nesta
claramos abertos os trabalhos desta CPI e comu.. Comissã_o, passamos a palavra ao relator, para
nicamos ao nosso Plenário e aos participantes, que proceda às indagações que achar convenienque houve um atraso nos nossos trabalhos em
te, desde que já tomamos conhecimento das cq.;
virtude do fato ocorrido esta noite, quando os locações' dq depoente, por escrito, e entregues
arquivos secundários das Comissões de Inqué- a esta com!ssão.
ritos foram arrombados e danificadas muitas doTem a palavra o Relator Senãdor Mauro Borges.
cwnentações, inclusive, os livros de presença da
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor
participação dos senadores nas Comissões de In~
quérito. De modo que, em função deste incidente, é fUncionário da Petrobrás? Qual é a sua situação
é que atrasamos um pouco a abertura dos nossos funcional atual?
tràbàlhos.
O SR. ARISTIDES M. RICCI ÇORI)E!llNI :· Por outro lado, quero comunicar que os doeu.. Sou licenciado desde 1'~' de junho de 1987. Pedi
mentes-e os depoimentos mais importantes estão uma licença sem vencimentos por dois anos.
sob guarda mais segura do que este arquivo seO SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que
c:Ufidário e não sofreram qualquer danificação ou
C)
senhor
se licenciou?'
violação.
Convidamos o depoente para vir frente à mesa
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI pann:>s proce-dimentos normais do início da ses- ücenciei-me porque queria iniciar uma atividade
no_setor privado e, conseqüentemente, me desinsão.
--Vamos oUvir o juramento de Aristides_M. Ricci
c_ompatibilizei da função.
Corbellini, dentro dos procedimentos normais do
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É a pri·
Código de Processo_ Penal.
meira vez que o senhor se licencia?
"O depoente, sob palavra de honra, proO SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI mete dizer a verdade do que souber e lhe
É a primeira vez.
for perguntado, devendo dec:l:lrar seu nome,
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor
stia idade, seu Estado e sua residência, sua
é funcionário de canejra. estável?
profissão, lugar onde exerce sua atividade,
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Estâvel? O que o senhor
FGTS ou optante, é Isso?
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quer- dizer? Sé tenho

convi~

o SR. ARISTIDES" M. ruccrcoRBEWI'fi -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O :senhor

é funcionário de carreira permanente na empresa?
O SR. ARISllDES M. RICO CORBEWNI -

Penni!lllente... quer dizer, sou funcionário da Pe·
trobrás, sim. Optante.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Cluanto
tempo de serviço o senhor tinha?
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI -

/VJ todo, no grupo, 11 anos, porque fui admitido

inicia1mente na lnterbrás. Iniciei na carreira no
grupo Petrobrás. já na lnterbrás em 1976, na épo-ca como engenheiro na área de serviços de enge-

nharia.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Cí senhor
foj admitido como engenhç_iro no setor de enge-

nharia?
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI · Exatamente. Depois fui promovido a chefe de

wna área chamada Desenvolvimento de Negócios que se ocupava da venda de empreendimentos e serviços de engenharia no exterior. fsso ·
foi até 1979, sempre na lnterbrás.

Enl-1 979, fui promovido a Gerérite-Geral dessa
mesma gerência de Serviços de Engenharia lnterbrás """":"'" cargo que exerci até setembro de
1982.-Ao Ser eleito, eln 82, Diretor da lnterbrás,
pelo Conselho de Administração da Empresa, sai
da Interbrás, passando para a Petrobrás. Aépoca
- náo sei se era uma nonna escrita - , mas
era uma praxe que os diretores das subsidiárias
fossem funcionários da prôpria holdlng Petrobrás. E assún fui feito. Passei para a Petrobrás
em setembro de 1982, onde me encontro, até
hoje, embora licenciado desde o ano passado.
O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -V. ·s,, "íiiidalmente, entrou na lnterbrás.
O SR. ARISllDES M. RICCI CORBEWNI -

SHTI, Ex'
O SR. REU\TOR (Mauro Borges) curso?

pôde ter contribuído para que S. S• fosse
dado a sei- um dÕS diretores da Interbrás?

A área de serviços de engenharia, criada desde
o_começo, desenvolveu muito nesse período antes de seis anos. Atê 1979, com a gerência -do
Sr. Hélio Pereirci ç1a qual ~u era o cheJe da área
da sua equipe e, depois, durante a minha gerência

de 1979-ª !982.

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Quais as

--Acredito que o que me levou à diretoria da
Interbrás deyeu-se ap fato de que essa atividade
tinha tomado um porte já tão importante e consistente dentro da empresa que o_ Conselho julgou
merecer uma diretoria, istQ é, que houvesse wna
d,i[_etoria esPecífica para essa área de_ serviços.
Tanto é, que não fui ocupar o cargo de um outro
diretor. Foi proposto· e através das praxes, não
me lembro de todas as decorrências, mas foi criado um cargo especifiCo ·que eu ocuparia, justamente para a área de serviços de engenharia.
Atribuo a isso; Penso que o trabalho feito levou
a uma importância tal essa área que o Conselho
julgou merecer uma diretorfa.
-__Q SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas esse

trabalho que -y. s• desempenha na lnterbrás é
típico de_engenharia?

O SR. ARISTIDES M. RICCl CORBEWNI -

Não, Ex' Entrei na Intt!rbrás a convite do então
Gerente-Geral dos Serviços de Engenharia Hélio
Pereira. O Sr. Hélio Pereira, funcionário da Petrobrás, cedido, à épocã, para a lriterbrás, a fun-de
exercer essa função de gerente-geral, conheciame de outros negócios que eu fizera anteriormente. Antes de trabalhar na Petrobrás eu trabalhava numa empresa de engenharia do Grupo
ENI. a empresa de petróleo da Itália. Como tal,
tinha entre os meus principais clientes no Brasil
a própria Petiobrás. Eu vendia serviços e projetas
à Petrobrás. O Sr. Hélio Pereira foi o gerente de
um projeto que vendi e que depois o gerenciei
na parte técnica e na sua execução. Quando foi
para a Interbrás, S. S• achou que eu poderia colaborar na sua função pela experiência que eu possuía de vendas de projetos de engenharia. Fui
contratado nonnalmente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como V.

S• chegou a ser diretor-geral da Interbrás? O que

outras formas que o Pais poderia ter usado? Em
vez de usar a Interbrás, quais as outras alternativas
de atuação rapidamente?
O SR- ARfSTIDES M. RICCI CORBEl.UNI P~a _i!l importação,

O SR. RELATOR (Mãufo Borges)- Póis não.
Qual era a experiência de V. S• na área de impor-

taçáo de carne, antes de março de 1986?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Experiência pesSOal?-- -

----

O SR. "RELATOR (Mauro Borges)- V, 8' tinha
nesse sentido?

exp~ri~ncia

-O SR. ARISTIDES M. RICO CbRBEWNI QSR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe-

ri2j dos motivos que levaram o Governo Federal,
no periodo iniciai do Plano CrUzado, a indicar
a Interbrás para realizar as imwrtações de carne
destinadas -~o aba_g~cimeotP intemo? Por que a
lnterbrás?
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI -

Acredito que essa carne era, ou deveria ser, dedicada à formação de estoques governamentais.
Por Isso, o Governo considerou oportuno escolher
wna empresa estatal para executar essa operação. Essa é uma hipótese. A outra, embora eu
a considere não conivente com essa, apenas
acrescenta. Havia muitas dúvidas na Comunidade
Econômica Européia no sentido de que se eles
nos venderiam ou não a carne aos preços subsidiados que o Brasil queria comprar. O Brasil era
o segundo maior e>~J>Crtador de carne mundial,
em 1985, como, hoje, o é. Logo, ficava meio suspeito, talvez ---:- essa _é ~ma ~~rpretação minha
~-õ-Br~sit_ de_ reperite, se tomar um grande importador de carne. Foi _o maior importador de
carne, em 86, -do mundo. Era uma situação meio .~

ou para evitar esse problema?

· O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Para ;m,

portação.
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI -

Poderia ter usado uma outra empresa, uma b'a·

dlng.
-O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais?
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI Algum~

tradlng que fosse sufidentemente grande, para ter porte e conduzir uma operação co~
essa, dentro da logística que se fazia necessátia.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Privadas,

O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI -

É serviÇo--de engenharia, mas não é tipo manutenção da casa. Trata-se de venda de serviços
de engenharia para o exterior. Promovemos a venda de empreendimentos brasileiros como estradas de ferro, aeroportos, portos, refinaria, destilarias de álcool, esse tipo de trabalho. Não tem
nada a ver com a execução de obras de engenharia no Brasil.

Nenhuma.~

Põr cõn-

esdrúxu_IÇl, porque, talvez, não fosse tão bem compreendido. Acredito que havia um receio, por parte d~ Comuni~de Económica Euroj>éii!l, de que
essa carne, na realidade, fosse industrializada, depois exportada e com isso auferido lucro em cima
dos incentivos deles. Penso que o Governo, nomeando uma empresa estatal, deu uma imagem
mais de tranqüilizar a CEE.

não é?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBE:WNI -

Aquela época, a única outra tradlng estatal estava
sendo liquidada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Dentre

as

estata~.

a mais aconselhável seria a lnterbrás?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Acho, Se_nador, se me recordo bem das datas,
que neste Íliomento s6 eXis_tia a Inteibrás. A ~
BEC ou teria sido extinguida ou estava em vias
de encerramento. Em termos de estatais, se nio
me falha cüllemória das datas, acho que s6 existia
a lnterbrás. Então, teria que ser privada ou, talvez,
liberar para a empresa privada, mas Isso geraria
o problema, acho eu.
O SR. RELATOR (Mauro-Bol-ges) -Não houve,
também, liberação para a empresa privada faz..er
Jmpbrtãção, com subsídio?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Houve.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) Está a
par V. So?
.
O SR. ARISTIDES M. RICCl CORBEWNI -

Sim, claro, mas foi feito depois.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não foi

na mesma época, em I 986?· o sR. ARiSTIDES M. Rica coReEWNI -

Sim, na ·mesma época; mas depois, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sim. mas

em 1986, no Plailo Cruzado?
O SR. ARISTIDES M. RICa CORBEWNI -

Mas depois. Apesar de estar muito perto uma
operação -da outra, há uma seqüência temporal
entre as dUas. Primeiro, o Governo fez as suas
compras para os estoques reguladores - isso
ele fez em junho, quando assinou os contratos
-; depois. em julho houve os primeiros embarques. Em agosto, então, ele permlt!u a HTiportação
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de cem mil toneladas pela iniciativa privada, que
seria para o consumo direto. Mas quando o Governo fez a primeira compra, tomou o cuidado de

cução, _embarque, etc., não, nunca mais, evidentemente.

dizer que s6 ele podia comprar. Inclusive, existem
até alguns documentos. Se não me .engano, o

_& passou de uma diretoria de serviços de engeR

próprio ltamaraty afirmou lsso, nesse sentido, por-

que, justamente. era a maneira que o Governo
tinha para conseguir o preço mais baixo possível.

Se o Governo -abrisse para fodo mundo, geraria
wn lei1ão, e no leilão o preço subiria.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Que fun-

ções lhe couberam pessoalmente, no que diz respeito a essas importações?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Coube-me a runção, como Diretor de Contato,

que é o termo que usamos -

vejam bem, na

fnterbrás, a diretoria da qual eu participava era,

e ainda o é. wna diretoria colegiada. Eiltáo, as
responsabilidades são_ gerais e de todo mundo.
Dentro da diretoria colegiada, o conselho de administração da empresa atribui a cada diretor o
que se chama de áreas de cantata e no meu
caso, essas áreas, naquele momento, em març.-:l
de 1986, era a árelt -de produtos industrializados,
que, ,dentre outros produtos, lidava com carne,
e que comecei a dirigir desde novembro de 1985;
a área de veículos, equipamentos e bens de capital, que comecei a dirigir desde janeiro de 1984
e a área de produtos siderórgicos, que eu dirigia
desde março de 1984. Além do mais, eu era o
Diretor f.e ,Cantata dos escritórios de Mosc._o_u,
desde o final _de 1985, de Teerã, no Irã, e Singapwa, que cobria todo o sudeste asiático, desde
a fnd.ia até a Austrália. Então, dentro dessa organização, eu era Diretor de Contato da GEPIN, da
Gerênda de Produtos Industrializados e me cabia,
portanto, supervisionar o que essa gerência fazia,
instruir essa gerência às orientações do conselho
de administração e da diretoria, e verificar que
essas instruções fossem implementadas e exe(;utadas a contento, julgar a execução, reportar à
diretoria o que estava sendo feito e manter constantemente a diretoria informada a respeito da
evolução dessa ou de qualquer operação.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -A lnterbrás
executou quaisquer ações internacionais com auxilio da diplomacia brasileira, tendo em vista exercer o mandato que lhe fora _dado pelo Governo
federal?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Mantivemos sempre um estreitíssimo contato
com a Representação piplomática do Brasil junto
à CEE, em Bruxelas. A época, era o Conselheiro
Junqueira; não havia embaixador. Os negócios
eram tratados pelo Conselheiro Junqueira- não
sei se Conselheiro ou Secretário, mas, enfim ...
- que era o chargé d'affalre9 e aqui, no Brasil,
o Embaixador Thompson FJores era o chefe do
Depmtam.ento Econômico. Enfim, não sei exatamente se o nome é esse, mas em a pessoa que,
no Brasil, seria o responsável por isso, e lá. eviden~
temente, a Representação Diplomática em Bruxelas. Pessoalmente, só mantive cantata uma vez,
fisicamente; por telefone, no mínimo, uma dezena
de vezes, ou vinte vezes, não sei, mas praticamente
falava tanto com o Erpbaixador Thompson Flores
como com o Junqueira, em Bruxelas, bases reguM
lares, mas várias vezes por semaha; isto, até conseguir montar a operação. Depois, durante a exe-

O. SR. RELATOR (Mauro Borges) -Corno V.

nharia para a diretoria que trabalhava com carnes?
· D SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Isto não foi de imediato, porque, veja bem: comecei a dirigir a parte de serviços em 1982. Isto
em o meu métier até então, sem soinbra de dúviM
da. Junto com a área de serviços, passei éi dirigir
também a parte de contrapartidas, que crieí denf:!o da empresa. Dirigi esta por um ano e pouco.
A área de serviços envolvia muito também a impÕrtação de equipamentos e beris de capital. Então, a minha experiência ndo era limitada a serviços de construção, mas também a área de equipamentos e bens de capital.
Em 1984 ainda, logo no início do ano, a companhia me deu atnbuição de dirigir também a área
de equipamentos e bens de capital, etc, e da área
de equipamentos e bens de capital, o Sr. já vai
a outros produtos, que não são ainda produtos
de consumo, mas já de um tipo de venda diferente, não feito sob encomenda, produtos feitos
em série, como veículos, como uma série de produtos, cabos, tubos, etc. Então, cada vez vai-se
mais aproximando. A gerência de produtos indUs--._
trializados não comercializava só com carne, ela'
comercializava com produtos tipo máquina ·de
escrever, móveis, sapatos e _com uma série de
produtos que não estavam também tão distantes;
realmente carne seria um produto muito distante.
Aliás, a carne, vou lhe dizer mais, Senador, passou
a ser dessa gerência, que não lidava com carne
até fmal de 1985; o Conselho de Administração
fez uma reorganização e determinou as coisas
dessa maneira, lá pelo finaJ de 1985. Mas quero
dizer que houve uma transição, fui adquirindo exM
periência em setores outros, cada vez a gerência
se aproximava mais de produtos industrializados,
a carne, em particular, não, Isso aí estava lá dentro.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -_Seria interessante, como são muitas as perguntas, que o
Sr. sintetizasse, dissesse_ especificamente, para
que não ultrapassemos demasiadamente da hora,
sem perda da clareza, é claro.
Como a diretoria de V. s~ tomou-se responsável
pela compra de carne? Anteriormente, não era
sua atribuição, na diretoria do Sr. Paulo Uma CâR
mara. Gostaria que V. S• explicasse essa mudança.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O que houve foi que, em setembro de 1985, mudou o Vice-presidente executivo da empresa; o
vice.. presidente executivo da empresa, na época,
o novo, que veio a Ser em 1985, Josemar Ferreira
Nascimento, era anteriormente dfretor da Gepírn,
na área de produtos industrializados. Com a ida
dele à vice-presidência, o Conselho fez uma nova
distribuição de atribuições de áreas e essa coube
a mim.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por que

foi feito isto, simplesmente para mudar ou teve
alguma razão?
O SR. ARisTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não, porque um diretor, o Josemar, passou a
ser vice-presidente, então as áreas dele foram distribuídas para outros diretores; aí entrou um outro
diretor, Figueiredo BorgeS, que tinha experiência
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específica, aliás tínhamos trabalhado juntos na
gerência de ,serviço, e muito menos experiência
na casa do que eu naquele momento; então, preferiram deixar esses serviços com ele e eu começar numa outra área, porque pelo menos eu conhecia a empresa e ele não, mas ele conhecia
o serviço. Mas. só estou imaginando o que o Conselho pensou.
- O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Qual a

participação da lnterbrás, nominalmente citada,
na formulação do texto relativo ao regulamento
da CE n 9 1.812, de 11 de junho de 1980, que
dizia respeito à exportação de carne para o Brasil?
Qual a participaÇão que houve nisso?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNE -

Direta, nenhuma; indireta, o contrato que tínhaw
mos assinado em 6 de junho com as empresas.
Porque, na medida em que assinamos no dia
6 de junho um contrato com aquelas empresas,
isso as obrigava a nos fornecer carne. O contrato
não tinha nenhuma condicionante, eles tinham
que simplesmente fornecer carne, dentro daquew
les padrões técnicos e daqueles_ parâmetros estaR
belecidos contratualmente. Então, eles tiveram
que; eVidentemente, conseguir um regulamento
que permitisse comprar carne comunitária, dentro das especificações e requerini.entos nossos.
Então, dfretamente, não riegociiDnoS nada, mas,
indiretamente, acredito que foi importante o contrato.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- V. 8' teve
alguma participação quanto aos termos da nota
técnica, pela qual o Sr. Jorge Rodrigues, GerenteGera] da Gerência de Produtos Industrializados
da Interbrás, seu subordinado, indicou o grupo
SOCópa paril intermediar essa operação em nome
da lnterbrás? V. S9 teve participação ciU foi só a
gestão do Jorge Rodrigues?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

DescuJPe-me Senador, quero responder da melhor fonna possív~I. para informar corretamente.
O que V, Ex~ quer dizer com participação?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Influência,

v. s• era chefe dele, v. s• âeixouwo livre completamente ou .aconselhou ou proibiu?

0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Então, vouJhe contar os fato$ como se passaram,
para ver se consigo responder o que V. Ex' quer
saber. A empresa Socapa era uma empresa que
lidava com a lnterbrás desde o _ano anterior, desde
1985. Em 1985, a lnterbrás esteve para fazer uma
operação, ainda na direção do Uma Câmara e
a operação seria feita com a Scicópa. Muito bem,
isso foi feito através do escritório de Paris e da
gerência que, na épo_ca, tratava de carne. Quanto
a Interbrás foi escolhida ou indicada, enfrm, chamad;;t pelo Governo para importar carne, essa
empfésa voltou a oferecer os seus serviços, num
telex dirigido à Gepim, e o Gerente-Geral me apresentou dizendo que achava que essa empresa
tinha condições, era válida, útil por uma série de
razões. Então, foi conVocada essa empresa ao
Brasil, veio o Sr. DU'etor-Geral~ o Sr. David AnJ,iel.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem é?
O SR. ARISTIDES M.

O Sr. David Arniel.

Rfcd
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Geral?

Diretor-

-

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

a sua empresa, a sua capacitação, nos contou

daS referências, etc. e tal.

O Jorge Rodrigues me afumou que essa empresa havia sido a recomendada pela ABlEC Assodação Brasileira de Exportadoras de Carne
como a melhor empresa para organizar uma

operação desse porte e, nesse aspecto, eu disse:
..Muito bem, Jorge, prepare um documento, com
todos os antecedentes, com todos os fatos, e nós
o levaremos à Diretoria para aprovar ou não a
concepção da operação". Foi o que foi feito.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi só
isto?
Consta de um documento da Petrobrás que
Jorge Rodrigues recomendou a Socapa por solicitação sua. V. s~ confirma Ou nega eSsa informação?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEL.LINI -

Se por solidtação minha, V. Ex' quer atzer que
eu o mandei fazer isso, nego terminantemente.
O SR RELATOR (Mauro Borges)- Não mandou?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEL!JNI -

Não o mandei fazer isso.
O SR. REI.ATOR (Mauro Borges) -

Aconse-

lhou?
~SR. ARISTI~ES M. RICO CORBEWNI-

Não o aconselhei. Ele apresentou a empreSa, urna
série de dados, uma série de referências, inclusive
da ABlEC Então, antes aínda de mandar adiante
a coisa, convoquei a empresa, houve essa reunião
em equipe, o Sr. David Amiel mostrou a capacidade da sua empresa, descreveu-a e, só então,
é que autorizei o Jorge a fazer aquele papel, sempre tendo que ser levado à Diretoria para ser aprovado.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O colegiado.

Da Socapa. Veio ao Brasil, foi a primeira Vez que
o vi na minha vida, e tivemos uma. reunião de
trabalho na lnterbrás, da qual participei juntamente com o Sr. Jorge Rodrigues, o chefe da Área
·de carne, enfim, a nossa equipe toda. E ele falou
da empresa, fez buslness development, vendeu

-
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O SR RELATOR (Mauro Borges) -Quer dizer
que V. 5 9 autorizou? ·
-· - O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELLINI ....:.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas ela•

é quem ditava a última palavra ou ouvia mais
alguém?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI A Diretoria?

OSR. RELATOR (Mauro Borges)-ADiretoria,
ou o órgão colegiado
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEL!JNI O 6rQã6 Colegiada era quem dav8 a última -palaVri:f, o·que não quer dizer que a lnterbrâs iria comprar Carne da S()COPA e importar para o Brasil.
Essa .era a posição da Interbrás. Essa posjção,
urna vez que a Diretoria aprovou dessa maneira,
foi levada ão órgão para o quaJ trabalhávamos,
que era o CINAP.

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Pois não.
O SR. ARISTIDES M. RICO- CORBEWNI -

A Dire:toria foi que aprovou.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Numa reunião conjunta?

Não.
O SR. _RELATOR (Mauro Borges) houve essa liberdade de chegar até...

Então,

O SR. ARISTIDES M. RICO CÓRBEWNI -

Atê propor alguma coisa, é claro.

Nós entendíamos que fosse nossa função propor
ao CINAP alguma_ coisa. Propusemos i~_o, ma_s
propusemos. Aí, o CINAP aceitou, ponderou e
achou que estava bom, que a empresa era válida,
boa...

Não, ã Diretoria da lnterbrás não tinha liberdade
cUsso. A Interbrás, em condições normaJs, sim,
quer dizer, se a lnterbrás estivesse fazendo um
negócio dela, que nada tivesse a ver com o Goverrio Federal, urna operação comercial normal, sem
dúvida, seria órgão supremo. Na hora em que
quisesse vender aço, enfim, qualquer tipo de operação que fosse puramente comercial, não envolvesse órgãos federais ou atividades para o Governo, sem dúvida, esse é o órgão supremo da empresa~
---Nesse caso específico, a empresa era wn braço
executor do Ministério da Fazenda. Conseqüentemente, não linha... ·
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Do Ministério da Fazenda ou do Conselho fnterministerfal
de Abastecimento e Preços?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Do Cõnselho Interrninfsterial de Abastecimento

e Preço~ e da SEAP.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Quer dizer,
então, que o Conselho é que era a última palavra,
f~lmente?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEL!JNI-

Junto com a SEAP.
O SR. REI.ATOR (Mauro Borges) -

O SEAP

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNISEAP/ONAP , exato.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Concordei e autorizei em levar o assunto para
a Diretoria.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Antes não?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEL!JNI -

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

O SR.. RELATOR (Mauro Borges) -Mas essa
autorização foi só de V. 5', ou foi mais além?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Inicialmente.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBeWNI -

Não, antes, não.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Inteira liberdade._

e CINAP?

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

O SR. REIJ\TbJt (Mauro -BOiges) -Mas is~~
se deu nessa seqüênci<lou houve, antes da tornada de decisão do colegiado, 'algwna sugestão ou
influência do SEAP/CINAP?
·-

_O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas ela
tinha tanta liberdade de escolher, de assumir e
de mandar fazer o contrato?

Autorizei-o a levar o assunto à Diretoria.

Não, justamente. Autorizei...

como sugeStão da Interbrás ao SEAP/CINAP que,
vtsto o porte da empresa, as referências, inclusive
da Abiec...

O SR RaATOR (Mauro Borges)- Era a últim_~ .E_alavra?

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI - .

No caso, sim, era a última palavra.
Depois que â. diretoria Colegiada aprovou a indicação do Sr. Jorge Rodrigues, da minha equipe,
vamos dizer...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O SEAP/

CINAP não teria sugerido nada? Deixou inteiramente a vocês, ou houve sugestão do SEAP/CINAP?
-0 SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEL!JNI-

Houve sugestão posteriormente. Depois que a
nossa Diretoria aprovou aquilo, isso foi levado

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe

se isso foi feito _através de uma reunião do Seap/
Cinap, ou se foi uma decisão da Secretaria Executiva?
-0 SR. IIRISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não sei, Senador.
O SR. -RELATOR (Mauro Borges) -V. S• não
sabe?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• nunca
ia ao Seap/Cinap?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEL!JNI la, claro.
Depois que a Diretoria aprovou essa resolução
interna da Interbrás, de que a Socopa era a empresa que poderia fazer, coube justamente a mim,
como Diretor, que soo porta-voz e Diretor de Contãto- vírU com Jorge Rodrigues, inclusive, à
Brasma - marcar uma reuruão com o Chefe do
Cinap, Sr. João Bosco, quarido mostrei-lhe os
docwnentos: Otha, João Bosco, a nossa, para
fazer a operação e esta, a Diretoria sugere isto
aqui: a empresa é assim, assada; é recprnendada
pela ABIEC; é a número um da França; é'a empresa que fez todas as operações da União Sbvíética;
enfim, tod~s as referências que tinha.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve algum documento do SEAP-CINAB aprovando,
ou foi apenas verbalmente?
--O SR. ARISTIDES M. RICO COR8ELUNI -

Não, não foi verbal. Quer dizer, é o seguinte: o
SEAP_:aNAB aprovou e sugeriu que fosse incluíw
da uma segunda empresa.
O-SR. RELATOR {Mauro Borges)- Mas, espera aí. Houve reunião ou foi uma decisão só da
Secretaria Executiva? Houve a reunião de um conselho para aprovar?
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O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Não sei. Conversei com o secretário-executivo,
Senador. A minha reunião e a do Jorge Rodrigues

foi com o secretário-executivo.
OSR.RELATOR(MauroBorges)-Qualdeles.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O João Bosco Ribeiro. Se houve uma

reuruao.

antes ou depois, dele com o Conselho, não sei
lhe dizer. Ele era o meu interlocutor, conversei
corneie.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. não
, ficou sabendo se houve uma reunião formal do
Cinab para aprovar ou foi só...
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não fiquei sabendo.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não, Senhor.
O SR. RELATOO, (Mauro Borges) ....:.:Mas não
houve um documento oficial do SEAP-CINAB

aprovando a escolha e determinando a execução?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

No meu entender houve esse documento sim,
· Sr. Senador.

o SR. RElATOR (Mauro BOrges) .:..:Houve?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUN! -

Houve. Esse doclUTiento é o seguinte: 'na minha
volta de Brasília, no dia seguinte, ou dois dias
depois, mandei um telex para o SEAP-CINAB
dizendo: conforme nossos entendimentos em data de hoje, então, estão escoJhidas essas e ess_as
empresas, vai ser dado um pedido de cotação
etc. etc._ Coforme - e mandei o anexo todo etc. e tal. Então, para mim, foi oficializado fmmalmente.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Pois não.
Mas esse início-da operação se referia só a Socopa, não é?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWN! .:..:. ~

Não, às duas juntas.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)
já juntas?

-As

duas,

O SR. ARISTIDES M. RICC! CORBEWNI -

Já juntas, Sr. SenadOr; imediatamente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Mas as

negociações anteriores foram feitas s6 com a Socapa? O começo foi com a Socapa, depois com
a Sogeviandes.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não. Não havia negociações ainda, Senador. Até
então, com a SOCOPA, estávamos avaliando se
era uma empresa idônea, de porte, para fazer
wna operação desse tipo. Não havia, ainda, nenhuma negociação.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Mas quando vocês encaminharam ao Conselho, só se referiam à Socapa, ainda não existia a Sogeviandes.
O SR. ARISTIDES M. R!CCI CORBEWNI -

Ceita. Mas é que não iria- começar negociações
com a SOCOPA sem ter, primeiro. a aprovação
da minha diretoria e, segundo, do ONAB. E, também, não quis levar ao ONAB uma empresa sem
ter a aprovação da diretoria. Compreende? Então,

os passos foram os seguintes: a nível técnico,
a minha gerência propôs isso, aí encaminhei para
a diretoria para que aprovasse ou não a proposição. Foi aprovada. Depois disso, então, propus
ao CINAB o que a diretoria tinha aprovado. Só
depois que o CINAB, então, côncordou com isso,
como consta no telex que Jllandei,· é que começaram as negociações. Mas, nessa concordância
já entrou a outra empresa, então, as negociações
começaram imediatamente com as duas.
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O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

A Sogeviandes era a décima.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vocês defenderam, têm documentos que dizem isto, que
se cohvinha negociar com uma firma só. Depois,
a Sogeviandes caiu de pára-quedas em cima do
negócio. Queria detalhes sobre isso.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNÍ -

O qUe posso lhe dizer é o seguinte: o fato de
a Sogeviandes ter sido apresentada ou indicada
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas, quan-. não nos supreendeu particularmente, porque a
Sogeviandes era a décima segunda empresa da
do entrou a Sógeviandes?
De início foi~ _com a Socapa. Quando-entrou, - França- não que não COii.heceSse- a Sogevianaes;-nãc:l tinha simplesmente tratado c.om ela, mas
pfecísamente, a Sogeviandes?
era uma empresa grande e especialista no setor
O sR. ARISTIDES M. RICC! CORBEL.LiNI de carnes e, era evidente, que ela_ deveria estar
A Sogeviandes entrOU, piecisamente, deixe-me,. fazendo a sua atividade de vend_as. Então, ela dereferir aqui as datas - tenho esse documento~ veria estar tentando vender, também, como a Soaqui e que encaminhei para o Sr.
CO~'!_t:_ntou ~nder os seus se~_ç?s.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A SogeO SR. REIJ\TOR (Mauro Borges}- Bem, mas
viandes não foi indicada pelo _Sr.? Ela entrou dea Socapa foi indicada por vocês. Depois, entrou
pois. Entrou por sugestão de quem?
a Sogeviandes, contrariando o seu ponto de vista
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI ex_p!e~o de que deveria ser uma fi~a só.
No dia 13 de maio de 1986, após a aprovação
O SR. ARISTIDES M. RICd -CbRBEWNI que a minha diretoria havia dado à Socapa vim
Exato. O rrieu-pontO de vista expresso era de
a _Brasília com Jorge Rodrigues; tive uma reunião .que deveria ser uma firma só. Porém, como o
com a SEAP e c.om o CINAB. Nessa reunião o
Cinap queria botar duas, não havia nenhum impeCINAB, então, acatou nossa sugestão da Socapa dimento, desde que elas traba1hassem em cone- sugeriu uma outra empresa.
junto. Isso foi feito, elas trabaJharam em consórcio
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quem sue, a partir daí, era a mesma coisa.
geriu?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas, o
Secretário João Basco, do Cinap, justificou; a So:geviandes apresentou aJguma justificativa a vo~
cês?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O CJNAB, na pessoa do Sr. Secretário João Basco
Rlbeíro. _
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele é que

O SR. ARISTIDES M. R!CCI CORBEWNI -

sugeriu?

Não, que eu me lembre, não.

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Ela já esta-

O SR. ARISTIDES M. RICO· CORBEWNI -

va lá Com representante e tudo?--

Sugeriu.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

COlocar

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

No mesmo dia, Senador, à tarde, houve uma reunião no Qnap, eu e o Jorge Rodrigues Cinap/
Seap, Socapa e Sogeviandes. Nessa reunião, foi
decidido ...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• já
sabia que a Sogeviandes estaria lá, ou foi surpreendido?

a Sogeviandes?
O SR. ARISTIDES M. Rltd CCRBEWNI -

Colocar a Sogeviandes. Muito bem. Então, naquele mesmo dia, aqui em Brasília ...
O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Até então
vocês não haviam tido cantata com a Sogevian~
des?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. ARISTIDES M. RICCL CORBEWNI -

Não fui swpreendido, nem nada, só qu.e eu não
havia sido coJ)lunicado previamente. Agora, não
foi uma surpresa
--

Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Passaram
a ter depois.

0 SR. RELATOR (Mauro Borges}- Não foi?

O SR. ARISTIDES M. RICC! CORBEWNI -

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Passamos a ter naquele instante, não foi depois,
naquele mesmo dia, porque naquele mesmo dia,
à tarde, então, já houve urrta reunião SEAP~CI
NAB, lnterbrás, Socapa, Sogeviandes, na mesma
mesa, todos juntos.

Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que V. S' já sabia?
O SR. ARISTIDES M. R!CC! CORBEWNI -

Não, não sabi,a, mas é uma empresa muito antiga
em carnes.

OSR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas. se

vocês não haviam falado antes em Sogeviandes,
como é que· ela apareceu lá, assim, de repente
no meio d~ negociações?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

O Sr. quer a minha interpretação?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quero _o
que o Sr. sabe-a respeito do assUnto.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) .:._Mas, por
~

que a Sogeviandes, que era a 1219 Por que não
a_2, ou a 3• mas justamente a_12t?
O SR. ARISTIDES M. RICO COR!!EWNI -

Porque na relação do Le Grand Comercia! Internacional, órgão que lista as empresas, a Sõge-
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viandes seria a 2•, poi'éril, nas primeiraS 1O ou
12, há 4 ou 5 que s6 trabalham com frangos.
Então, quando começamos a fa1ar de came bovina, já não é a 12•, mas a 4• ou as~

Das outras, que estavam na frente dela- como
se verificará mais adiante - certamente já estavam acertadas com a Socapa para trabalhar com
ela, porque finalmente, quando foi feita a operação, a Sogeviandes e a Nutret também forneceram.
Então, talvez essas empresas já tivessem algum
acordo com a SoCopa de trabalharem juntos e,
a outra, talvez não tivesse.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V.. S• acha
que a Socopa ia dividir com ela o bolo da compra?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

No fmal, acredito.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Dividiu,

porque não teve outra alternativa, foi imposto.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não, imposto foi à Sogevíandes.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -foi 50%

para cada uma. Quem é que decidiu isso? Por
que não deu 80% para a SoCópa e 20% para
Sogevfandes?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Isso eu não sei. Mas, Senador, imposto à Soge-viandes, sem dúvida, mas...

o SR. RElATOR (Mauro Borges)- A dedsão
é de quem mando_u fazer.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Certo. Mas, a Lutrifi e a Sogeviandes não são
imposição de ninguém. A Socapa trabaJhou cem
elas porque quis.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vocês náo
eram obrigados, já que houve entendimentos
com ela; vocês poderiam ter negado, ~er dito que
achavam contraproducente, que seria. só a 5ocopa.
O que eu quero que V. S• esclareça é exatamente que- houve visivelmente uma entrada imposta da Sogeviandes no negócio. Eu qüeriã sa~
ber se era com a sua participação, ou não?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

J::

o seguinte: a minha participação na entrada
da Sogeviandes foi zero. Porém, na minha ótlca,
no momento, na medida em que eu estava prestando um servíço, fazendo um trabalho para um
órgão federal, não vi isso como urna imposição,
mas como uma decisão que aquele órgão tinha
o poder de tomar; eu não me senti imposto por
uma outra empresa. Eu me senti no dever de
dizer: "Aconselhamos essa aqui. Aliás, essa outra
era idônea, diga-se de passagém, ela tem uma
perfonnance tão boa quanto a outra.
Não senti, de maneira nenhuma, que tivesse
sido imposto. Eu estava na situação psicológica
de acatar ordens de alguém para quem eu ia
trabalhar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Acatar mdens, náo é? Quer dizer que foram ordens. V.
S• está dizendo acatar ordens. Então, foi uma ordem?

o~,;R.

ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Nós trabalhávamos para o CINAP e para a SEAP,
Senador.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) Bem i

Muito

Diga-me uma coisa: por que toda a negociação
.estava sendo feita à base de 600 dólares a tone-lada e, com a entrada da Sogeviandes passou
a ser 635? Aumentou 35 dólares por tonelada?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Senador, até essa reunião em Brasília, do dia 13
de maio, quando nós apresentamos a SOCOPA,
fomos sugeridos à Sogeviandes, foi feito esse consórcio à tarde, numa reunião conjunta com todo
mundo e, depois, o tratado no meu telex que,
nã. minha opinião, é o documento que mostra
·Que=- isso ocorreu dessa maneira, até então não
havia-se conversado em preços. Naquele dia, já
com a Sogeviandes...

O SR~-RELATOR (Maúro Borges)- Não, os
preços já tinham sido colocados. No inicio da
negociação~ foram de 600 dólares. Isso- consta
dos documentos infcials ...
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Não, Senador...

-·.o SR.

RELATOR (Mauro Borges)- Durante
muito tempo se trabalhou - telex para cá, telex
para lá ...
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Isto é posterior à data de 13 de maio, Senador,
porque a Jnterbrás, oficialmente - pelo menos
tlo que é do meu conhecimento- não começou
nenhuma negociação antes da Diretorla aprovar
o nome da SOCOPA e antes do CINAP aprovar.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas vocês
iam propor à SEAP-CINAP um operador que
trabalhasse nessas condições, qqer dizer, V. 8'
falou em 600 dólares a tonelada.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI Não, nós ramos propor um operador para, então,
começar a negociação.

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Nesse documento era 600 dólares a tonelada.
O~SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Essas referências eram o que chamamos o "gel"
do Governo brasileiro, era o número que o Brasil
gostaria de comprar. Não havia nenhuma oferta
nesse nível. E, de fato, na~uele dia foi dada uma
carta pedindo os 600 dólares por tonelada. Foi
dada às duas. A negociação sp começou, efetivamente, no dia 13 de maio, ainda aqui em BrasíJia,
quando então o CINAP-SEAP disse:_ tudo bem,
agcira vocês têm que vender a 600- dólares. E
foi dado um prazo para eles, então, montarem
a operação.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essa questão do preç_o é fundamental. Nós pagamos 35
dólares a maJs do que estava conversado inicialmente.Seirte--se que-houve, reafn1ente;·Um força:
menta de 35 dólares. Queria saber se o Sr. tem
responsabilidade nisso.
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acordo em comprarem 600 dólares, naquele mo-

·mento:

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Já teria
havido conversações nesse sentido, embora não
tenha sido feito o contrato, era o preço de conversação. Então, poderia ter sido colocado 500 em
vez de 600.
·- -·
- O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Não, porque havia um precedente. O Brasa tinha
acabado de contratar com os Estados Unidos carne a 655 d6lares a tonelada; e na ótica da comunidade francesa e dos europeus, a carne que nós
tínhamos comprado dos Estados Unidos era de
menor qualidade, pior -do cwe a qune gue eles
teriam para fornecer. E, -conseqüentemente, o
ponto de partida deles era acima do preço americano, não abaixo.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

Mas os

Srs. náo compraram 40 mil toneladas de carne
itaJiana velha, e suspeita? Não houve urna compra
de 40-inil toneladas?
O SR. ARISTIDES M. RICO CGRBEWNI -

A Itália, na primeira operação, forneceu efetivamente_ 40 mil toneladas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:C. Não era
carne de primeira. Mesmo nessas carnes tinha
carne veJha. É sabido que a comissão estava muito estocada, havia 700 mil toneladas de came.
Havia carne antiga, estocagern de até 4 anos. ·
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI Sem dúvida, poderia haver carne estocada de até
4 anos, mas essa não foi fornecida ao Brasil, Sena·
dor; pelo menos náo nos documel}tos, não com
o contrato qUe assinamos; não com os documentos que recebemos das autoridades comunitá_rias e da s_upervisora independente contratada
para supervisionar a qualidade da carne. Que ha·
via_ carne de quatro anos, sem dúvida, mas essa
náo foi fornecida ao Brasil, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro B~arges)- Enfim, fica

bem definido que a proposta que o Sr~ _fez, ou
Qlfe iria fazer para negociação, era de 600 dólares
com a SOCOPA Com a __entrada, nesse dia, .da
Sogeviandes, o préço passava a ser B35 dólares.
O Sr. fic:_ou surpreendido com esse aumento de
35 dólares ou achou cOmpletamente normal?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWN! -

Senador, desculpe; não quero contrariá-lo, mas
não estava definido 600 dólares.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Não estava
porque não havia sido feito o contratO, mas existe
uma conVersaçáo.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não tenho conhecimento disso, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem

a conversação? Então, corno apareceu 600
res? Será que foi um preço a1eatório?

fez

dóla~

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

o SR. ARiSTIDES M. RICO CORBEwNI Não, ei"a o gOl d(fBrasil, era o preçO_ Que o Brasil
queria. Isso foi dado às duas empresas ao mesmo
tempo. Depois, no dia 29 de maio,- então, veio
_a PI'?~~ firme deles...

Senado'r, desculpe-me, tenho que discordar dessa
sua afirmação, pOrque 600 dólares foi o preço
que queriamos comprar e náo havia nenhum

iria -propor um preço que nãO pudEisse ser sUstEmtado. ~ claro que o Sr. teria feito a ressalva, mas

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Sr. não
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o Sr. não fez essa iessalva, o dOCumento mantém
o preço de 6QQ dólares.•
O $R. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Mas fxzemos Isso um pouco como uma jogada,
Senador, uma jogada negocial. Isso_ é comum

em negociações internacionais. Se eu quero comprar 635, 640, e diSser isso, eles vão querer vender
a650.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. acha
que se a Sogeviandes não entrasse, a SOCAPA
não faria o negócio a 600 dólares?
O SR. ARISTIDES M. RICCI..CORBEWNI -

Não, acho que .não. Não acho que fxzesse dife-

rença esse aspecto. É claro que para obter um
bom resultado numa negociação começa-se a
negociar do mais baixo; vai comprar um apartamento, oferece menos; o outro lhe pede mais

e aos poucos v~i ajustando. Então, como fomos
os primeiros a dar o preço, demos _o preço mais

baixo possível. Não foí aceito.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então,
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leilões, e, de quaJquer maneira, o preço que se
conseguiu depois acabou sendo, circunstancialment~. o mais baixo._ Então, não podia haver carne
comercializada a 600 dólares no dia 2 de maio.
- O-SR. RELATOR (Mauro Borges)~ Bem, aqui
está assinado pelo Josimar; o telex está aqui e
o item do telex que trata desse assunto é o item
letra "e", que fala: MCE, Me"rcado Comum Europeu, oferece carne abaixo de 600 dólares a tonelada, com prazo de 2 anos para pagamento.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI ,.,-

Em comércio intemaclonaJ, quando se _começa
uma negociação e dá um preço base, dá uma
faixa de preço razoável, é mais _ou menos 5%,
ou maiS oU menos 1O%. Não quer dizer que seja
exatamente esse preço, 635, mais 5% . Eu acbo
que o vice-Presidente, quando deu essa informação, deu correta; foi na faixa de 600 dólares, deu
5% a mais. Eu acho que ele foi muito correto;
foi nessa faixa.

entendo bem o seu ponto de vista. Quer dizer
que o Sr. acha que o preçá-de 600 ·dóJãres não

Sr. -ad'iã- q'Lie foi lUdo muito correto?

era o preço base de negociação, podia ser outro
preço; e que os 35 d61ares a mais, com a entrada
da Sogeviandes, o Sr. também acha que está tudo
perfeitamente normal?

Acho.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Acho que faz parte de um processo de negociação, porque esse preço, inclusive, se encaixa numa média entre o preço da carne americana e
o preço que oferecemos, inicialmente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia um

começo de negociação que não pode ser escondido, não pode ser mudado, está documentado,
as conversações foram abaixo de 600 dólares,
está escrito, pode pegar...
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Senador, não estou procüraridOlhe esC.onder nada, estou lhe dizendo o que sei. Quero lhe dizer
o seguinte: que o Brasil começasse a falar em
600, é lógico, porque da mesma maneira que
nós começamos querendo 1O mil toneladas de
cota Hilton, e sabíamos que s6 iríamos conSeguir
5 mil. Inclusive existe um telex das próprias autoridades brasileiras, na comunidade económica, nos
alertando, o próprio pessoa] da área económica
nos alertou de que 1O mil não conseguiríamos
nunca, s6 conseguiríãmos 5; mas nós insistimos
em 1O para obter 5. Pedimos 600 para obter o
preço mais baixo possível. Esta é a minha visão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cilrrtélro)- Gostaria de pedir licença ao Relator para adicionar
a essas indagações o seguinte: que no dia 2 o
vice Josimar, num telex para João Basco, já tratava deste valor de 600 dólares a tonelada, dia 2
de maio, portanto, 11 dias antes da reunião. Nesse
telex, inclusive, está aqui, ele se referia a informações que circulavam no Mercado COmum Europeu, pois lá era comercializada nesta base, de
600 dólares a carne, que era uma informação
vinda do próprio Mercado Comum Europeu.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Perdoe-me! Não podia circular a informação do
Mercado Comum Europeu de que era comercia~
lizado a 600 dólares, porque essa carne não é
comercializada dessa maneira. Ela é leiloada, em

. O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Então, o

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O fato
da Interbrás ter_sido colocada como única im_portãdora, pela CEE, situação ahameilte privilegiada,
foi convenientemente aproveitada para essa negociação? Quer dizer, a Interbrás recebeu a missão de fazer a compra; foi ela que realmente conduziu as negociações. O Sr. acha que isso foi
convenientemente aprOveitado para o País? Houve alguma vantagem?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Sem dúvida que sim. N6s negociamos com as
empresas, que, a essa altura, tinha sido combi_nadO a negOCiar: Socapa e SogeViandes. Assinamos um contrato, dia 6 de junho de 1986, ao
preço fiXO, ftrme de 635 dólare_s, sem nenhuma
condicionante, com obtenção ou não, por parte
das empresas de carga de estoque comunitário,
sem nenhuma condicionante com a que preço
a Comunidade entregaria a came a essas empresas.
,
Ess_e julgamento é posterior. Então, não tive
nenhuma participação. Ess_e é um regulamento
que as empresas trabalharam, para poder fazer
as compras, para nos vender. A vantagem que
obtivemos, na época, nessa negociação, foi o preço, que era o mais barato do mercado, até ao
momento, circunstancialmente continua sendo,
porque a carne depois subiu, mas...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- O Sr. acha
que era o mais barato?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

É, historicamente, o mais barato; nunca vendeuse uma carne mais barata do que isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. acha,
então, que foi uma compra muito boa?

. -o SR. ARISTIDES

M. RICO CORBEWNI -

Sem dúvida, Senador. Por essa _carne foi pago
o menor preço. A U},ião Soviética, me pennita,
que é um comprador regu1ar de c_ame da Europa,
nunca pagou esse preço, e compra quantidades
.maiores do que nós.
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__O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas isso
depende das circunstâncias. Aqui, por exemplo,
se há uma_safra de soja pequena e as influências
climáticas em outras regiões do mundo são negativas, o preço sobe. Lá, havia uma conjunção inteiramente favorável à venda. A CEE estava desejosa
de se livrar do grande estoque de carne, quer
dizer, não é só o problema do custo em si; as
despesas operacionais de frigorificação disso
eram enormes. Então, não qUer dizer que seja
absolutamente um preço bom. Eu tenho a impressão de que poderia ter sido feito por muito
menos, se houvesse realmente um empenho nesse sentido.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Nobre Senador, a sua visão é correta, do ponto
de vista comercial, quando diz que, evidentemente, estoques maiS elevados levam a alguém, que
os detém, a querer vender com ma!s rapidez, etc.
É preciso levar em consideração qué esses estoques são sempre elevados na comunidade; era
elevado no ano anterior, quando a União Soviética
comprou a 700 ~ poucos dólares, e eram elevados, dois ou_três meses depois, quando a União
Soviética comprou acima do nosso preço.
OSR. RElATOR (Mauro Borges)- Na verdade, o Sr, sabe qual o valor real pago, exatamente,
pela carne à CEE, valor que a CEE recebeu pela
carne?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. não

se lembra?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não.

-o sR. RELAToR (MauroBorges)--Mas, temos
os dados aqui. Foi 435 d61ares a ton~la_da, um
pouco mais de 400 dólares a tonelada. O qUe
tomou mais cara foi a intermediação, é que elevou
o preço. O Sr. sabe que o lucro- das operadoras,
em média, é de 2, ou 3%. E, como foi feito, elas
passaram a ter um lucro de 12%, que é absolutamente exageradO.
O SR. ARISTIDES M. CORBELilNI- Sem dú-

vida, riobre Senador._12% é um lucro exagerado.
Nesse tipo -de produto, é um lucro exagerado.
Porém, é preciso, se o s_enhor me permita, contar
esta parte, tambéffi, é o seguinte: rl6s compramos
a carne antes de sair este regu1amento da comunidade económica, e antes desta carne ser solicitada, e, cons_eqüentefnente, adjudicada._ Então, o
preço de compra do Brasil, a 635- dólares_ por
tonelada era um preço público e notório, que a
comunidade económica tinha total conhecimento, inclusive, através de nossa representação diplomática. Conseqüentemente, o preço da adjy.dicação, que a comunidade económica achou por
bem entregar a carne a essas empresas, foi basea~
do em cálculos que ela deve ter feito. Se ela permitiu lucros de 12%, que eu não sei se foi esse
lucro ou não, se ela permitiu esse lucro ou não,
foi uma coisa interna, lá da comunidade, quer
dizer, alguma razão de custos essas empresas
devem ter apresentado à comunidade económica, para conseguir que ela entregasse carne desta
maneira, Senador. Isso aí, de qualquer maneira,
é dinheiro dos contribuintes da comurtidade econômica, porque a comunidade sabia, exatamente,
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a que preço as empresas nos venderam, e entre-gou estes preços a elas. Se houve esse lucro exagerado, eu não sei se houve, sinceramente~
O SR RELATOR (Mauro Borges)- 68 dólares

por tonelada; é muita coisa.
O SR ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Eu não sei se houve, Pode até ser serri entrar
no mérito.
O SR RE.LA.TOR (Mauro Borges)- O Senhor

deveria saber. Um diretor da Interbrás, e isto é
um detalhe mínimo. É incrfvel que o senhor não

saiba uma coisa dessas. Isso é da sua alçada
o, senhor é o diretor desse negócio. Nós, todos,
hoje, aqui há pouCo tempo, sabemos disso. O
Senhor, corno muito "mais razão, deveria saher.
O SR ARISTIDES M, RICO CORBELUNI Senador, a minha parte era comprar c:ame._ Eu

comprei a carne, fiz um contrato.
O SR RELATOR (Mauro Borges)- O senhor

era um aconselhador, o senhor não era um autômato. O senhor tinha que orientar, aconselhar,
. tecnicamente, fazer com ·que a lnterbrãs faesse
melhor negócio para o País, o senhor não estava
trabalhando para si, que poderia deixar de ganhar
ou ganhar menos, rnas o senhor estava trabalhando a serviço de um país.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

E foi assim que me <:onduzi, Senador.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Pois, é,
mas o senhor parec::e que está desinttressado,
não sabia de nada, não sabia os preços, não estava
~lembrando. Há muitos dias que o senhor sabia
que faria um depoimento neste sentido.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Senador, o cálculo, ninguém_ tem condições de
fazê-lo, corretamente. Esta é que é a verdade.
Vou explicar porque, Senador. É praxe, no comércio internacional, quando se compra a1guma coisa, sem condições, a obrigação da empresa que
assinou contrato comigo, é entregar o produto
dentro dos prazos, aos preços e nas especificações em que se compra. Eu não teria nenhum
direito de ir lá e devassar os custos dela, para
ver quanto ela lucra. Isso não existe, como praxe
internacional, numa operação ~omercial Eu não
tenho esse direito de devassar o lucro verdadeiro
da_empresa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Há, sempre, e todo o mundO sabe, e eles podem até de-monstrar, então, uma finna de engenharia que
entra numa concorrência tem de desdobrar seu
preço, explicar, item por item, se o lucro é natural,
é razoável; faz parte do comércio. Mas é preciso,
exatamente, dividir isto em parcelas, para saber
quanto está ganhando, para ver se é um lucro
normal. Há uma firma, me Falha o nome, agora,
francesa, que é estucllosa dessas coisas e que
está aqui, consta dos nossos dOcumentOs, ciue
o lucro das operadoras, normalmente, seria de
2- a 3%, e, no caso em pauta, foi de 12% quer

dizer, -um exagero; -4 -vezes- mãfs. - ---- -

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Senador, se este fol, verdadeiramente, o lucro,
eu concordo que foi um exagero. Mas quem permitiu este lucro a essas empresas foi a comuw
nidade econômica, que vetideu a carne, então,
tão barata.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Quanto à obseJVação que o senhor fez em rela~
ção à firma de engenharia, que, par acaso, é o
_meu setor, o· senhor tem toda a razão. Mas em
outros produtos, principalmente em commodi~
ties, não funciona assim. Vou dar um exemplo,
que o Brasil compra todos os dias. Petróleo. O
Brasil compra petróleo ao preço internacional.
Procura comprar, evidentemente, o mais barato
possível. Agora, quando ele compra petróleo de
alguma empresa que opera no Mar do Norte, que
tem custo de produção de 12, 13, 14 dólares
por barril, e o Brasil paga 14, 10, talvez tenha
achado muito I O centavos. Quando compra da
Arábia Saudita, que tem um custo de produção
de, vamos dizer, hoje em dia, de 2 a 3 dólares
por-barnl, permite à Arábia Saudita um lucro de
1O dólares por barril. Om lucro de 400%, no entan~
~. flãQ deixou de comprar rl~nhum petróleo. Porque, neste tipo de colnmodlties, é preço de compra. Como o da carne.
O SR RELATOR (Mauro Borges) -

O fato

esta absolutamente claro_,. que houve um preço
ao mercado comum, não foi um preço mais barato oü mais caro, fof' urri preço razoável, cerca
de 417 ou 430 dólares, isto teria de ser conferido
como os documentos. Quer dizer, foi um preço
razoável. Entretanto, o que onerou muito o preço
que o Brasil pagou, que o povo brasileiro pagou,
foi exatamente o preço do custo de serviços, que
foi absolutamente exagerado.
O SR ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI Senador, não foi o custo de serviços. Porque esta
carne que a comunidade económica entrega, é
estocada _nos frigoríficos dela gros por net, quer
dozer, ela entrega, inclusive com embalagem e
tudo. Nós compramos net por net, só ai jâ se
vão 3%; só isto são 3% de peso. Quem compra
da comunidade econômica paga como carne,
mas- nós não pagamos como carne, porque pagamos como net. Depois disso, o Senhor tem de
tirar _o que se chama de &ais de llvndson. Eles
têm de tirar esta carne do armazém, têm de transportar para os portos, têm de estocá-las nos portos. Como eles nos venderam só bifes filados,
fsto significa a carne Colocada e arrumada a bordo
dos navios. Chego com um- naVio de 4,5 mil toneladas e ele tem de transportar isso em 200, 500
caminhões. Então, ele tem de estar com toda
carga pronta, porque, contratualmente, dou a ele
x dias para carregar.

OSR RElATOR (Mauro Borg~s)- É normal
para uma firma que opera há muitos anos e faz
milhares de negócios deste tipo. Om caso de venda para o Brasil não é hovidade. Eles tinham
exatamente os custos disso tudo.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI E eles discutiram com a comunidade económica,
que achou que esse preço era razoável, senão,
não teria. entregue.
0- SI{. RELATOR (Mauro -Borges) - Vocês
acharam razoável. Mas, pelas informações que

Abril de 198à,
O SR. RElATOR-{ Mauro Borges) - 0 Sr. aSsume a responsabilidade de achar que foi bom pagar es_se preço? Não poderia ter sido menor?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI

~

A posteriori, tudo poderia ter sido; mas, naquela
oportUriidade, pareceu-me que pagamos um
bom preço; Senãdor.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por quê?
- ·· O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Porque pagamos mais baratos do que tínhamos
acabado de pagar aos Estados Unidos uma carne
de qualidade no !JlÍnimo igual, senão inferior.
O SRc RELATOR (Mauro Borges) -

Mas é o

problema do serviço. Quanto ao preço da carne,
não estamos discutindo rrwis; estamos discutindo
o custo do serviço.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não contratamos serviço, senador, compramos
carne, que foi colocada em nossos navios.

ó SR. _RELATOR-{Maur~ Borges) - O acordo,
o contrato foi Qlobal.
O SR. .ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Exatamente_. Então, não contra~mos serviço;
conservamos carne colocada em nosso navio.

O SR. RELATOR (Mauro .Borges)-- ProSseguindo: o Sr. conhece algum documento oficial
âa -comunidade Económica Européia- que esta~
beleça que a exportação de carne da CEE somente poderá ser efetuada por exportadores se~
diados e atuantes no territórío do Mercado Comum?
O SR. ARISTIDES M, RICCI CORBELUNI -

Conheço.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Faz parte
do regulamento?
O SR. ARISTIDES M. RICCr CORBEllJNI Há o Regulamento n9 1.169 que diz issO.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Isso é con~

testadO.

-

-

· ---

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Eu sei, Senador, que é contestado. Mas, naquela
época, tanto a_operação anterior feita pelo diretor
anterior, que li, que dizia que se operava, quanto
o que dizía o meu pessoal técnico, isto é, gerência
de produtos industrializados, quanto dizia a
ABIEC, era a maneira que fazia também a Onfiio
Soviética e todas as empresas brasileiras que importavam. Todas trabalhavam dessa maneira.
Depois, a ABIEC continuou importando, inclusive nós faemos importação pela iniciativa privada, também se fez pela mesma maneira.
'Ü SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não pode
haver compra de governo para governo, sem -operador?

O SR ARISTIDES M. RICO CORBELUNI ~

NãO seL

O SR. RELATOR (Mauw Borges) ~Não sabe?

temos;- -o-preço foi- altamente acima -das-oottas
negociações. Quer dizer,_ hQu_ve rea1mente uma
tolerância, uma mão aberta, com o _dinheiro do
povo, ao pagar muito mais do que se devia.

O Sr., o informante do órgão técnico que trata
disso, não sabe?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Sinceramente, não concordo com V. Ex', Sena-

lsS:Q, do meu conhecimento., nunca howe.
- d'SR.-RELJ\TOR (Mauro B6igeS) -_Por que
a INTERBRÁS não pasSou pãra a SOCOPA e a

dor, desculpe-me.

O SR. ARISTIDEs M. RICCI CORBELUNi -

Abril de 1988
SOOEVIANDE? Por que ela não fez diretamente?

Eu gostaria que o Sr. me respondesse.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI V. Ext falou de governo para governo. Éramos
uma empresa comercial, estataJ, pertencente ao
govemo brasileiro, mas não somos o governo
brasileiro; somos uma empresa tradlng campa·
ny. Então, somos uma empresa como qualquer
outra, atuante, comercial; não governo! Tudo pode ter sido, porém naquela oportunidade nos pareceu que pagamos um bom preço, Senador.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Por que
naquela oportunidade?
0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI _
Porque pagamos mais barato do que tirihamos
acabadodepagaraosEstãdosOnidos,umacame
de qualidade, no mínimo igual, senão inferior.

OSR. RELATOR (Mauro Borges)-Mas o problema do serviço. Quanto ao preço da carne não
estamos discutindo mais. O problema é do custo
do serviço.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI :....
Não contratamos serviços, Senador Mauro Borges, cbmpramos carne estivada colocada em nossos navios. Não contratamos serviços.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)_ 0 acordo
de contrato fo!.\llobal?
O SR.. ARJSí'IDES M. RICa CORBELUNI _
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Q SR. ARISTIDES _M, RICO CORBELUNI -

ls$o, do meu conhecimento, nunca houve.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Por que

a Interbrás passou para a Socopa, para a Sageviandes? Por que ela não fez diretamente? Prefeti_rfÇI_ que V. S• me respondesse. __
o SR. ARJSTIDES M. RICO CORBEWNI _
O_S__r,_f~®_G9Vertlo a Governo. Éramos_uma empresa comercial estatalpertencente'ao Governo,
mas não somos 0 QQyémo brasileiro. Somos uma
Trainlng Company, wna empresa como qualquer outra, somos empresa atuante, comercial,
na_o_ Governo. Naquele época, nada me indicava
e_ não tinha havido nenhuma operação, até então,
dessa maneira. O caminhÕ não seria de qualquer
maneira a Interbrás negociar isso. Teria que ser
o Ministério das Relações Exteriores, enfim, alguém que negociasse em nome do Brasil. N6s
hão negociávamos em nome do BrasH.
_ 0 -SR. --RELATOR (MaUro Borges} _ 0 fato
o

éque a lnterbrás conseguiu duas operadoras. De- pois disso, de Já estar por conta delas, a Interbrás
vohou lá e foi participar inclusive com a sua viagem à Europa, acompanhando o Sr. Jorge Rodrigues. Por que V. 8' tinha que ir lá, se já estava
tudo por conta da Socopa e da Sogeviandes?
Eti!l flEfCeSsãrio isso aí?- O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Vou lhe explicar o que fui fazer. Consta inclusive
Exa.to. f'Jâ0 Contratamos serviços e sim -carne co- -do meu relatório. Não sei se anexei aqui estes
locada em nosso navio.
documentos. A minha ida lá foi porque, depois
d.o diª_ZO de junho, quando não hotNe a primeira
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S! coadjudicação da carne, ficamos muito preocupanhece algum documento oficial da Comunidade
do_s_ e _ queríamos ter certeza de que o contrato
Econõmica Européia que- eStabeleça que a exporque tínhamos assinado seria honrado e cumprido
tação de carne da CEE 'SOmente po-de ser efetuaem todos os termos, que para nós era algo fundada por exportadores sediados e atuantes no terri- -mt:ffital. Isso foi mandado para a nossa Assessoria
tório do Mercado Comum?
JurídiCa na Interbrás, Dr. Vãldir Castro, através
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI _
_dos escritório~ ~egais com o_s _quais ~le trabalhava
Conheço.
- _na França. Cónsültõu;.se o a~ogado Maitre MansSóu. e o Maitre- M8nssou disse, depois de analisar
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Faz parte
0 çontrato, que este era firma e válido, e que
do regulamento?
teríamOs toda a condição de exigir o seu cumpriO SR. ARISTIDES M: RICO CORBELUNI mento. Nesse momento fui a Parias e reurii-me
Tem o regulamento de-1969 que diz isso.
no escritório da Interbrás com a mais alta direção
das duas empresas, tanto da Socopa como da
O SR. RELATOR (Mauro Borges} -Isto é conSogevlandes para ouvir deles: "Sim, podem ficar
testado.
= tranqüilos que iremos cumprir com o contrato",
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas isso
Sei, que é contestado. Naquela época, tanto a
era nec;essário? Eles não tinham pena do não
operação anterior, feita pelo diretor anterior e
cumprimento do contrato. Isto não estava bem
aquele q~e dizia que se operava assim: quanto
ex[JiícitO? _Sería necessário uma palavra de V. S•
o que me dizia meu pessoal técnico de gerência
para dar segurança que eles cumprissem?
de produtos industrializados, quanto dizia a ABIEC
- o' SR. ARISTIDES M. RICa CORBEI.iJNI _
e era a maneira que também fazia a União Soviética e todas as empresas brasileiras que importa- Esta questão é o seguinte. O contrato claro, clarísvam, trabalhavam desta maneira. E depois a
simo, opinião do advogado, clarissima. Nesse asABIEC continuou importando, inclusive fizemos
pe:cto poderia não ser necessário. Mas, naquele
impOrtações pela iniciativa privada, feitas, tammomento a responsabilidac;le da lnterbrâs era trazer a carne. Não era um processo na Europ'a
bém, da mesma maneira.
para conseguir carne daí a seis meses, etc. e tal.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não pode
Há momentos em comércio internacional que
haver compra de governo para governo sem opeuma pessoa quer ver o interlocutor ou quer ouvir
do chefão lá que ele lhe diQa, apesar dfi estar
rador?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI escrito no cdntrato, que ele sentisse, verdadeira-·
Não sei.
mente. que está _com essa boa disposição de cum0 SR. RELATOR (Mauro Borges) -Não sabe? pri-lo. O contrato existe.
V. S• é um informante, um órsJão técnico que
.O SR. RELATOR (Maurç Borges)- V. S' com·
tratava disso, e não sabe?
pafa a empresa esEatal- a quarte: importeidora?
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O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Sim, claro.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- E a Sogeviandes tinha a mesma estrutura garantida? Ela
estava ameaçada de inadin)plência?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Não. A Sogeviandes pertência a um grupo francês, privado, mai~r que a própria Socopa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que as firmas eram absolutamente idóneas e confiáveis?

O SR. ARISTIDES M. RICO COR6EWNI -

Eram, tanto é que cumpriram. A ida lá foi reabnen-te, se V. Ex' quisei' saber, uma tranqüilidade de
consciência minha, quer dizer, disse tudo que podia, até fui lá para me certificar _que tudo que
estava escrito, contratado e dito. era isso mesmo.
Era u~~ questão de tranc@:ilidade de consciência,
fiquei lá dois dias e voltei.
Agora, a Bruxelas eu fui por uma outra razão:
é porque essas empresaS estavam dispostas. em
função de acelerar os prazos de entrega, embora
o contrato permitisse a eles embarcar até 15 de
julho, caso conseguísSemos carne mesmo a um
preço superior ao que eles nos venderam, eles
forneceriam carne ao preço contratado. Entáo,
fui a Bruxelas me entrevistar com o Sr. Legrard,
para tentar obter cinco mil toneladas de carne
que queriamos embarcar imediatamente. O Sr.
Legrard explicou que por uma série de regulamento_s comunitários que isso não era possível.
E, então, infelizmente, não fui bem sucedido nisso,
voltei e aí deixamos a operação correr.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Tinha um
dirigente da Socapa cftado na nota técnica, assinada pelo Jorge Rodrigues, justificando a Socopa
que estava no gabinete do Ministro da Economia
da França - tinha sido dirigente da Socopa e
responsável pela parte da agropecuária. Quem
era esse dirigente, o Sr. sabe?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Sei Quem é-...AiiáS; esSe -é Uril dos pontos que

levaram o Jorge e a própria Cinap a aceitarem
aSocopa.
EStá aqUt
~·socopa Internacional, composição do diretório: Gilberto Salomão- Presidente. Diretor-Geral- claude Vdean. .. "

Esse Mr. Claude Vilean tinha sido anteriormente
diretor déiAgricultura da Comunidade Econômica
_Européia, saiu e foi integrar a diretoria da Socopa.
Com a vitória de Chfrac e o Goverho do Ministro
da Finança Baladour, que começa exatamente
em 86,então Claude Vilean sai da.Socopa, eternase Secretário de Agricultura (ou de Assuntos Agricolas,- eu não sei o nome correto - do Ministério de Finanças da França.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Para fazer
essa referência a ele como sendo um trunfo, de
certo decorreram contatos anteriores com esse
cidadão. O Sr. pãrticipou de alguns desses contatos?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Com o C@ude Vilean?
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- É.
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O SR. ARISTIDES M. RICG CORBEWNI -

O SiLo\kíSTu5ES M." RICCI CORBEWNI -

Não. Naquela reunião, quando veio ao Brasil, não
sei se dia 7, enfim, antes de eu levar o fato à
diretorta, ele nos _disse isso.

Eu--riãó Seí di{ quem--partiu a -irifciatlva; sei quem
me -disse para fazer isso._
O SR. RELATOR {Mauro Borges)- Quem te
disse?

O SR. RELATOR (Mawu Borges)- Ele esteve
~

aqui para quê?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

_ O Sr. João Basco Ribeiro. E eu sei que na reunião
da tarde estava presente a SEAP. Quer dizer, a
Ele foi convocadO- j)orque a Gepin eStava que;:.
SEAP participou destas reuniões, nobre Senador.
rendo indicar essa empresa. Então, foi convocadã
Agora, entre eles, quem escolheu, como e porquê,
a empresa e ele veio aqui apresentar a empresa
eu não tenho a menor idéia.
dele ê falar dela e promovê-la. E dentro das coisas
que disse, ele falou isso.
OSR. RElATOR (MaurO Borges) -Na medida
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem re- - enrque:---a Socapa estava escolhida pela INTERpresentava no Brasil a Socapa, nessa época, rio. BRÁS a explícação para a indicação da Sogeviandes não estaria contrariando essa decisão inineg6c!o?
"
cial, <': sua recomendação. Mas terá acertado?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI :__

Não tinha representante.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não tinha

representante?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Não, eles tratavam diretamente, vinham a _toda

hora.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- b ciltérlo

de escolha de uma s6 empresa dado junto dessas
importações não lhe pareceu um tanto tendencioso? Por que o sr: defendeu?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEl.I\JNI -

Sim, defendi depois que a diretoria aprovou. Antes
encaminhei para a diretoria aprovar.
Então,_é o seguinte: o critério de uma s6 empresa foi deta1hado os porquês no documento que
o Sr. Jorge Rodrigues preparou, da Gepin, e isso
foi levado à diretoria que o aprovou. A partir daí
é claro que eu defendi, porque é uma das funções
minhas como diretordefender e executar as linhas
e as decisões da diretoria. Agora, a diretoria entendeu que era razoável a proposição do Sr. Jorge
Rodrigues, tanto que aprovou; quer dizer, faria
sentido comercialmente pelas causas expostas
nesse documento que ele preparou.

O SR. RELATOR (Mauro BorQes)- QUem foi

a pessoa que indicou a Sogeviandes para parceira
da Socapa?

-

--

------

- ----- --

A SEAP/CINAP era ligada ao Ministério da Fazenda, não é?
O SR. ARISTIDES M. R-ICO CORBEWNI __:_

É uma Secretaria do Ministério da Fazenda.
O SR RELATOR {Mauro Borges)..,....-- Secretaria,
rnas era ligada ao Ministério d~

Fazend~.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI Sim, é a Secretaria de Abastecimento e Preços.

É uma das secretarias do Ministério da Fazenda.
O SR. RElATOR (MaUrO BorgeS)- E o Sinap
era um órgão intenninisterial. Quer dizer, o Seap
tinha um chefe. -Quem era -ele?
- -O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

José Carlos Braga.
O SR. RELATOR (Mauro Scirges)- E o outro?
O SR:-ARISTIDES M. RICO-CORBEi.lJNI -

João Basco Ribeiro.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - 0 Sr. acha

que a iniciativa partiu da SEAP ou da Cinap· o
problema da Sogeviandes ou de ambos?

o

SR. ARISTIDES M. RJCCI CORBEWNI -

Oaro. Tenho Como responder a V. Ext
_ A meu ver, para a Interbrás faz~r essa operação
direta, sempre quando fosse possível, pois não
me constava que o fosse na época, significaria
comprar em ineia dúzia Q_e p.aises diferentes da
Europa, porque a carne não é da Comunidade
E;çonômica Ewopéia, náo está em Bruxelas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas pode

ser negociada através da CEE. Para isso existe
o Mercado Comum.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não, Senador. ·Na CEE s6 o regu]amento. A diretoria de cu1tura da CEE não é o órgão executivo,
mas regulamentador. Ele emite o regulamento
com base no qual se compra ou não a carne.
A carne pertence aos órgãos de intervenção de
cada país da comunidade. É deles.

0 SR. ARISTIDES M. RICCI_ CORBEWNI Estaiia Contrariando se as duas empreSas tivesse_m s_ido_ deixad_as_ às_soltas. A partir do mometo
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O negócio
em ·Que lhes foi imposta uma associação, isto
não é "feito com cada um, mas com a CEE.
é, trabalhar em consórcio, não mudavà nada. SeO SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI gundo entendi, tinha-me convencido de que se
O regulamento é feito e aprovado pela CEE. A
tratava de uma açãq conjunta única junto à CEE cofnpra é feita com cada órgão. É predso submeconSorciadas.ter uma proposta de compra para cada um dos
O. SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais as
órgãos que é o dono da carne. Essa carne está
ações que a Socapa e a Sogeviandes desenvol- distribuída na Comunidade Económica E;llropéiã.
veram junto à CEE em nOme da lnterbrás pelas
Nós teríamos que propor fazer compra nos seis
executivas, para cumprir contrato feito, ou hotNe
órgãos diferentes e levantar isso&_e quarenta, dnmais alguma interferência?
qüenta lugares diferentes; levar·~ uma dúzia de
pOrtOS; desde o Mediterrâneo, Mar Cantábrico, La
··O SR. ARISTIDES M. RICCfCORBEWNrMancha, Mar do Norte, Irlanda. Seria uma logísNão acompanhei a nenhuma das ações que eles
fiZeram junto à CEE. Não estive presente, não
tica.
Como cliretor à -época, sinceramente, não teria
sei o que fizeram._ Posso iJTlaginar _que fiZeram
aS--ações necessárias para obter a emissão- do segurança de recomendar uma operação desse
tipo. A lnterbrás não teria estrutura para fazer isso.
regulamento que lhes permitisse comprn:r a carne
Seria um risCo enOrme, porque os _órgãos _da Coe de maneira satisfatória nos vender dentro damunidade vendem a qualidade ex-frigor, isto ~.
quilo que nos vendeu.
Essas duas empresas fizeram o· que se chama significava que tínhamos que- aceitar a carne na
hora que saísse do frigorlfico. A partir daí, todo
em comércio internacional um contrato Shoot,
risco da operação seria nosso.
isto é, nos venderam uma mercadoria que ainda
não tinham e qoe teriam que comprar. As aç6es
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ O
dessas emp_f~S _têm sido nessa linha, ou seja,
texto final do regulamento da CEE, n? 1.812, de
conseguir Um regulamento que lhes permitisse
11 de junho de 1986, contém alguma cláusula
c91_!1prar para nos yender.
que tenha sido indl!ída por força da ação da Socapa e da Sogeviandes?
O SR.-RELATOR (Mauro Borges)-Como chefe de um órgão técnico, de assessoramento e
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI de execução, V. _s, pensa que a Interbrás poderia
Só posso deduzir, mas não afirmar se o foi ou
ter feito negócio sozinha e arranjado diversos setonão. Nunca participei da formação desse texto.
res para fazer essa parte de operação dos serviços,
V. ~-quer a minha interpretação?
ou seja, estivar, desestivar, tirar do frigorificó? Ela
O SR._PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Quepoderia contratar dire~ente flTIT1as particulares
remó_s as_informaçõesde V. S• naquilo que c_onhepara fazer Isso?
,
Ce sObre o assunto, e do qual tem muita responsaO SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI bilidade.
- --- -É uma Suposição de- que nós pudéssemos ter
0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI feito a operação- diretamente, não é_ ~nadar?
Vou pegar o regulamento para acompanhar.
Na(Juele momento, eu não era chefe do serviço
Bom, o Sr. se refere ao Regulamento no 1.882
técnico da Interbrás, era diretor da empresa. O
chefe do serviÇo técnico era o Sr. Jorge Rodrigues.
de 1 I de junho de 86, é isso?
Não ~a o -~~_u assess9_[, -ffi~$ o !;ferente. ger?J,I
O SR. RONAN mo- É isso.
de produtos industrializados. Para mim, o técnico
-era· eJe_.
O SR. ARISTIDES M. RICÇI CORBEWNI --Aqui há alguns pontos que evidentemente caracOSR. RELATOR (MatuOBorges)-OSr.Jorge
terizam que esse regulamen~o roi feito única e
Rodrigues estava ligado a V. S9
expressivamente para vender carne_ ao Brasil. Por
exemplo, art 1, capítulo 11.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Quer que eu leia em inglês ou em português?
Sim, mas eu não era o técnico, e sim, o diretor.

O SR._RELATOR- (Mauro Borges) do _seu departamento.

Mas era

O SR. RONAN TITO--- Em português, pois
é a língua ofidal da Comissão.

I

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Certo. Então, vou traduzir:

"A carne será vendida para exportar ao
Brasil."

Outro item, art. 1, capitulo IV

"Qs_ órgãos de intervenção da Comunidade deverão, quando possível, vender os produtos que estejam estado em estoque por
um tempo maior."

Essa expressão "quando possível" é típica desse regulamento, mas é atípica para o modo de
como a Comühidade faz pOrque normalmente
ela vende as mais velhas antes. Por força da cláusula contratual nossa -
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deduzo eu -

que obri-

gava a vender carne entre março de 85 e março
de 86, foi colocada essa expressão "quando possível".
Então, quando as empresas mostravam o contrato e não era possível_ rea1izar a operação, ess_e
capítulo permitia fazer a operação dentro daquilo
que eles precisavam. Isso não é normal, normalmente não teria o "quando possível".
Outro item_ que caracteriza que isso_ foi feito
para essa operação é o seguinte: - uma premissa, V. Ex' sabe que para eles retirarem a carne
dos vários órgãos de intervenção era preciso depositar uma caução, caução essa estabe'lecida
aqui neste regulamento em 2 mil e 600 Ecus
por tonelada, isto era, na época, uns 2 mil e 700
dólares por tonelada.
E esta caução, diz aqui:

"Somente s_erá liberada com um dócumento da lnterbrás no sentido de que os produtos _que trata, foram recebidos por ela."
Isto está no art. 49 Capitulo m.
Este parágrafo é típico dessa operação.
Seriam esses os três pontos que noto neSte
regulamento que são- específicos para nossa operação.

O SR. PRESIDENTE (DirceU-Carneiro)- Eil·
tão, passamos a palavra ao Relator para continua1
as indagações.
O SR. RELATOR {MaurO Bo'rQes) ....:.._ Gostaria
que o Sr. dissesse se alguma instituição ou pessoas atuaram junto à CEE no-seiitido de ser
favorável às pretensões brasileiras do regulamento?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Acho que, sem dúvida, o Ministério das Relações
Exteriores, através da sua representação junto à
Comunidade EcOiiõmlca Européia, em Bruxelas,
e as próprias empresas· que tinham todo o- interesse em obter um regulamento favorável para
poder _cumprir um contrato assinado. Lembro _que
eles venderam carne que eles não tinham ainda,
e a um preço que eles não conseguiriam comprar
num mercado normal. Eles tinham que comprar
carne com subvenções.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)---, Mas o Sr.
acha que o preço de 417 dólares, à média, precisava de esforço para ser conseguido?

mundial - , era de 1.200 dólares por toneladc~.
Então, elas _tinham que obter essa carne, e nãO
poderiam nos fornecer a esse preço, comprand?
a 1:.200 dólares.
t
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Produtos?
O SR. ARISTIPES M. RICCI CORBEWNI -

Brasileiros.

O SR. REW\TOR (Mauro Borges)- Foi feita
O SR. RELAtTOR (Mauro Borges)- Que paper1 essa compra? V. S' o sab~?
a_So_copar e a Sogeviandes representaram na ob-J
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI tenção de contrapartidas pará o nosso País, em :
relação à importação de carne da CEE? Essas ' Não tenho acompanhado essa compra e na InterContrapartidas foram obtidas por elas ou pela ln~ \ brás tinha, como tem até hoje, uma gerência de
terbrás, ou foi a diplomacia brasileira?
' contrapartidas, que é a encarregada de acompanhar esses assuntos.
O SR. ARISTIPES M. RICCI CORBEWNI A contrapartida maior, que foi a obtenção das

5 mil toneladas da Cota Hilton, foi conseguida

O SR. RELATOR (Mauro Borges) !~., gerência
especial para isso?

É uma

pela diplomacia brasileira, até por que não poderia
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI ser de outra maneira. Isso é negociado pela Em- '~
baixada ou representação do Brasil junto à _CEE. ~~EsPeCial.
O SR. RELATOR {Mauro Borges) -Mas, sem · \ O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, essa
\~rnpresa deve estar a par, não é,_esse setor?
sugestão da Interbrás? Ela que é a grande negociadora de exportação-importação.
1 O SR. ARISTIPES M. RICCI CORBEWNI --->eve estar a par. Agora, o grupo deles é novaO SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI lente exportador de produtos brasileiros, Sr. S_e~
Isso tudo foi na articulação, como lhe disse...
~dor. O grupo deles opera no Brasil.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Uma artiO SR. ARISTIDES

~

. O SR. RELATOR-(Mauro Borges)- qssas em-

culaçãO?

/1'\.

RJCCI CORBELUNI -

Como eu lhe disse, eu falava duas, três vezes
por semana com o Junqueira, em Bruxelas, e
regularmente com o Embaixador Thompson F1o~
res aqLii no Brasil.
_ Quer di~er, o que mantínhamos informado o
ltamarati era o seguinte: Srs., estamos para fazer
uma compra, vamos fazer uma compra. t': o momento de vocês COJ1seguirem, por vias diplomá~
ticas, aquilo que estão querendo.
Além do mais, obrigamos, de certa maneira,
as empresas a também- se empenharem nisso.
Está escrito nUm documento que demos às empresas, que tínhamos que obter essa Cota Hilton.
Então, acho que as empresas podem ter colaboradO de- alguma maneira com o lobby, mas a
opção oficial era do ltamarati.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quais são
essas contrapartidas?

-·o SR. ARISTIPES M. RICCI CORBElLINI -'A obtenção de 5 mil toneladas de Cota Hilton.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

De quê?

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

_Qe Cota J:ljlton. Cotas espectais.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Isso representava uma vantagem para o nosso País?
- O SR. ARISllPES M. RICCI CORffEWNI -

Enotme. Uma tonelada de cotas especiais que
indu fi.Ié mlgnon, contrarilé, alcatra, etc., desossadc)s, média, o valor é de 6 a 7 mil dólares por
tonelada. Significa que o Brasil passaria a ter direito de_ vender, dentro da Europa, 5 mil toneladas,
e a esse preço dava 30, 35 milhões de dólares
de ~rtações.
t': w~a das coisas mais cobiçadas ~a Europ<!_.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) isso, oü houve mais?

Foi só

O SR. ARISTIPES M. RICCI CORBEWNI -

O SR. ARISllPES M. RICCI CORBELLINI -

O próprio preço de 635, se essas empresas não
conseguissem comprar na Comunidade, seria desastroso para elas, porque o preço-da carne, naquele momento -. mesmo a c.ame no mercado

Em termos de contrapartida foi isso e também
a empresa Sogeviandes assinou um compromisso de comprar 1O milhões de dólares de produtos
brasileiros. :_

Pr\ esas ou associadas a elas importaram alguma
p~·cela da denominada. Cota Hilton, ou V. St não
sa~-1e. Quem importou?
l SR. ARISTIPES M. RICCI CORBELLINI -

Na,. Europa?
-~-SR. RElATOR (Mauro Borges)- É.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Não :;ei lhe dizer. Porque isso foi feito diretamente
pela \ niciativa privada.

lSR.

O
REW\TOR (Mauro Borges) - V. s~ já
ouvii_ falar numa firma suíça de nome Socapa?
O

~\R.

ARISTIPES M. RICC! CORBELLINI -

Ouvi ~~lar, sim. Naquela_época.
O j_R. RELATÇ)R (Mauro Borges) V. s•-,lbe_ dela?
O

f,g

O 9ue

ARISllPES M. RICCI CORBEWNI -

Só ouJi~ falar nessa empresa naquela época. Nunca tinb~i ouvido falar antes- e n_unca mais ouvi
falar d~ ois. Até onde s_ei, ~r~ ~a empresa ~suíça
qLie est _ va querendo part1c1par da operaçao de
venda d~ ~ carne no Brasil e cheQ-ou a fazer uma
proposta~

O SR.~REW\TOR (Mauro Borges)- Fizeramuma pro~ 1osta quando já estava em execução es-

sa~-Sl<. \\RlSllPES M. RICCI CORBELLINI-

Já quando estava em execuÇão.

- O SR. R\ ::LATOR (MaUro Borges) - E depois
disso houv\ ~ um outro contrato, ou não?_ Depois
desse prlm~ 'iro contrato houve u~ se_gu_odo?

-0

SR.

AR ISllDES

M. RICCI CORBELUNI -

Eles fizeraffi1 uma primeira proposta, qu_ando já
estava em elj :ecução a operação. Essa proposta .
foi encaminfi ada à SEAP-CINAB e foi feita _uma
resposta, asM. nada pelo Jorge Rodrigues, de comum acordp com a·SEAP-CINAB, dizendo que...
POSsOJê-la pa, ra o SCse a enContrar aqui. A Proposta deles fó i tranSinitida para a SEAP-ClNAB
e era, a priffie1. ra, de 30 de maio, e dizia... Bom,
fez uma prop~sta, etc., e a resposta foi: "Acusam"bs o receb~ ento do seu telex n~ tal e informa-

i
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mos que a Socapa e a Sogeviandes já receberam
um mandado formal para negociar com as autoridades competentes da Comunidade Econômlca.
A etção dessas duas companhias tem sido satisfatória para as autoridades brasileiras." Essa foi a
resposta que receberam. Depois me mandaram
mais algumas ofertas, mas que não foram ...
O SR. REU\TOR (Mauro Borges) A Socapa

fez alguma proposta de venda de carne ao Brasil
por intermédio da lnterbrás? Em que baseS? Qual
foi a resposta?
O SR. ARISTIDES M. RICd C:ORBELi.JNI -

Pois é, isso é que estou dizendo. Ela nos fez essa proposta, no dia 30 de-maio, quando já tínhamos
até a proposta de outro, a um preço de 624 dólares por tonelada, e a resposta foi essa que acabei
de ler, que foi dada conforme orientação recebidê!
da SEAP-CINAB.
OSR. REUITOR (Mauro Borges)- V. S•achÓu

:cada Comum Europeu foi modificada? ~ per-gunta, de certa forma, já foi feita.
O SR, ARISTIDES M. R!Cd CORBELUNI -

Sim, mas sem dúvida ê interessante, porque dessa

cem mil toneladas de carne bovina em cotas comprensadas, preço... (não vou ler a oferta porque
todo mundo sabe qual é).
O SR. RELATOR(Mauro Borges) -Muito bem.

maneira... enfim, permita-me dizer o seguinte: en-

tre o dia 13 de maio, que foi quando eles começaram a trabalhar, não é, af nós demos aquelas
cartas de... (pausa) no dia 15 de maio, então,
nós demos uma carta-conjunta, uma única para
as duas empresas, dizendo que queriamos cem
mil toneJadas, seiscentos dólares por tonelada,
FOB estivado, como o Senhor disse, e estamos
pedindo a cota Hilton duas mil toneladas e etc.
Aí, a proposta dele a seiscentos e trinta e cinco,
wn telex do dia 29 de maio, não é? E nesse
ínterim, através da representação do Brasil na
CEE; ficamos acompanhando, ouvindo, pelo menos, o que se dizia lá e como estava indo a operação. E nO -dia 26 de maio de 1986, qUer- dizer,

um dia ou dois antes de receber a proposta deJes,
recebi um telex assinado pelo Senhor Antônio
Bueno, que era o Chefe do escritório em Roterdã,
O.SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNf :_ a quem tinha incumbido de acompanhar a operaÉ claro que haveria interesse para o País. .O que
ção junto às autoridades diplomáticas brasileiras
achei é que era perda de tempo, porque e~;sa em Bruxelas, esse telex diz o seguinte: "Conversei
empresa era uma empresa de papel, com sf ~de
esta manhã, tanto como David Daniel, Diretor da
junto a um banco suíço, não era uma verdad1 eira
Socopar, como também com o Ministro Junqueiempresa. Então, seria perda de tempq.
ra, encarregado da mi~ão do Brasil em Bruxelas,
se-gundo apurei, nosso pleito está encaminhado
O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - A SoC ;opa
à reunião especial a realizar-se na próxima quintatem representante que tenha deixado no Br" 1sil?
feira, 29-5, às 11 horas. Essa reunião é convocada
O SR. ARISTIDES M. R!Cd CORBELÜt ii especificamente para analisar a proposta da InterA Soc_opa ou a Socapa?
brás, terá caráter preparatório, mas conduzirá às
O SR. RE~TOR (Mauro BorQes)- Não.~ agora
decisões que serão homologadas em reunião a
aSocopa.
nível de Conselho de Ministros, que terá lugar
sete de junho de 1986. Ern seguida, dentro de
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINIaproximadamente duas semanas, ou seja, em tor·
A francesa?
"--"· ~-- ~- --~
~ ___
no do dia 21 de junho de 1986, deverá Ser publi0 SR. RElATOR (Mauro Borges)- E
- cada no Boletim da Comissão um regulamento
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELi JNI _ "-aplicável às exportações para o Brasil"' - esse
Não, não tem representante, que eu saibc: 1.
que falava há aiQ4I1S anos - "uma vez efetuada
. essa publicação, os exportadores comunitários
O SR RELATOR (Mauro BOrges)- Não tem.
poderão registrar seus contratos e açeJtar nomea0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBEiJ-ÚNI"çõesdenavios.Julgodiffcilqueseconsigaembar~
Não. Eles trataram tudo diretamente.
car câmara!CEE ainda em junho, se tudo correr
muito bem, talvez na última semana de junho.
De qualquer forma, pelo menos a níVel técnico
O SR. RElATOR (Mauro Borges)-· Naturalda Comissão, a lnterbrás já obteve concordâncit:L
mente durante o período de entregas r ~es deve~
para uma cota Hilton, relativa tão-somente ao anc~
riam ter alguém aqui, não?
de 1987, de cinco mil toneladas. Não ê uma cotá
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBI õLUNI permanente, como não q são as cota.s Hilton aplíSim, mas aí eles já estavam consordad; os à Sogecáveis a todos os demais países, s.e_mpre renovfJ.viandes e a Sogeviandes tem uma err 1presa que
veis a cada ano. Tratar-se-A. entretanto, de uma
a representa aqui no Brasil.
importante vitória comercial, tendo em vis'.a as
cotJ.trapressões argentinas em debimento de nosO SR. RELATOR (Mauro Borges) - A Sog.,.:
sa proposta."
viandes tem?
Quanto ao preço, diz o Se.nhor Bueno ainda
O SR ARISTIDES M. RICÇI COF ~ELUNI aqui: "Somente na quinta-feira. teremos wnt.1ldéia
Tem sim, Sr. Senador. Uma empre 'Sa chamada
precisa, mas há forte expectativa de que ficará
Gec:om.
abaixo do preço do produto nort~mericmo."
Aí, quando veio a proposta de 635, três dias
O SR. RELATOR (Mauro Borges)!- Gecom.
depo~s,. e dizendo que tinha conseguido cinco mil
O SR. ARISTIDES M. RICCI CC >RBELUNI :..._
toneladas de cota - Hilton, isso se encaixava
Então, como eram cOnsorciados~ a -1 Gecom iratava
na informação anterior que tinha vindo de nosso
o dia-a-dia
escrit9rlo, e que me davéll também por telefone
o_Juoqueira. Então conVocamos as duas_ emyreOSR.RELATOR(MauroBorges)-Muitobem.
sas ao Brasil e informamos ao Sr..José Carlos
Por que o preço estabelecido. de! iOO dólares fob,
Braga e ao Sr. Joã.o"Bosco Ribeiro, c1.Jm um telex
estivado nos portos europeus, a pril)cípio colodesse teor: "Ap6s nosso contato telefi5nico confir·
cado com condição, a Socapa-& :>geviandes para
mamos a oferta fume, recebida das empresas,
!niciar as negociações junto à D 1iretorla do Mer~
que não havia interesse para o País em. ba:ixi :sr
de 635 para 624?
·
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DIIIRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI Ai nos estabelecíamos_ - isso ê importante -

tanto com o Sr. José Carlos Braga quanto o Sr.
João Bosco Ribeiro um programa de trabalho,
a partir da oferta recebida, retransmitida aqui, que
diz o seguinte:_ 'Tendo em vista urgência requerida no telex acima, permitimo-nos sugerir o seguinte esquema de trabalho: Interbrás", Jorge Oliveira Rodrigues assina. "Na próxima segunda-feira, dois de junho, seria realizada em nossa sede
reunião preliminar com as empresas para discussão do contrato quanto aos seus aspectos operacionais e logísticos", porque isso nós discutimos
com eles.· Terça-feira, dia 3-6, reuniu com V. S•
em Brasília para discussão do contrato quanto
ao preçd,-aõS prazos, à especificação e qualidad~
do produto", isso foi mandado para os dois. E
essa reunião houve em Brasma no dia 3, ·e está
aqui a Ata com a presença das pessoas que compareceram a essa reuniáo. Ai, então, foi acertado
tudo, aceitamos o preço, etc., e preparamos o
contrato, que depois no dia 5 era transmitido ao
Cinap na sua íntegra, e que re:::ebi uma autorização para assinar, e que mesm ·:>sim foi homolog. ~do pela Diretoria da Interbr

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Muito bem.
En1 telex de 26 de junho de 1986 o Senhor informou à SEAP e ao dnap "que as dUas empresas
ex- ,)órtadoras teriam assegurado para a segunda
ac judicação terão previamente discutido e acertado com a Diretoria da Agricultura da SEAP o
preço da compra ex~free. De forma que desta
vez a operação venha ser certamente homologada
pelo comitê de gestão". Por que idêntica providência não fc adotad~ 10 primeiro leilão, ou foi?
O SR. ARISTIDES M. R!Cd CORBELUNl -

fdêntica providência por parte das empresas fran~
cesas?
OSR RELATOR (Mauro Boraes)- Houve esta
preocupação de fazer entenrl· ~nw antes para
que não houvesse modificaÇdo.
No primeiro preço houve urna inversão. Houve
o primeiro contato e depois o leilão. Na segunda,
houve o leilão como é natural, e depois o contrato.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEllJNI -

Não, nobre Senador, não houve isso. Não, não
Senadort por favor, não houve isso. O documento
que está na mã:o não diz iss_o. De maneira alguma
foi isso, nobre Senador.
Posso lhe contar.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O primeiro
contrato foi em 6 de janeiro, digo, junho de 88.
O

SR.

ARISTIDES M. RICO- CORBELUNI -

Primeiro e único, nunca mais houve outro contrato, foi esse o contrato que foi cumprido.
O .SR. RELATOR (Mauro Borges) foi dia 19-9.

O outro

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Não, isso são as implicações. ..
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na outra
importação de 100 mil toneladas.
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O SR. ARISTIDES M: RICO CORBEWNr0 Sr. está faJando da segunda importação.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É. Houve
uma divergência, o carro passou adiante dos bois

no primeiro caso; houve um contrato e depois
houve um leilão. O leilão podia modificar, e o
Sr. não podia impor o lei1ão, o resultado.
O SR. ARISTIDES M. RICtr<::ORBEWNI -

Não. Tanto é que no primeiro não foi adjudicado.
O SR. RELATOR (Mauro Bow.es)- b Sr. não

está a par por que aconteceu isso? Houve prímeirq
o leilão, depols'é que houve o contrato.
O SR. ARISTIDES M. RfCCrCORBElliNl -

Não, Senador, me ·desculpe. Vamos definir o qUe
é segunda compra, porque esses 2 leilões a que
o Sr. está se referindo dizem respeito ao primeiro

contrato de 100 mil toneladas, e não ao segundo
contrato, de agosto, da irddativa privada. V. Ex'
está falando ainda das compras.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Estou falando no primeiro e depois no segundo contrato,

na primeira compra de 100 mil toneladas, depois
a segunda compra.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI :..._
Então, na primeira comPra de l 00 mil toneladas,
foi feito, como V. Ext disse muito bem, o contrato
antes.
No leilão de 20 de janeiro nãó fOi adjudicada
a carne às empresas, foi adjudicada no leilão de
9 de julho. I:: isso qu'e estou dizendo aqui, maS
isso tudo se refere ao primeiro contrato, não foi
feito um novo contrato depois do leilão de 9 de
julho. Depois do leilão de 9 de julho foi adjudicada
a carne e o contrato foi executado. Não houve
um novo contrato nesses dois leilões de que estamos falando.

O SR. RELATOR (Mauro Bofges)-Nãohouve,
o Sr. afirma que não.
O SR. ARISTIDlôS M. RICO CORBELLÍNÍ aaro que não. O que houve em agostO foi uma
nova compra.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)"- PoiS- é,
exatamente uma nova compra, novo contrato, novo leilão.
O-SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Voltando ao primeiro, esses dois lellões se referem
sempre ao primeiro contrato. No primeiro eles
não conseguiram a carne, no segundo eles conseguiram - é ·o que estou transmitindo nesse telex
de Paris, que aparentemente eles iriam conseguir,
e é o que me disSe também o M. Légras na reunião
de Bruxelas que isto seria resolvido.
Quando houve o segundo leilão, nenhuma empresa estava mais preparada para passar o que
passaram aqui, porque no momento essas. empresas arriscaram perder centenas de milhões de
dólares se n~ conseguissem acame na Comunidade. Então, não houve possibilidade de fazer wn
conb'ato prévio. Assim, lançamos um preço previamente e s6 depois de terem feito o leilão é
que eles concordaram em assinar o contrato talvez pela experiência anterior de não quererem
correr esse risco louco que eles correram.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Em seu
relatório de viagem à EUropa; o Sr. informou a
_diretoria da Jnterbrás que ia negociar com Çl Sr.

DJÁRI(j DO CONÓRESSO NACIONAL (Seção II)
Légi-a5:, diretor da agricultura da CEE, autorização

para embarque imediato de 5 mil toneladas de
carne.
QUe vantagens poderiam ser obtidas pelo nosso País caso a CEE aceitasse vender carne de
seus estoques de intervenção fora do Regulamento n~ 1.812?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Era só uma questão de tempo. Eu tentei era que
_me _e_ntregassem logo a carne para embarcâ.~la
e trazê-la o quanto antes ao Brasil, porque havia
um problema de pressa no mercado e os órgãos
para os quais trabalhávamos, Sinap~Ceab, estavam realmente pressionados para que a carne
chegasse ao Brasil o quanto antes. Então, o preço
seria o mesmo de 635, a vantagem seria antecipar
o início das entregas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O que
é que o Sr. sabe a respeito da vinda de uma
grande partida de carne de avião que as firmas
Socopa e Sogeviandes se comprometeram a faier?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Isso acabou não ocorrendo.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) não tinha tanta pressa?

Por que,

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Tinha pressa.

"O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não cumpriram? Por que isso foi escrito? Não foi verbal

não?

~

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Não há um papel. Nâo tenho dúvida. Houve dois
fatos: eles para poderem mandar esta carne de
ãvião, teriam que ter a carne e eles não tinham
essa carne ainda; só conseguiraln comprar essa
carne no dia 9 de julho. No dia 9 de julho já
não se justificava mais esta operação, inclusive
porque os navios estavam prontos para zarpar
e 100 toneladas de carne era uma coisa simbólica,
porque o consumo do Rio de Janeiro é de 2
mil toneladas/dia.
O SR. RELATOR (Mauro Bocges) -As coisas
atrasaram 15 dias, não houve nenhum reparo,
Mo_ houve multa?
Eles deixaram de mandar de avião, depois atrasaram a entrega, ficou tudo por isso mesmo?
O SR. ARISTIDES' M. RICO CORBEWNI Que eu saiba atrasou três dias, Sr. Senador. Houve
algwts _embarques atrasados. Como praxe comercial, quaitdo se executa um contrato, as penalidades são todas aplicadas no final. No final da
operação, no dia 5 de dezembro, se não me falha
a memória, o último navio já estava descarregando acjui, dentro dos_ seis meses contratuais.
Então, como um todo, houve o cumprimento.
Pode ter havido um ou outro atraso num ou outro
embarque, mas o contrato foi cumprido a contento.
O ~,SR. RELATOR (Mauro Borges}- Se havia
um regulamento em vigor- regu]amento neste
Caso significa um ajuste, não é bem um regulamento na nossa concepção, uma norma a ser
seguida...
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O SR. ARISTIDES M. RICCI.CORBEwfif"_
Uma espécie de lei ou de um regulamento, como
se fosse urna norma da Cacex, talvez.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Se":__~~,
um regulamento em vigor, que garantia ao Pafs·
a venda de 100 mil toneladas de c ame, qiiai o
motivo da preocupação em adquirir o produtb
fora da adjudicação marcada-pela CEE? · - --·
O SR. ARISTIDES M. RICO, CORBEWNÍPorque a próxima adjudicação seria no dià -g-dé_·
julho e _o Brasil tinha pressa, queria essa ~e
o quanto antes. Então, tentamos -conseguif 5 -rijil
toneladas, que as empresas cobririam. Fssi55
mil toneladas, se entregues pela CEE, teriafií qüê'
ser dos estoques do regulamento de janeirO, -cUjQ._
preço--está da ordem de quase mil dólares por
tonelada, inclusive as empresas teriam que pagM
a diferença; penso que elas não tihham multo_
interesse; mas, não era possível; foi-me explicado
que não era possível dentro do regulamento comunitário.

O SR. RELATOR (Mau~o Borges)- Po(.~~
a Interbrás foi à CEE negociar se já havia credenciado duas empresas para fsso, ou seja, ad~
a carne da CEE, vendendo-a posteriormente-à
estatal brasileira.
O SR. ARISTIDES M." RICO CORBELUNÍ ~
Senador, só fomos a- CEE; nessa oportunidãdê
espeédica, para tentar essa derrogação dos semregulamentos, para que não nos flzess_em espefãr
até 9 dejulho, com a nova adjudicação, e puáé!fsemos embarcar a carne mais cedo. Não fomOs
negociar a carne, fomos só tentar obter essa_entfega, uma derrogação_ dos re~amentos.

O SR. RELATOR- (MaUro -Borges)- V. silçi
fazer uma fiscalização Jnlra tranqüilizar a lnterbrás
ou foi fazer o quê?
~ O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI Fui fazer tentativa desesperada de conseguir ~~
ne antes de 9 de julho, porque era o que d País
queria, segundo o Ministério da Fazenda. Tentei
conseguir 5 mil toneladas de carne antes.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Consegtl\'l!
isso?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNl
Não, não consegui.

::_c

~O SR. RELATOR (MaU<<> Borges) ...:_ Segürrcli'
depoimento do Sr. Jorge, ele nem pôde ~
à reunião- da CEE, ficou pelos corredores e- VeiOa saber da coisa depois. Foi totalmente infrutffel'""i:
a gestão.
---,-0 SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI ::.
Acredito que essa reunião a que ele se refeiê'
não seja a de que estamos falando neste
lnento. Nesta ele estava presente.

ma=-

O SR. RELATOR (Mauro Borgesf=-- Ele ;,ao~
pôde assistir, não teve participação, não pôde faiãi: ~
nada, s6 foram a Socopar e a Sogeviarides? --~
· O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI .:.:..
Na reunião que eu fui a Socopar e a Sogeviandes
não estavam presentes. _

O SR. RELATOR (Mauio Borges)_:_ Quertr-es.:,
tava, então?
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O SR ARISTIDES M, RICCI CORB!':WNI -

Estávamos eu, o Jorge Rodrigues, o Bueno e o
Junqueira, que era a autorldade diplomática.
O SR. RElATOR lMaur0 I;lorges) -.Da CEE?
O SR. ARISTIDES M. RlCCI CORBEWNI -

Sim. Com o Sr. Légras. Essa reunião que foi no
dia 27...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não é com
o lêagras, digo a reunião do Plenário, do grupo
que deddia. Segundo declarações do_ Sr_. Jorge

ele não pôde participar e não fez referência à

sua presença.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Ele não estava presente; Eu estive na CEF cóln
o Sr. Lêagras, no dia 27 de junho, sobre as 5
mil toneladas, para tentar obter a derrogaçào dos
regulamentos de antecipação da entrega da carne. Não tive êxito e terminou_aí. Houve uma reu-

nião no dia 2 de julho, quando eu deixei_ o ?r.
Jorge lá e ele nãQ participou dessa reunião. E,
nessa reunião, segundo entendo, foram discu:tldos, entre órgãos da Comunldªdr.;: em Bruxelas
e as empresas, os famosos custos e e$tabelecido
um preço, pelo qual entregariam a carne. _Desta
o Sr. Jorge não participou.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Em relação
à primeira adjudicação de 20 de julho de 1986,
por que antes dela, ou seja no dia 6 de julho,
a lnterbrás assinou um contrato incondicional
com a sociedade Socop21r e Sogeviandes?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Porque assinamos Um contrato de compra com
duas empresas que tinham credibilidade para poder fornecer a carne a esse preço.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

O St.

achou que isso era necessário?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELLINI -

Era nece-ssário.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que
a execução do contrato exigia entendimentos
com as autpri_dades da Cf_f, conforme informaR
çâo sua à Corniss_ãp de Sindlcância da Petrobrás?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI A execução contrato ...__ _

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foram
declarações suas no inquérito promovido pela PeR
lrobrás.
O SR ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

ConversouRse tanto que não estou _conseguindo
situar essa colocação.
O SR. RElATOR (MaurQ Borges) -

Por que

a execução do contratQ, que já estava feito, exigia
entendimentos alêm do que estava implícito no
contra!o?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Porque quando essas empresas assinaram o Con.
trato, não queriam ter regulamento. Então, exiR
giam entendimentos no sentido de sair ç_om um
regulamento que permitisse a aquisição da ca_rne
para nos entregar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que
o Sr. Jorge Rod(igues, Gerente-Geral da Gepim
e seu subordinado, precisou ficar na Europa para
. coordenar e supervisionar a operação de forneci-

mente de carne à Intel-brás, sabendo--se que no
dia 2 de julho as empresas Socapa e Sogeviandes
teriam reunião com os técnicos da CEE, a fim
de confrontar custos e chegar a um valor corin.un
aceitável?
O SR ARISTIDES M. RlCCJ CORBEWNI -

Eu queria que ele ficasse lá justamente para me
informar sabre essa reunião. E, depois, ele ficou
até o primeiro embarque.
O "SR. RElATOR (Mauro Borges) - No seu
relatório de viagens à Diretoria d_a lnterbrás, V.
8' diz:
Como prova de que o ocorrido no dia 20
foi um simples acidente de percurso e para
----~ demonstrar a sua boaRfé, a Socapa e a SogeR
vi andes convida a fnterbrás para estar presenR
teà reunião.
Isso foi declaração sua. Onde podemos locaR
lizar bOa-fé de duas empresas que, tentando reali·
zar um alto lucro, ~tavam ínadimplentes~
O SR. ARISTEDES M. RICO CORBEWNI Não. lnadimplentes elas não estava ainda, pelo
contrato.
O SR,_ RElATOR (Mauro Borgel?) -

Mas e_sta-

vam em falta.

O SR. ARISTIDES M. RICO~ CORBELUNI -

Ainda não haviam começado a execução-do contrato, mas não estavam inadimplentes. Isso estava
muito dare nos termos contratuais, porque o prazo do contrato era de 6 me.ses e Q prazo do primeiR
ro embarque era I 5 de julho, conforme con~
do telex. Então, elas ainda não estavam inadimR
plentes. Achei que era uma demonstraÇão de boaR
fé ter convidado a lnterbr~s a estar presente a
essa reunião, onde eles discutiriam os Cl,IStos.
_ O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• estava
presente?
O SR ARISTIDES M. RICO CORBEWNI ...,.

Nã6, eu voltei ao Brasil_e deixei o Sr. Jorge RodriR
gues para presenciar essa reunião. Agora, ele acabou não podendo participar, porque não teve
acesso. Mas, quando eu escrevi isso e saí de lá,
o entendimento era de que_ ele teria acesso depois, ele não teve.
O sR. RELATOR (Mauro Borges)--::- V.· S• inf6i-R
mou à Diretoría--da lnterbrás que o ConSórcio,
Cõrtic>prova de boa-fé, a havia convidado a participar da mencionada reunião.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Exato. Por isso é que eu deixei o Jorge Rodrigues
lá, para poder participar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-0 Sr. Anto-

nio Bueno~ no entanto~ em documentos _sobre
esses fatos, afirma que foi V. 8' que soUcitou ao
Legrard, da CEE, que fosse permitido à repreSenR
tante da Interbrâs participar da reunião entre o
stafJ de técnicos- da CEE e repr~entantes das
empresas consor<;@das. O que V. S• diz a respeito?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBE.WNl -

I:. daro que o interesse maior nosso e.r!'l tentar
estar presente nessa reunião, porque aí, finalmenR
te, poderíamos tey acesso àireto e ver o que estava
acontecendo e saberiamos com antecedência,
sem esperar o dia 9 de julho, se o acorde:>_ tinha
sido atingido ou não. Como, finalmente, isSo não
foi possível, apesar de termos recebido em 2 de
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julho um telex das empresas_ dizendo que estava
tudo resolvido e que tudo serla cumprido, ficamos
numa certa ansi~ade e expectativa,_porque era
proibido diler até o dia 9 dejulhq, quándo a carne,
de fato, foi adjudicada. Então, teria sido mais seM
guro e tranqüilo se pudéssemos ter estado presente a essa reunião, sem dúvida, mas o Jorge
acabou não podendo participar.
O SR RELATOR (Mauro Borges)- V. S• achou

baixo o preço oferecido pelo Consórcio, na priR
meira reunião? O preço da importação?
O SR ARISlÍDES M. RICCI éORBEWNJ -

Achei um excelente preço de compra.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

Qual o

motivõ apresentãdo pela Socopa e Sogeviandes
para apresentar um preço assim considerado baíR
xopelaCEE?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNJ A alegação- e isso também foi informado pelas
cónvefS<ições que tínhamos com o Junqueira, em
Bruxelas, e _o próprio Bueno reporta aqui - era
o parâmetro da carne americana. Naquele mo-mento, a CEE e os Estados Unidos tinham uma
luta bastante agressiva, não só em carne, !nas
em triQo e numa série de produtos que ambos
subvencionam para expOrtação. Então, o parâmetro era esse: 60/55 a compra dos Estados_ Uni_R
dos, e a expectativa era justamente porque nós
ameaçávamos constantemente c.omprartudo dos
Estados Unidos, e não era possível. Mas, de qualquer maneira, como uma jogada comercial, nós
colocávamos que queríamos carne mais barata
do que os Estados Unidos, diz.endo que e.\es estaR
vam prontos a nos oferecer tudo. J;ntão, O parâR
metro era ess_e e, conseqüentemente, foi dentro
dos parâmetros da expectativa.
-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por essa
informação sua, os custos para entrega da carne
~Rfrtgo, segundo os técnicos do Departamento
da Agricultura da CEE, era de 135 a 140 dólares
e, segundo o consórcio, de 200.
O SR. ARISTIDES M. RlCd CORBEWN! -

Exato. Isso é o que teria sido reso\1.1dq nessa famcr
reunião do díã 2 de jUlho~ ria qual não tivemos
acesso. Evidentemente, o Consórcio deve ter conseguido mostrar isso, porque a carne, depois, foi
adjudicada a eles. E não tivemos acesso a essa
reunião, como V. s~ sabe.
Essa irifoimação foiRme dada por Legraid. A
-empresa sustentava, não perante nós, mas perante outros países, como a ltáli.@, que tinha um
cuSta da ordem de 200 dólares. E, aparentemenR
t~ a Comunidade dizia que era da ordem de 135,
Í40 dólares.
Isso foi discutido e acertado na reunião de 2
de julho, entre os -órgãos técnicos da Comunidade
e as empresas: Infelizmente, como V. 5' sabe,
nãO tíVeffios acesso- ã essa reuníão, ap~sar _de
ter tentado. Não sei o qUe foi dito, mas sei que,
evidentemente, chegãram a t.1h'1 e.ompromisso entre os custos ca_l~ulados pela ~omunidade e os
_custos apresentados pelas empresas, porque, na
reunião de 9 de julho, adjudicar~ na carne. ~nR
tão, devem ter chegado a um compromisso.

sa

O SR. RELATOR (Mauro-Bof9es)- V. S•, (Jue
é uiTI técniço no assunto, !?abe rios dizer" qUal
é a maigerri de lucro usual em- negócios desse
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O. SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

tipo? Isso já foi falado aqui. V. 5' nilo sabe a margem?

O SR. ARISTIDES

Senador, nesse momento, estava defendendo
seus únicos e exclusivos interesses. Queria pagar
o menor número de incentivo nessa carne, estava
defendendo o seu interesse. Para ela, quanto mais
alto conseguisse vender, menos recursos comunitários empenhados na operação. Era um interesse exclusivo dela.

M. RICCI CORBELLINI -

Confirmo. Dependendo cfo tipo de- carne, é de
2 a 3, máximo 5%.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Pois é.

Se o consórcio tinha custos de 200 dólares por
tonelada, comprando a carne a 368,93 dólares,
na primeira adjudicação, vendendo à fnterbrás a

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Nesta CP!,
o Sr. Antônio Bueno disse que as margens usuais
no comérdo internacional dos produtos de carne
situam-se na faixa de 2 a: 3%. Já foi dito aqui.
V.-S• acha que isso é o correto, não é?

6:15 dólares, o lucro obtido daria umª margem
de 11,61%, praticamente 12%. V. S• já reCorihe-

ceu que ê uma margem elevada, não é?

o

SR. ARISnDES M.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Si!'n, até '5%, depe~~endo do tipo _de corte.

Rico tóRilELLIN!'-

Sem dúvida, Senador. É claro que as empresas

·oSR. RELATOR (Mauro Borges)-Muito bem.

devem ter tentado auferir a maior margem P<iSsfvel, como qualquer empresa comercial faz.

Se o consórcio exportador, nessa primeira adjudicação, ofereceu apenas 368 dólares por tonelada, n~o estaria confiante em que esse preço
CQQSeguiria a aprovação da Comunidade?

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Sim, mas

isso é o interesse deles e não nosso.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI Nosso não, principalmente não era o interesse
da Comunidade. Veja bem, porque deixar essa

margem de lucro para as empresas significava
mais reç:ursos da Comunidade (!_mpenhados ness
subsídios. E tanto é ciUe, evidentemente, a primeira vez a Comunidade n~o entregou.
O SR. RELATOR (Mauio BorQesj ...::_A Comunidade não manifestoU estranheza nesse custo
tão alto? A CEE não fêz. manifestaçOes achandO
que era dE:'ffiasiado?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI -

Não sei. Os órgãos técnicos da CEE se reuniram,
em 2 de julho, com as empresas e discutiram,
mas não tivemos acesso a essa reunião, não sei
o que foi dito.
O SR. RELATOR (Mau:ro BÓrgesi- V. S• não
soube?
O SR. ARfSTfDESM. RICC! CORBEWNI -

Não sei o que foi dito na reunião. A única coisa
que sei é que chegaram a um_ acordo, tanto é
que, no dia 9, então, a carne foi adjudicada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Con~ide
rando os custos informados pela CEE de 140
dólares, a carne seria comprada por 506,93 dólares e a margem de lucro alcançaria 24,77%. V.
s• acha elevada essa margem?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Acho elevada, tanto é- que a Com-unidade não
permitiu às empresas auferirem esse lucro e não
entregou a carne.
O SR. RELATOR TMaLifo Borges) mitiu?
O SR. ARISTIDES M. RICd

Não per-

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Devia estar confiante, mas não conseguiu. Queria
reali%ar o lucro excessivo e a Comunidade não
entregou a carne a eles.
- · O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas sendo
uma firma paraestatal, com larga e,xperiência, deve ter havido mais aJguma razão. É estranho que
propusessem uma coisa inaceitável. Não eram
p~dpiantes~

O SR. ARISTIDES

M. RICO CORBEWNI -

Alguém deve ter prometido alguma coisa que,
depois, não foi possível realizar. Não sei. Aí era
negociação deles lá dentro.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Se o consórcio-exportador, nessa primeira adjudicação,
ofereceu apenas 368 dólares por tonelada, não
estarla confiante exatamente de que serla aprovado? Repito.

-

O SR. ARISTIDES

M. RICO CORBELLINI -

Deveria estar confiante, mas errou na sua avaliaç.ão,_l$So_nos atrasou inclusiye. Por fssp, tqda essa
tust6ria- QUé_ eStamos falando.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Sr. Anto-

nio José Teles Bueno é que era o homem da
lnterbrás em Roterdã, não é?·
~O. SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI . Sim, SenhOr.-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) _:.Aliás, com

a sua ida, praticamente ele foi destituído; com
a SJ,la PfeSença, ele abandonou.
O SR. ARISTIDES M. RICO. CORBELUNI -

ê::ORBÊUlNI - .... Não, Senhor.

Não, não entregou a carne.

· O SR. RELATOR (Mauro' Borges) -

Passou

o

SR. RElATOR {Mauro 80r9Ei5) ~ POéQue
achou que era elevado?

a, praticamente, não atuar mais no processo, foi
marginalizado.

O SR. ARISTIDES M. -RICO CORBELiJNI -

Mas não destituído. Foi o seguinte: essa operação
tinha sido, desde o ano anterior, montada em
Paris e quem havia negociado era a nossa empresa- na França, que tinha uma estrutura muito
maior do que Roterdã. Em Roterdã são duas pessoas: ele e outro brasileiro.
Quando envo)veu, na__ assioatura do contrato
e previà:merite, questões com a CEE, como o

Deve ter sido, porque a Comuiildãdé Qi.ú~r!~ 9bter
o máximo possível das empresas para diminuir
os incentivos.
-- --0 SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que, de certa forma, defendeu mais os nossos
interesses do que os nOs"S6S ptóprbs negociadores?

. O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -
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Sr. Bueno tinha antecedentes diplomáticos, a sua
formação inicial, antes de trabalhar conosco, era
diplomática, pareceu-me uma boa idéia, e digo
náo só a mim, porque não caberia a mim deslocá-lo~ eu não dirigia a Roterdã, pareceu-nos, a
mim e a outros diretores, uma boa idéia colocar
também o Sr. Bueno na operação, com uma tarefa muito específica: manter os contatos junto à
representação do Brasil na CEE em Bruxelas. E
foi isso o que ele fez.
Quando isso tudo ficou superado pelos fatos,
porque a cãme foi adjudicada, não havia mais
nenhuma necessidade de o Sr. Bueno atuar na
.operação, porque nada mais aconteceria, nem
em Bruxelas nem em Roterdã.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Mas ele

continuoú em Rotefdá?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Continuou em Roterdã, ele continuou em Roterdã
por muito tempo.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) foi afastado da negociação da carne?
O SR. ARISTIDES

Ele só

M. RICC! CORBEWNI -

E1e encerro_~ a participação da negociação da
carne, porque encerrou a fase - digamos assim
- que tinha alguma coisa a ver com a representação do Brasil em Bruxelas.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que, até então, ele tinha prestado bons serviços
_de_~~ fo!'11la eficiente e inteligente?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWI'il -

O recorde dele, na empresa, não era dos melhroes
não, mas era o que tínhamos à miro para tentar
dar uma cobertura. Não era dos melhores; tinha
histórias passadas na empresa de operações desastrosas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Mas, cOmo--aí nãO era _uma Qperação comercial,
a funçáo dele não era comercial, a função dele
era a de acompanhar, era mais diplomática, era
para estar ao lado, vamos dizer, da nossa representação diplomática, então, a experiência dele
parecia válida. Isso ele desempenhou.
OSR. RELA.TOR (Mauro Borges)-0 Sr. Antonio José Teles Bueno, que é o homem em referência, depondo nesta CPJ, tomando por base _dados
do organismo de intervenção francesa, o ofival,
que pesquisou, demonstrou-nos que, mesmo pagando 97,07 d6lares a mais no segundo leilão,
o consórcio, ainda assim, realizou uma margem
de lucro em torno de 13,66%. O que o senhor
tem a dizer I!' _este respeito?
_
O SR. ARISTIDES

M. RICO CORBEWNI -

B.rtenho a dizer o seguinte: eu não sei confirmar
se os cálculos do Sr. Bueho são corretos ou não.
Mas vamos dizer que sejam. Eu tenho a dizer
que a Cofnunidade Económica EUropéia permitiu
àquelas empreS?ts auferirem um lucro realmente
extraordinário e, com isso, ela gastou mais dinhei~
ro dos seus contribuintes na carne que veio para
cá, porque ela podia ter vendido mais caro a eles.
Ela sabia_o preço que compramos; podia ter vendido mais caro, se os cálculos são corretos.
O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- O ofival
sendo um organismo de intervenção francesa,
merece crédito? O senhor acha que merece?
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O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI O ofival? Sem dúvida!

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mesmo
estando o cons_órcio inadimplente, _que dizer, o
senhor acha que não era lnadimplente ...
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não acho.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Estava eiTt

falha?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEOJNI Porquê? Sugestão do Sr. Legrard?

são de Sindicàncla da Petrobrás, coloca a inten-· ção dessas empresas de adquirir as 100 mil toneO SR. RElATOR (Mauro Bor9es) - É... Ele ladas de carne da seguinte maneira: 80 mil toneladas na adjudicação de 20 de junho e o restante
fez. ..
em 9 de julho.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

inadimplência, se não conseguisse adjudicação

no dia 09, porque aí não conseguiria começar
a embarcar no dia 15. Ai sim, começaria a entrar
em inadimplência. Até então, não entraria em inadimplência. Essa é uma questão contratual.
O SR. REU\.TOR (Mauro Borges) -

Certo.

O SR. REIJ\TOR _(Mauro Borges)- Eles têm
referência docwnen~s a esse respeito,

OSR. RELATOR (Mauro BOrges)-Nãoestaria
aí a Causa dessas empresas terem oferecido um
preço tão baixo a CEE., na primeira adjudtc::ação?

as primeiras nomeações, indicaç_ões de_ navios
da, INTERBRÁS, além d~ estar realizando lucros,
extraordinários. excepcionais, por que a INTER~
BRÀS não procurou tirar algumas vantagem dis,
so, reduzindo o preço de 635 dólar_es_que devia
pagar a essas empresas?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Porque o contrato, que era o docvme_nto ma_ls
forte que tinhamos na mão, que estava em vigor,
não tinha nenhuma das partes em défaut. E,
numa praxe comercial normal, eu não tenho pe-nhum argumento para querer reabrir cláusulas
contratuais, num contrato em que as partes estão
cumprindo.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O senhor

acha, então, que não era precíso fazer nada?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUNI- Atê
esse momento, náo. Caso não obtivesse a adjudi~
cação da carne no dia 09 e, conseqüentemente,
não aceitassem as nossas nome.,.ções e. navios_
em julho, como o contrato previa, aí sim, estariam
inadimplentes. E, nesse ~aso. a SQl~Jção que tínhamos recebido, como orientação, do nosso advogado, seria
de obrigar as empresas a fornecer às suas expensas, quer dizer, pagando elas a diferença.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve ~en
tativas de aproveitar essa oportunidade para melhorar a transação?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEI,.UNI As drcunstândas não permitiam isso. Não havia
nada que permitisse Contratualmente, come~ial
rnente, fazer isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não se
cogitou disso, também? Ou se cogitou?
O SR. ARISTIDES M. RICO CQRBELUNI :-

Não, não cogitamos, náguelf momento, nada dis-

so.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Por que

logo depois da primeira adjudicaç~o. não convidou outras empresas, conforme sugestão do Diretor Agricoi_a_@ Comunidade Européia, Sr. Le-

grard?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

A quem fez referênciã?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele teria
sugerido a vocês indicarem outras_ empre~ para
participarem, não aquelas duas.
0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Senado-':! ~te: não me sugeriu Isso, não.
O SR. RElATOR (Mauro Bor9es)- Não?

Então,

mesmo estando em consórcio nessa situação,
por não ter cumprido o contrato e não acatar

O SR. ARISTIDES M. RICO -CORBELUNI :.__

A quem fez essa sU9estão?

O SR. ARISTIDES RICCI M. CORBEI,.UNI -

Não, não estava nem em ·falha, nem iftadimplente.
Contratualmente, _ele_ estava perfeito. Não havia
ainda entradQ em inadimplência. Ele- entraria ern
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O SR. ARISTIDES M.~ RICO CORBELUNI -

Não, Ex".
O SR. REI.ÁTOR-(Mauro Borges)~ V. S'llâo
tomou Conh_eclmen19 disso?
~O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEI,.UNI -

Não. Nem nunca recebi nenhum documento a
esse respeitq.

O SR._ PRESI_OENTE: (DifC:eü Carneiro) - S_6
unia indagação: quando da reunião feita em Bruxelas, inclusive com a presença do ConselheiroSecretário Junqueira, o Sr:. Legrard teria feito referência às dificuldades d.e uma operadora _só atuar
naquele momento, e uma das questões que V$'
estava levantando, que era a pressa, estava encalhada. exatamente nessa questão - portanto, ai
a sugestão de mais uma empresa- -é um dado
dessa__ conversa, dessa reunião, que está registrãdo nos-dePoimentos aqui, com a sua presença
lá.

O SR. ARISTIDES M. RICO~CORBEWNI -

Não sei avaliar isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como?
O SR. ARISTIDES M. RICO COR6ELUNI -

Não s_ei interpretar isso. Eu acho que eles queriam.
O SR. -REiATOR (Mãúro Borges)- Não interpreta assim?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não, não. Não sei interpretar assim. Acontece o
seguinte: à medida em que eles fazem uma oferta
e compram carne, têm que abrir cauções, porque
custa dinheiro. Então, eles devem ter querido, da
primeira vez, nã.o corrlprar tudo, para empenhar
menos dinheiro e deixar para comprar numa segunda etapa. Quando na. primeira: não conseguiram comprar nada, não quiseram correr riscos;
então, na segunda, compraram tudo de urna vez,
e da1 em diante foram adiante na operação.
O SR. RElATOR (Mauro Borges).- Sendo

quarenta mil toneladas dessa carne proveniente
da Itália, onde estavam os estoques mais anti_gos
da CEE - como eu falei anteriormente - e,
portanto, carne velha, a mais pretendida pelas .
empresas de 1 1.61%, não se configuraria ainda
mais escorchante?
O SR . .'1111STIDES M. RICCI CORBEWNI -

Quanto à carne velha da Itália, V. Ex" tem razão.
9~=-estOques ltaJianos eram OS estoques comuniSim, pode estai registràdo- nos dePoimentOs aqui,
tários mais velhos. Aliás, não só os italianos, mas
mas ele não disse isso; inclusive, ele me disse
ingleses e__ irl~des_es~ ~béf!l. Só que na ~assa
uma Outra coisa, -QUe
registrada no meU rela- - primeira operação não viria carne da Irlanda, nem
tório de viagem: que eu ficasse trancjClilo, que
da Inglaterra, em princípio. Mas o fato de que
ele tinha certe~_- eu botei mé @Jltre. a{>pas se
a carne italiana estivesse mais velha, em termos
não me engano, aqui- rrianifestou a sua certeza,
de estoqUes - não é que toda a carne que estique botei entre"' aspas, claro, pois ele não podia
vesse em estoque era Velha, haviam estoques
me dizer: "Pode deixar ,.que tudo ia se resolver
mais antigos. O nosso cQntrato nos garantia a
como estava". Por isso é que não foi cciQ-itado
esse_ respeito, porque exigia carne entre março
abrir contrato, nem fazer nada, porque saí de lá
de 85 e março de 86, de produção e, conseqüencom essa manifestação de certeza. E os fatos
temente, naquele regulamento que eu comentei
posteriores me mostram que é exatamente o que
antes com o Senador, existe uma pequena frase
aconteceu, No dia 9, foi adjudicada a carne.
que· diz "se possível", porque o regulamento comunitário normal é de vender_ os estoques mais
O SR. RELATOR (Mauro Borge&)- V. S• não
veJhos. Mas no regulamento de 1812, que se aplisoube dessa sugestão, partida da CEE?
ca à nossa operação, estava escrito "se possível",
O SR. ARISTIDES I'Í. RICO CORBEWNI justamente para ressa(var, porque, no nosso caso~
Não. O que eu soube, como disse, é que ele
não era posslvel entregar estoques mais velhos,
a mim manifestou certeza de que tudo daria certo
pól:S havia condições contratuais.
- e deu..
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não houve
~O SR. RElATOR (Mauro Borges) - É uma
suspeita, não se falou a respeito da poSS1bilidade
presunção, pois podia não dar.
dessa carne italiana estar contaminada com afto..
se?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI-PoO SR. ARISTIDES M. RICO COR6EWNI dia.
Eu ouvi falar desse assunto, muitQ depois.
O SR. FELATOR (Mauro Borges) -,O docuw
nienío da Soc:Clpa e Sogeviandes dirigidas ao ·sr.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Enãohou·
ve, depois da carne estar já aqui, aconsêlhairiento
Legrard, anexado ao seu depoimento na ComfsO SR. ARISTIDES M. RICO CÓRBEl,.UNI -

·esta
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a respeito da possibilidade de desossá-la e fazer
uma utilização como adubo, por causa do perigo,
já que o vírus da aftose se concentra mais dentro

dos ossos? V. S• nãó õüviU ·raiâi nada d!sso?

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Eu ouvi falar alguma coisa disso posteriormente,
mas isso já não era mais da alçada das minhas
atividades, naquele momento; e sei que os órgàos

sanitários brasileiros estavam a par do assunto
e, de _alguma maneira, o resolveram; - nem me
lembro, exatamente, o que ftzeram.
O SR. RELATOR (MaurO BoiQes)- O senhor
não acompanhou isso?

O SR. ARISTII)fS M. RICà CORBELÜI'ÍI Não.
o SR. RELATOR (MauroBorges) ~o sr. Antô-

nio José Teles Bueno disse à esta CPI que houve
negligênda e incompetência de sua parte na negociação com a Socapa e Só9eviandes. O que
o senhor tem a dizer sobre Isso?
O SR. ARISTID!!S M. RiCCI CÓRBEWNI O que eu tenho a dizei' é que gostaria de anexar
o meu currícuJo também aqui, a esse depoimento,
porque o meu cuniculum profissional mostra
que sempre agi de uma maneira competente. E
o julgamento do Sr. Bueno não me preocupa
particularmente, porque o currículo!unciona1 dele
teve uma série de operações maJ conduzidas anteM
riormente e, ele, evidentemente, fez uma má avalíação no julgamento. De qualquer maneira não
caberia a ele, caberia à diretoria e ao COnSelho
de Administração julgar se agi corretamente ou
não e não um subordinado. Se ele achava que
agi incorretamente, deveria ter comunicado isso
à diretoria, Conselho, ao seu superior direto, que
era o Diretor Lima Câmara, naquele momento
e, aí, levantar esse assunto, se ele achava. Ele
tinha o direito de achar, mas...

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS) - O senhor
manteve ou mantinha cantatas com os representantes dos dois grupos qUe ftzeram negócios com
o Brasil, Socapa, Sogeviandes, antes deles assinarem o contrato com a lnterbrás?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Antes de assinarem o contrato, sem dúvida, porque negociamos um contrato. A primeira vez que
vi o Sr. Amien foi naquela reunião em que foi
convocado, antes do Jorge Rodrigues preparar
o documento que encaminhei à Diretoria. E a
primeira vez que vi o pessoal da Sogeviandes foi
aqui em Brasília, quando, então, foi feito aquele
consórcio. Dai em díante, antes da assinatura do
contrato, que foi em 6 de junho, é claro que mantive cantatas, inclusive tem até atas de tral:.alhos
etc. Sem dúV,ida mantive contatos.
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médio do consórcio, que tipo era o seu relacionamento com as empresas do ~nsórdo, em f<?co?

-O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI M~~

erl! que mornento_o senhor diz?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na época
da importaçáo da carne, por intermédio do consótõo, o senhor conheceu o pessoal e passou
.;t_ter um relacionamento mais próximo?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI Relacionamento cordial de homens de negócios,
que-estavam trabalhando; eles vendendo_ e eu
comprando. Foi um relacionamento cordial. Não
•py:emos, assim_.

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Eles chegarâ:in eriipfeSt.:ir ·um aVião, fizeram uma viagem
com Vocês no avião deles?

a

O SR: ARISTIDES M. RICCJ CORBEWNI Nunca me emprestaram nenhum avião. A reunião
que fui na CEE, eles também foram a uma reunião
Iii CEE ilesSe mesmo dia, com o Sr. Legrard,
anterior à nossa, e me deram uma carona. No
avião, fomos juntos, o Sr. Bueno, o St. Jorge Rodrigues e eu.

O SR: RELATOR (Mauro Borges) -De onde
foi a viagem? Para onde?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWMI -

De Paris a Bruxelas. O Jorge Rodrigues, eu e
o Bueno, nessa vi~gem. Mas eles com eles, não
é que me emprestaram o aviâo. Foi s6 uma carona.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O que
justifiCaria o telex que _a 2 de julho de 1986 essaS
empresas mandaram ao senhor, propondo navios
com tarifas em condições aceitáveis para a lnter·
brás, ao tempo em que eles recomendavam a
mais estrita discrição sobre as informações conti·
das naquele telex?

O SR. ARISru5ES M. RICCI CORBELUNI -

Acho que são duas partes. Sobre a mais estrita
discrição sobre a informação contida no telex,
é que a carne ainda não estava adjudicada. Ela
deviria ser adjudicada a 19 de julho. Então, é
razciávef que, apesar de me afirmarem que estava
tudo resolvido, fizessem uma confidendalidade.
Quanto à oferta de naVios, acabamos não aceitando, nomeamos todos os nossos navios, não
precisamos deles, acho que queriam fazer talvez
uma espécie de colaboração, mostrar boa-von~de, enfim, coisa desse tipo. Mas não precisamos
disso. Nossa gerência de transporte já fretou todos
os navios.
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está adjudicada. Não estava ainda, poderia gerar
pro~Jernas~

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Os nossos
negócios eram negócios de quê? Só deles? ~as
duaS érilpresãS ou eléS se referiam de uma ma#
neira mais ampla?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Eu. entenao· que deve se referir a um negócio
em pauta, tal como uma operação da carne.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) do consórcio, será?

Negócio

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

NossO, -quer dizei", deles dois, não é?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

A I O de

julho de 86, o senhor encaminhou um telex ao
Cinab e à Seap, transcrevendo a informação de
um consórcio exportador sobre o êxito da compra
da carne.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Aí já era oficial.
O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Nesse telex, há referência a uma autorização para o carregamento Jmediato da carne, sem necessidade de
acordo da _missão vetednária brasileira, na Frcmça.
Por que 0 Senhor referendou ação desse tipo,
sem necessidade da fnspeção veterinária?
O-SR. ARISTIDES M. RICCJ CORBEWN(-

Eu solíàiei, rlao referendei, eu solicitei isso por
caus.a da pressa que havia entre...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas o senhor acha que a pressa estava acima da segurança·sarutãria?
O SR. ARISTIDES M. Rlttr CORBEWNI -

Claro que não. Sem dúvida não. Eti passei esse
assunto ao Cinab e _o_ CmaD deve ter ouvido os
_órgãos competentes, Cipa, óS órgãos brasileiros
do MiniStério da Agricultura e nós, depois, justamente recebemos um telex deles dizendo: tudo
bem, podem embarcar desde que existam documentos das autoridades na comunidade. Então
nós aceitamos. Eu não referendei isso, perguntei
se era possível.
O SR. RELATOR (MauroBorges)-Exatamente no caso da carne itàliana?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEj.lJNI -

Deixe-me ver, Senador, primeiro. Eu dizia aquí:
"Diante do acima exposto, solicitamos o de acordo específico desse Gnab Seap, no $etitido de
que po-ssarriõs fomaHzar junto aos embargadores
a autorização para autorizar desembarque do proO SR. RElATOR (Mauro Borges) - Por que
duto e demais procedimentos de origem francesa
essas empresas diziam ao senhor que essa discrida CEE, apesar da atual posição do Ministério
ção era necessária e que o contrário poderia nos
O SR. REI.ATOR (Mauro Borges) --Muito bem!
_
causar um grande prejuízo, comprometer os nos- - da Agricultura - Cipa.
Atualmente o senhor mantém contratos comerEstou dizendo isto, justamente porque eu não
sos negócios. Por quê?
me meteria numa seara dessa. Eu não vou autociais com esses grupos ou representantes no BraO SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI rizar nada, não é da minha competência, não tesil?
Eu vou interpretar, não~ Senador? Interpreto pornho nada a ver com isso. Agora, na medida em
O SR. ARISTIDES M. RICO tORBEWI'il que
na medida em que, bficialniente, haverá uma
que alguém diz e, no caso, as autoridades brasiNão. Não, porque não trabalho com o setor de
adjudicação em 9 de julho, e_ nós estamos no
leiras, como o Cinab, que queria a carne. Não,
came. Na minha empresa me ocupo, basicamenM
dia 2, e alguém af1rma isso que já está tudo resoleu quero carne de qualquer maneira, então o sete, _com produtos siderúrgicos, Senador. Então, .vido, é claro que, oficialmente, não está resolvido.
nl1or me dá seu "de acordo" formal. Aí, eu embarnada tenho a ver com isso.
__!~n~o, em negócios a dl~crição é fundariiental.
co. Sem o "de acordo" formal da autoridade, o
Não poderíamos sair declarando nos jornais,
O SR RELATOR (Mauro Borges)- Na época
senhor _não embarca nada. Foi isso o que pedi
por exemplo: já está tudo resolvido, a carne já
da importação de came, pela Interbrás, por inter•
e isso que recebi depois.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor
tinha idéia de quanto tempo demoraria para fazel'

essainspeção?

·o SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

Depois de recebido, sim.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E ela não
teria condições de ler sido acionada a!ltes? Não
examinam fardo por fardo, ê uma colsa de amos-

tragem.
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Não sei como eles faziam não, acho que eles
faziam por abatedouro.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Seria pouco tempo, acho que foi um risco demasiado. Acho
que essa foi uma proposta contra a lei, podendo

apresentar graves problemas sobre o rebanho
brasileiro, um virus Italiano nos ossos. É um negócio extremamente grave.
O

$R. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

Por isso eu não quis fazer isso, sem que as autoridades me autorizassem.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Isso ê um

fato doloso.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Senador, eu não autorizei nenhlUTI embarque sem

justamente pedir um "de acordo" formal deles,
por causa disso, porque era um assunto que inclusive eu não poderia nem julgar da maneira como
o senhor está fazendo, porque eu não tinha 'nem
competência para isso.
O SR. RELATOR (Mauro_ Borges) -

de_ 1812, de 11 de junho, referente à venda da
calrie ao Brasil, qual foi a sua atuac;ão?

E foi feito,

a sua solicitação foi aceita.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

Eu recebi um telex do Ministério da Agricultura,
do Cinad, dizendo: confirmamos autorização para
a reaJização dos embarques de produtos de origem francesa e demais procedimentos da CEE,
provenientes dos e~belecime~tos, já,h~ilitados
pelos inspetores brasileiros que estavam lá fazendo esse trabalho. Automaticamente, serão aceitas
certificações das autoridades sanitárias daSPaíSes
dà CEE, para pronta liberação e chegada de carne
em nossos portos. João Bosc:::o Oliveir"':_, Secretário
Executivo do Cinab, José Magno Patos, Secretário
Nacional de Defesa Agropecuária. Para mim, o
que eles diziam estava bom, acho que as suas
ponderações, naturalmente podem ser válidas
mas esse senhor é que deveria... não é? Eu era.
um executor, wn comerciante.
-

Minha atuação pessoal? Nenhuma, eu não participei deSsa...
.9 SR. RELATOR (Mauro Borges)- O reiua~
menta citado mandava_ os organisril.os de inter-

venção venderem priOritariamente os produtos
cuja liberação de estoque fosse mais longa; era
uma norma, HaVia carnes, como a italiana, estocadas há mais de 4 anos, portanto, velhas. Como
foi fetta a conciliação disso com o previsto no
contrato entre a Interbrás e um consórcio, ·de terem essas carnes no máximo 1 ano de abate?
Quer dizer, foi outra violência ao acordo.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

Não, nobre Senador, por favor. Eu tenho aqui
cópia do regulamento, DLT n9 1112, art. 1, capítulo 49 Aliás, o seu colega Senador me perguntou
urna coisa_ semelha_nte. Esse é ~pico para a nosso
caso. t: verdade que os 6rQãos de intervenção
comunitária vendem, com prioridade, as carnes
mais velhas. Isso ê verdade, e consta em todos
os regulamentos normais. Neste regulamento está dito, especificamente. Vau tentar traduzir do
inglês para o português, art. 1, capítulo 4~: "As
agências de intervenção deverão, sempre que
possível, vender os produtos que estão em estoque por período mais longo". Esse "sempre que
possível" concilia, justamente, com os lermos dó
nosso contrato.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - De qualquer forma,. em outro setor da nossa investigação
vai ficar absolutamente claro: o dasapreço pela
saúde do povo brasileiro, ao importar leite, foi
preciso que a justiça embargasse a VE:nda no Brasil, leite com irradiação, que comprometia a saúde
do nosso povo. Tem leite que não se sabe o que
fazer c:-om ele, está embargado até hoje.
Qual é o seu relacionamento com a missão
diplomática brasileira Bruxelas, durante esse período de importação de carne da CEE?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Eu faJava com o Conselheiro Junqueira, várias
vezes por semana. ~té a operação sair d~ssa fase.
O SR RELATOR (Mauro Borges) -Quais foram as ações diplomáticas desenvolvidas pelos
representantes brasileiros, em Bruxelas, tendo em
vista essas importações? V. 5' já disse que eles
ajudaram demais, não é? ··
O SR. ARISTIDES M. RICÇI CORBEUJNI -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) é uma sugestão sua, é que foi aceita.

Mas aí

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

Não foi uma sugestão minha, eu apenas transmiti
o que_ me foi solicitado lá, cotl!lo o, senhor leu.
Eu as transmiti, eles aprovaram. Porque, na minha
maneira de atuar, em toda essa operação, eu sempre me comportei como um executor. Então, eu
fazia as coisas à medida em que elas fossem
autorizadas, porque seria competente para autorizar. No caso, então, foi levado Já e dei ;ssa autorização.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Uma atitu·

de dessa significou um risco multo grande para
o rebanho brasileiro. Qual foi a sua atucrção pessoal na elaboração dos regulamentos da CEE

Nós agimos, articuladamente, mantendo-os informados, seja diretamente em Bruxelas, seja através
do Embaixador Thompson Flores, na evolução
das negociações, de maneira que eles pudessem
usar isso, como uma pressão, para obtenção da
cota Hilton, paralelo ao eventual Jobby qUe, supostamente, as empresas francesas deviam estar
fazendo.
O SR.-RELATOR (Mauro Borges)- Quem negociou a denominada cota Hihon, de 5 mil toneladas? Foi sugestão deles mesmos ou foi nossa?
O ~ ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI -

O Brasil,_ há muito, através da sua representação
em Bruxelas, vinha negociando a cota Hilton e
chegou a obter, se não me engano, 1700 toneladas, em detenninados anos. Então, essa é uma
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das atividade~ que,_normaJmente, a representação
diplomática do Brasil exerce lá.
- O SR. RELATOR (Mauro Borges) gestão diplomática nossa?

Foi a su-

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEUJNI A sugestão partiria do Ministédo da Fazenda.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Tinha seguido a sugestão da ABIEC?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não, acho que foi interesse mesmo do Goverito
braSileiro. Porque o Governo se articu1ava. Então,
o Ministério da Fazenda, que se articulava com
o ltamàrati, entendia o seguinte: "Já que vamos
comprar, vamos aproveitar para consegúir uma
cota Hilton maior".
· O SR. RELATO.R (Mauro Borges)- Essa cota

foi fixada em algum regulamento da CEE?
O SR. ARISTIDES M. RICO C:ORBEUJNI -

Eu não sei lhe dller.
O SR. RELATOR (Mauro Borg~) - É verdadeiro que a ação da Sae;opa, Sogeviandes, junto
aos escalões técnicos da Secretaria das Comissões Européias, foi intensa, objetlvando essas empresas, a atingir os seus objetivos?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEUJNI NãO entendi a pergunta, Senador, desculpe-me.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - É verdadeiro que a ação do consórcio, junto aos escalões
,técnicos da Secretaria, foi intensã para que eles
conseguissem atingir os seus objetivos? F'oi preciso um trabalho de ganhar as comissões técnica,s
ou foi um negócio norrn.al?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEUJNI -

Eu não sei, eu não participei dessas coisas não

posso lhe dizer.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• tem

conhecimento de que algum elemento da CEE
recebeu aJgum tipo de ·participação financeira,
prCi>pic:iado pela Socapa, Sogeviandes? Quer dizer,
nesse- amaciamento que o consórdo fez, V. S•
tem conhecimento de algum caso concreto?
O SR. ARISTIDES M. RICO C"..QRBELUNI Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A viagem

que V. St realizou a Bruxelas, para conversar com
os funcionários da CEE, foi feito, em avião fretado
pela Socapa?
O SR ARISTIDES M. RICO CQRBEWNI -

Sim.
OSR RELATOR_ (MaurO-BOrges)- A seu ver,
foi válida a lnterbrâs,- representada por V. S' ir
a Bruxelas pressionar a Comunidade, sabendo-se
que o consórcio é qUe deveria reall+ar a compra,
junto a CEE? V. s~ acha que a sua ida lá ajudou
o consórcio?
- - - -- O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEUJNI -

Eu só queria fger um esd~recimento. Não que
tenlla" Sido fretado um av@o para eu ir a Bruxelas.
EU peguei uma carona côm os executivos da Socapa e com outros executiVos da lnterbrás. Não
sei se eles fretaram o avião, se a avião era deles
ou não, mas foi uma carona:·
O SR. RELATQR (Mauro Borges) necessário a- açã6 dos senhores lá?

Mas era
-
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O SR. ARISTIDES /0\. RICO CORBEWNI A ação nossa Já foi para tentar conseguir umas

5 mil toneladas, fora dos regulamentos, de maneira antecipar as importações. Foi isso que fomos fazer. Não tem nada a ver com as negociações das empresas em Bruxelas. Tanto é assim
que, apesar deles terem ido para iiegociações
em Bruxelas, nós não estivemos presentes no que
eles falaram e nem eles estiveram presentes na
nossa reunião. São duas coisas separadas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E depois

da cota Hiltof'!, quando exportamos essa carne,
eles não tiverarn intermediação? A Socopa e a
Sogeviandes?
O SR. ARISTIDES M. RICa· CORBÉLÍ.INI -

Não tenho a menor idéia, porque a exportação
foi feita pela in1ciativa privada, e aí já não tínhamos
nada a ver com isso.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)·- V. S' man-

tinha cantatas permanentes com a Seap nab? E com quem?
O SR. ARISTIDES

M..RICO

a-

CORBELUNI -

Com o Sr. José Carlos Braga, que era o chefe;
com seu adjunto Gadelha e com João Bosco
Ribeiro, basicamente estes três.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. s~ sabe
a divisão o trabalho entre eles? Havia uma chefia,
o chefe máximo era o José Carlos Braga ou era
o João Basco, ou cada um cuidava do setor?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Bom, hierarquicamente, um era chefe de uma
secretaria do Ministério da Fazenda e o outro era
chefe do órgão interministerial. EntãO, tenho a
impressão de que eles trabalhavam juntos. Nenhum dos dois era chefe do outro. Tanto é que,
por via das dúvidas, sempre mandei tudo para
um e para o outro. E sempre tive autorização
para mesma coisa, de um e de outro.

O SR RELATOR (Mauro Borges)
chefia dupla, então?
-

-_!;r~ uma

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não sei se era uma chefia dupla. Parece-me que
eles trabalhavam cooperativamente, um ajudando
o outro. Agora, o responsável pelas importações
era o órgão interministerial, mas a Ceap também.
Não sei avaliar a divisão de responsabiUdade.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• mantinha contratos freqüentes com o Cinab?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Freqüentes, claro, tanto pessoalmente, aqui, em
Brasília como...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Ceap

e com o Onab, mas e com
O

os dois?

SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI _:__

Com os dois, sempre que via um, via o outro:
falava com um, falava com o outro: tÇ:da vez que
mandava um telex para um, transmitia para o
outro; se mandava para o Ceap, retranSmitia para
o Cinab: sempre, para os dois. Para mim, eu trabalhava para os dois.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- NesSa reuniio onde foi decidido, fechado o acordo,_ que
3e formou o consórdo, v. s• estava presente, não
é?
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Sim, Senador.

O $R. RELATOR (Mauro Borges)- Por quanto
tempo, é indefinida?

O SR RElATOR (Maw:o Borges) -Assinou
a ata?

Não, é s6 de dois anos.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não houve ata. Por causa disso, na minha volta
ao Rio, passei um telex confirmando o que tinha
sido dito, para não ficar verbal. Isto foi feito, a
reunião foi no dia 13, quer dizer, no dia, com
liç_ença, Senador.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Seria interessante que V. S' passasse à nossa Assessoria,
da ComJssao, a sua pasta de documentos, para
verificar quais os que possam nos interessar.
O SR. ARISTIDES M. RICC! CORBEWNI Sem dúvida. Eu já: combinei com o seu Assessor
e depois vamos ver tudo isso, embora este telex
eSteja anexo, inclusive, ao que mandei, agora. O
meü depoimento está anexo. Mas, sem dúvida,
isso es~ tudo à disposição de V. Ex!' Então, no
dia 13 de maio foi a tal, run.ião não houve ata.
Por causa disso, no dia seguinte, fiz um telex ao
Conselho lnterrninisterial de Abastecimento, destinado ao Sr. João Basco Ribeiro, no dia 14 de
maio. Referência:
"imPortação de carne no Mercado Comum. Em confOrmidade com os entendimentos mantidos com V. s~. na reunião de
ontem, estainos encarregando, formalmente, as empresas Socapa lntemacional e Societé Generale de Sogeviandes, que deverão
atuar em conjunto, a iniciar imediatamente
negociações junto à Diretoria de Agricultura
do Mercado Comum, para aquisição de carne bovina e formação de estoque governamental, nas seguintes condições:... "
E aí vem, quantidade - 100 m1l toneladas:
preço - 600:- prazei de- efitreg~ - a partir de
juhho de 86: em quantidades a serem oportunamerite acertadas; estabelecimento - cota Hilton.
Então, registrei aqui.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Por que.

o Sr. Antônio Teles Bueno foi punido, sendo obrigado a retomar ao Brasil antes de decorrido o
prazo comum, pedido de praxe, de missão no
exteriOr, de funcionários da lnterbrás?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Senador, o Sr. Bueno retoi'D9U ao Brasil por uma
ata de diretoria, proposta por um outro Diretor,
que era chefe dele, Uma Câmara, em 23 de janeiro de 1987. Não teve nada a ver com esta ope~a
ção. Só teve a ver com seu desempenho funcional, naquela representação que ele chefiava: e
mais_, nesta mesma ata, o diretor propunha o retbino dele e_ de outra pessoa que estava lá, adjunta
dele, e de dois. Eles tratavam de petroquimfcos,
na totalidade, basicamente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- .N., nessa
questão de dispensa, todos os diretores da lnterbrás saíram, depois deste problema das importações_de alimentos? V. S• saiu pedindo licença,
não é? Não foi demitido?
O SR. ARISTIDES M. RICCIH CORBEL!lNI Não, e~ fui demitido do cargo de diretor e, posteriormer:Jte, não aceitei outros cargos que me fa.
ram oferecidos, preferi urria licença para trabalhar
na iniciativa privada.

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBÉLUNI -

O SR. RELATOR-(Mauro Borges)...=.._ Dois anos?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEL.Lllil -

Dois anos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E os ou-

tros? Saíram todos os seus colegas?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Veja bem, quando esta operação foi fefta, o Presidente da empresa era o Diretor da Petrobrás, Armando Guedes Coelho. Em setembro de 1987.
O SR. -RELATOR (Mauro Borg~s)- Depois
desta operação de compras?
-0 SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Sim, quando a operação de compra foi feita.
O SR. "RELATOR (Mauro Borges)-- Foi ele.
o Diretor da fnterbrás?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI Ele era o Diretor da Petrobrás que presidia a Jnter.
brás, isso é uma praxe.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - DiretorPresidente?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI Normalmente, no grupo da

Diretor~Presidente.

Petrobrás, os diretores da holding são, também,
presidentes de algumas subsidiárias, e o diretor
que presidia a lnterbrás era o Dr. Armando Kalim
Sued. Em setembro de 19e6, o Conselho de Administração da Petrobrás mudou isso e nomeou
Presidente da lnterbrás o Dr. Carlos Santana, nomeando o Diretor Armando Kalim Sued Presidente de uma outra subsidiária- acredito Petrobrás distribuidora, ou Petroquisa, não sei dizer,
ou uma outra subsidiária. Então, passamos a ter
um novo Presjdente, que, depois de 6 ou 8 meses
na administração, resolveu por bem trocar a diretoria.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ainda de-

morou isso tudo? De 6 ou 8 meses?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Demorou de setembro a março de 1987, quando
ele trocou as diretorias.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Ele trocou
todas as diretorias?
O

SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Exatamente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

E o que

aconteceu? Ele saiu da Petrobrás, da interbrás,
ou apenas foram mudadas as funções?
O

SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Cada um seguiu caminhos diferentes. Por exemplo, o Diretor Lima Cãmara virou Diretor da Petroquisa, seu atuallugar. Ele saiu da lnterbrás para
dirigir a Petroquisa; o Diretor Lélio Martins é gerente de controle da Petroquisa; eu pedi uma licença e fui para a iniciativa privada; o Diretor
Milanês é chefe de escritório da lnterbrás em Londres, e o VIce-Presidente Josemar Nascimento
também pediu uma Ucença e foi para a iniciativa
privada.
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O SR. RELATOR (Mauro BoJges) - E não_ é
estranha a iniciativa de mudar toda a .Diretoria?
Será qu_e estava havendo aJgum erro? Não houve

uma justificação para isso?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORB!"LUNI -

O Oiretor Carlos Santana queria outros diretores.

E:: uma prerrogatlva que ele tem, Da mesma maneira que gozávamos de toda a confiança do Dr.

"ªº

Armando, possivelmente
gozávamos da confiança do Carlos Santanª e, por isto, ele queria
uma diretoria da sua confiança.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas nin-

guém foi punido? Apenas saíram dos cargos e

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - N_as suas
at;ividades a~l,J.ais, v. s~ é patrão ou empreQado?
Na primeira hipótese, V. Sr" tem sócios?

também o depoente, não é? V. S• confirma a sua
~r~7~en.ça na reun~ão?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

É claro. Eu estavà. presente. Eu já me referi, aqui
no depoimento, a essa reuniâ.o várias vezes.

- Sou, ao rriE!'s-riló tempo, patrão e empregado. Criei

uma empresa de assessoria e comércio internadona!, mas, na realidade, a minha função principal está na associação que essa empresa tem
c;om a outra empreSa que e:u já citei. Então, nesse
caso, a minha empresa tem uma associação com
outra e dirijo as operações de produtos siderúrgicos. Por isso, não deixo de ser também empregado.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S~ tran·

não houve nenhuma prisão? O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Não, porque o motivo da demis~ão dessa diretoria
não tinha nada a ver com punições ou má condução. Apenas, ele quis trocar a diretoria dele; quis
colocar uma diretoria difen~nte, mais ligada a ele.
Não tem nada a ver um fato com outro.
Q SR. RELATOR (Maurq Borges)mudança natural?

~oj

uma

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Foi uma mudanÇa extelilpotãlieã mas_nada tinha
a ver com esses fatos. Absolutamente!
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Seria por
uma questão puramente pessoal?
0 SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI Política de grande empresa.
·

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. Sr' sabe
se houve punições, demissões de fl!ncionáríos
subalternos, ligados a esse problema de a1imentos?
O SR. ARISTIDES M .• RICCI CORBEWNI -

Dos que estavam l_igados a mim, nenhum. O Sr.
Jorge Rodrigues continua gerente; o Sr. -João
Coelho de Oliveira agora não é mais chefe de
área, mas ficou por muito meses ainda. Enfim,
outros que trabalhavam lá, como o Sr. Plínio, o
s-r. Marcos todos continuam trabalhando lá. Dos
ligados a mim, nessa operaç:ão, nenhum. Sei que
houve demissões, por exemplo, da parte operacional, da parte de transportes, distribuição interna
aqui no Brasil. Isso houve, posteriormente, à minha saída. Entãó, desconheç:o os detalhes, m~s
sei que houve, não de pessq_as ligadas a mim.
Esqueci-me de dizer .;tpenas uma coisa, Senador: Nesta ata de 23 de janeiro de 1987, quando
Diretor Uma Câtnafa propõe a volta a~ Brasil
do Sr. Bu~n_Q e de outro brasileiro que estava
lâ também, neste momento, a diretoria estava estudando o fechamento do escritório de Rote~dã.
Por isso que esses dois senhores ficaram de voltar.
Nada tem a ver com essa operação e a esse respeito pessoas da empresa, que participavam, que
estavam como Secretário-Geral, foram testemu~
nhas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas foi
fe<:hado?
O SR. ARISTIOES M. RICCI CO~EWNI

=

sações no exterior?
O SR. ARISTIDES-M. RICCI CORBELUNI-

Sim, Excelência.

· --

·

O SR. RElATOR (Mauro Borges)---:- TefD con_;;
tas ·no exterior, portanto? Para a sua empresa ou
pessoalmente?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Estamos estudando, e bastante adiantados, mas
o advogado tem de nos apresentar agora uma
questão: legalmente, qua1 é a melhor forma de
fazer, para a abertura de uma empresa no exterior
e que não sei ainda dizer em que país será, para
operacionalizar as exportações, no sentido de que
precisamos pagar em cruzados nossas compras
no Brasil. Então, essa empresa receberia as cartas
de crédito das nossas vendas e, por sua vez-, abriria
as cartas de cr-êdito para nos permitir a operar
em cru~dos no Brasil. Estamos estudando isso,
incluSiVe, porque precisamos re&lizar despesas no
extertor e ess~ empresa teria também, como objetivo, cobrir essas despesas de viagem e essas
outras coisas... Estamos estUdando isso; vai ser
f~ít?. A·forma legal, não sei ainda dizer qual ê.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

E aqui,

no Brasil, a sua empresa tem preferência de tran~
sação por bancos, um banco só, ou transaciçma
com grupo de bancos?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Como _eu digo, a minha empresa é muito pequena. Na realidade, nessa associação que tenho é
tudo feito pela outra empresa. São contabilizados
e apurados_ ev~r:tt.uais lucros, ou não.
O SR. RELATOR (Ma,~.,~,roBorges)-Queoutros
produtos, afora a carne, V. S' teve a· reSponSabilidade de importar, corno Diretor da lnWr:brás?

".

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -O Sr. Legrard fez alguma sugestão com relação à participação das operadoras no leilão?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Sugestão de que tipo?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Alguma
idéia. O que ele sugeriu?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI Na posição dele, de _Diretor da Agricultura da Coniú.r'lidade E:conômica Européia, não lhe cabia
sugerir'coisã-nenhuma; o que lhe cabia era, como
fez. reSponder o que fui fazer lá. Eu queria que
ele me desse alguma derrogação para poder ter
5 mil toneladas de carne. E ele me explicou, por
uma série de regulamentos e fatos, que isto não
~ra gossível e que era melhor aguardar o próximo
leilão. Em relação ao l_~ilão se_guinte, como eu
rné ~órfei nO meu refãtório, até cOloquei entie
aspas, ele me transmitiu certeza, entre aspas, que
tudo ia dar certo.

O SR. RELATOR (Mauro Botg_es)- Por que
V. S• não fez gestões para ampliar a competição
no segundo leilão, credenciando outras. empresas
sabidamente interessadas conforme sugestão do
Sr. Lc::grard? Foi esta, a ~g~stão que ele fez, tendo
em Vista a rec~ da ~nda pelo preço oferecido
no primeiro leilão?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

Aqui há duas perguntas ou duas afirmações. Não
recebi esta sugestão do Sr. legrard, não que eu
me lembre; tanto não era nec::es,sário, que acabou
tudo sendo resoívido.
Por que não foram incluídas outras empresas,
independentemente ou não çla sugestão dele, que
eu não recebi? 't: porque tínha_m_os lU11 ç:ontrato
vá1ido que obrigava aquelas empresas a entregarem naquele preço. E, nessa altura, nós_ estaríamos rompendo o contrato c:om eles_ se J:olocássemos outras empresas; e, se rompêssemos o
cpntrato ~Qm eles perderíamOs -o-nosSO malar
trunfo para obter_o cumprimento do contr;:~to d~n
tro dáquelas condições contratuais_,_ segundo o
parecer dos nossos advogados. Então, esta riamos
rompendo o contrato, e isto, segundo o- parecer
dos nossos advogados, nã_o era conveniente.

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

OS_R. RELATOR (Mauro Bo.rges)- M~t9 bel}:l.
___ )osé Teles Bueno, em seu depoimento nesta_CPI._
O $R. RELATOR (~uro ~orges) -- Sifr\,
disse-nos que discordou, na reu_niao~com----'0 Lewã"rd, da maOeir~ com que o crepoente-- v. s•
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI --estava conduzindo ~ negociação através do
Nenhum.
Cons.órcio Soçopa/Sogevíandes. V. s~ confirma
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Só foi o
esta _d_ivergên,ci~
da <:arrie?
Importar?

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELLINI -

Só.

...

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI -

--

0 SR. RELA'fOR (Mauro Borges) - Após o
primeiro leilão em que a CEE não concordou
1
em vender- a came pelo preço ofertado, houve
O SR. ~TOR (Mauro Borges) - Mas não · em Bruxelas uma reuntão com o Diretor-Qerat
foi V. Sr" saiu .1e resolveu o problema?
da Agricultura, Sr. Legrard, da qual participaram
O SR. ARisTIOES M. RICCI CORBEWNI os Srs. José Teles, Jorge Rodrigues, o EmbaiAí só foi para a administração, Senador.
xador Francisco Junqueira e, segundo consta,
Iria ser fechado.
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Não conffrmo essa divergência neste momento.
O qUe lhe digo é que o Sr. Bueno depois realmente divergiu, e começo_u_ a emitir uma série
de opiniõeS- sobre como deVeríamOs fazer ou não
fazer,_ extremarnen~e s,uperficiais, porque ele nem
sequer se_ d~1.,1 ~Q trabalho d~ ler o çontr~to assinado. Tenho c.onbecime"ntã de que, mesmo em
1987, quando depôs na Petrobrás, declarou ainda_
não ter lido esse contrato. Então, realmente essas
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palavras que ele estava colocando na boca do
Sr. L.egrard, era o que ele achava. Mas, nós achá-

S• é casado no Brasil?

vamos diferente e tanto que tínhamos razão que
tudo deu certo. Por que achávamos diferente?

Sim, duas vezes.

Porque tínhamos um contrato válido em vigor,

e tínhamos uma opinião do Maitre Manseau? Que,

segundo a nossa asses~rla jurídica, era a pessoa
mais competente para nos assessorar nisso, para
que nos mantivéssemos rigorosamente amarrados aos termos contratuais. A inclusão de outras

O SR. RONAN TITO -

Estudou na Itália. V.

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNIO SR. ROMAN

'ITI"ú .:..._ Terri filhos brasileiros?

O SR. ARISTIDES M. RfCO' CORBELUNI Quatro.

O SR. RONAN TITO- Quatro filhos- br~leirOs.

empresas significaria abrir esse contrato. Abrires-

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

se contrato significaria abrir mão do nosso maior

O mais velho tem quinze anos e meio.
O SR. RONAN mo - Eles moram aqui no
Brasil?

trunfo e entrar por atrasos de entregas. E não
vamos esquecer que era importantíssimo obter
essa carne o quanto antes, que aliás foi o objetivo
da minha ida a Bruxelas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Em docu-

mento desta CPI consta que em maio de 86, durante um v6o a Brasma, o Sr. João Alfredo externou ao depoente que, em seu entender, a forma

com que a operação estava sendo conduzida deixava a Interbrás muito exposta, isso porque a lnterbrás havia indicado a Socapa ao invés de negociar
diretamente com a CEE enl -Conjunto com o Ministério da fazenda e o Ministério das ReJações
Extehores. Isso ocorreu? Qual foi a sua reação?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) -

O

Senador Ronan Tito deseja fazer alguma indagação?
O ·sR. RONAN m o - PouCãs e

suPemciaJs.

Engenheiro Aristides Maria RJcci Coibellini, V.
S' é nascido no Brasü?
O SR. ARISTIDES M. ~RICO CORBELLINí Não, eu nasci na Itália.

O SR. ROriAN mo - V. Sf nasceu na Itália
e se educou aqui no Brasil?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CÓRBELLINI -

Não, estudei na Jtálla.
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.vou ouvir o pessoal de transportes, e assim por
diante.
O SR. RONAN

mo - E na questito dos pre-

ços, quando vimos diferenças inclusives confesadas por V. EX" em percentuais que variam de
2 para 11,6 e nós sabemos que em negócios
grandes, até internos, um percentual de 2%, 3%
é determinante. No entanto, vemos uma defasagem de 9%, 8% e eu não senti em nenhem momento-a preocupação de v. s•.

O SR.

ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

De fato, V. El<' não sentiu essa preocupação porque é uma questão..

Moram, no Rio de .Janeiro.

O SR. RONAN TITO- Neln fio qUe está escrito, nem no depoimento de V. S• foi muito superficial e diss_e: "Ah, isso é tudo bom, tudo nonnal".

O SR. RONAN mo --Nessa empresa que
V. S• trabalha atualmente, que é de consultaria,
segundo o mesmo diz e que se associa a uma
outra empresa. os senhores exportam e importam
também?

Senador!
O SR RONAN TITO - Está pareCei:ldo url,
baile da ilha fiscal, V. S• não acha?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLJNI -

-0

SR. ARfSTIDES-M. RfCCl

eoruiEUJNI -

O SR.~ARISTIDES M. RICO CORBELLINE O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Principalmente exportamos produtos siderúrgi_cos.
~

Isso ocorreu num vôo a Brasília, mas não Íoi em
maio de 86, foi em junho de 86, depois da minha
volta. Então, deve ter Sido iá pelo dia 29 õu 30
de jUJlhP, porque Jogo que voltei vim a Brasflia
reportar ao SEAP/CINAB o que tinha sido feito;
apesar de já ter reportado por telex, vim pessoalmente e ele velo comigo: Nesse vôo ele extemou
.isso, só que aí ocorreu o seguinte: não era mais
o momento. Esse tipo de coisa deveria ter sido
discutido antes, não depois. Ocorre que rriuita
gente, depois que no dta 20 não foi adjudicada
a carne, ficou com medo. Naquele momento, Senador, se por qualquer razão a lnterbrás não conseguisse trazer a carne dentro dos prazos toda
uma carreira terminaria ali: a do Jorge Rodrigues
e desse senhor também, todos os que estavam
envoMdos. Então, ele e o Bueno começaram a
se precaver dizendo: "Não, mas nós éramos contra N6s não pensamos assim, vamos fazer diferente". Mas isso não foi em maio, foi em junho,
depois que voltei da Comunidade Económica.
Tenho aqui um telex do Bueno, que eu li, quemdo ele me reporta, por exemplo, a reunião dele
com o Junqueira na CEE, em 26 de maio. Nada
disso indica que ele fosse contra a operação, em
momentq algum. Tem esse teJex ai, pOdenl ler,
e me parece um telex que não seja contra essa
operação.

Sábado 16

mo .::;_ V. Ex' tem qualquer
~

O SR. RONAN

-preOCupação com as especificações, com a qualidade do aço, se o carbono está exato, se há ácido
silício, se está sendo entregue, por exemplo, ácido
carbônio ao invés de ácido silfcio?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI Na venda do aço corrtõ-ê um -ptoâuto-tão diferente

wn do outro -

isso é impossível de acontecer.

mo·-

O SR. RONAN
E V. S• acha que carne
contaminada com carne boa sao coisas diferentes;õU isSo nunCá -pàsSou -pela sua cabeça?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI -

Carne boa e carne contaminada trata-se do mesmo produto, não tem dúvlda, só que uma está
estragada ou contaminada, e a outra não. É o
mesmo produto, mas essa preocupação na mi...
nha_ cabeça sempre foi delegada às autoridades
sanitárias brasileiras.

- O SR. RONAN TITO --E,- segundo a ética
formada pelo senhor mesmo, a sua função cessa
no momento em que os outros forem displicentes
e disserem que não há ne_cessidade. A minha
preocupação nesse momento já era com seus
filhos aqui no Brasil.
Não precisa o exame, não se faz o exame. Eu
queria saber se continua com as mesmas preocu·
pações agora na questão ·da exportação dos nossos produtos?
~· O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Seha:dor, eu fui treinado pára trabalhar em grandes ~preseis; s6 agora que .eu estou trabalhandq
numa empresa pequena, antes trabalhei na Westinghouse,_no Grupo Weine e depois na Petrobrás.
Nas grandeS einpresas os executivos são treinados a cumprir com suas ol;>rigações e a fazer
·<(melhor possível dentro daquilo que lhes é delegado ou atribufdo fazere coordenar para os outros
órgãos, de dentio fora da empresa, se ocupem
das suas atribuições. Por exemplo, eu mesmo,
como diretor dalnterbrás, é claro que estou preocupado com assuntos legais, mas vou ouvir o
advogado; estou preocupado com transportes,

e

Não, Senador, não acho.

O SR, RONAN TITO - Não acha, não. Quer
·cfu:er, 8% de diferencial, por exemplo, em importações de centenas de milhares de toneJadas que
custam de 400 a 600 dólares por toneladas não
têm o menor serttid~, nem a menor preocupação?
O SR. ARISTIDES M. RICd CORBEii.JNI -

O aro que isto tem. Mas, veja, Senador, nós assinamos um contrato e quero lembras os fatos como
se passaram: aSSinamos um contrato a um preço
de c_ompra estabelecido. Esse eventual lucro, se
é que houve isso margem, são fatos posteriores
à assinatura do contrato.
O SR. RONAN TITO ..:.._ V.- 8' não pi!ittcipou
da- instrução nem das démarches para assina&
tUra desse contrato? V. EX' já chegou e estava
tudo assinado, foi só cumprir os contratos?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não, não. Do contrato de compra eu participei
das negociações, o que não participei foi das negociações que essas empresas tiveram junto às
autoridades da Comunidade Económica para obter a. entrega da carne a um ou a outro preço.
Isto foi posterior. Nossa preocupação foi assinar
um contrato que fosse bom, o preço era bom,
fõl aprovado pelo Cmab e pe!o Seap e nós tentamos assinar o contrato da melhor maneira possível essa era a minha atribuição.
O SR. RCiNAN mo - O ai;:o silício e o aço
carbono são duas coisas diferentes, mas que têm
alguma coisa de igual, são aços; uma c.ame de
6 mes_es de-Um animal abatido e carne de 4 anos
também são carnes, mas são mercadorias diferentes.
O SR. ARISTIDES M. RICCJ CORBEWNI -

Não estou entendendo a sua pergunta, Senador,
desculpe-me.
O SR. RONAN

mo -V. S• acha que hli dife-

rença entre aço silício e aço carbono, aço inoxidável e aço carbono?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNl -

Sim.
O SR. RONAN
aço?

mo -

Mas, os .dois não são
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O SR. ARISTIDES M. RICC! CORBELUNI O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI ~
O SR. ARISTIDES M. RICCI COBERI,LLNI -,São,
- ----_- ~s_._ Senador, tÍâo, posso--·assurflii res_pônSàbili~ -~DepOis da reunião na Comissão da CEE, fomos
- pãrlicf Representação dJplomâtica e, nesse moO SR. RONAN TirO- V. S• acha que há dife~
dade...
mento, o Mínistro.Junque:ira emitiu opiniões desse
rença entre uma came de um -anima1 abatido,
O SR. RONAN mo- V. St não era o c:ontínuo
..tipo. Mas, então, não era possível tomar as provi~
frigorificada com 6 meses e uma Carne de um _dalnt~.rbrás,_ei.ª-~mdiretorl
.. dências que ele queria, volto a dizer, porque havia
animal abatido com 4 anos de id~de, as duas
0 SR~ ARIST1ÕE.S M._ RICC_I c;o~ERJ•.UN_I _u_m_ contrato que estava em vi,gor, e a melhor
não são carne? V. 8' vê alguma diferença nisso?
Mas a função da Iilterbrás, Sena_dor, era~ d~ ~maneirã. - segundo nós éramos aconselhados
Q SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNL-:-__ ~~ta_r __a o_pera_ç_ão, -~~,9 posso assumir_ responsa- - de levar a operação a bom fim era manter
Não consigo entender a sua pergun_!a, Senador.
bilidades nas Coisas que tlão" deCld[ Eu executei _estritamente em vigor os termos contratuais.
-Qualquer ação que tomássemos !lignificava abrir
o SR. RONAN TITO _ Fico satisfeito de v,
as operc:ções, não· ~ornei as decisões, execu~ei
o cpntato_e recomeçar outras negociações.
s• não estar enteridendq,
-~ .~ . . . a _operaçao e procurei executar da melhor maneJ~a
v. s•, 'como um profissional competente que possível.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Quais
é, acha que não há que se ter nenhuma preocu~
O SR. RONAN mo- E 'Í/. 5' acha qUe execu~
terlãi:rl_S_ido as _!;ugestões do Ministro nesse aspec- --pação com ·os custos que podem onerar a importou _da melhor maneira possível, podendo mudar ~tà?_. .
tadora, apenas cumprindo os pJeceitos que eu
os diferenciais__ de 11,3 para 1_ 3 e não _-o fe~_ E
O SR. ARISTIDES M. RICCI C:ORBEUJNI diria legais. Se se _cbnsulta o advogado quando
con~uou ~:!(~cutando da m~lhor maneira?! -Não_mte: l~fD~ro exatamente das sugestões dele,
é parte legal, se se consulta o vet.erinário _quª.nto
0 SR. ARISTIDES M. RICCI ·coRBELÜNl _
roa:; ele pode e-deve ter .c;Omentido nessa linha
à natureza d-ª carne, a quem V. s~ cçms_ultaria
Eu não podia mudar isso. Comercialmente havia
élé_ ~_ãmã_r mais emPiesãS, ou refazer, ou declarar
para ver se os preços que foram contratadas est~~ _um contrato assinado, ~álido.
o •·Qêfauf' em contrato, ou coisa desse tipo; Ele
vam corretos? A quem V. S• na época consultou?
féz aJQumas stigeSt6es de coriduzir uma linha di(eO SR. RONAN TITO - V. S• não interferiu de
rente, mas a situação nOs parecia devesse ser
O~SR.ARISTIDESM.R!CdCORBEUNJ-Hou~
maneira alguma na assinatura do contrato? _En~
-· conduzida daquela maneira. Inclusive, assim que
ve uma reunião depois que eles fizeram a proposta
centrou (lm prato feito?_
em 29 de maio, aqui no Brasil, em Brasília, dó
voltef-de lá, vim a Brasma imediatamente con~
qual participou a SEAP-CINAB, onde foi discutio;lo
O-sR. ARISTIDES M. RICCI CORBEI,LLNI versar com o CINAB. Nessa reunião, im;lusive,
NãO. Eu discuti os termos contratuai$ e.9peracio~ houve essa conversa com o Sr. João Alfredo. A
0 preço. Jnc;IJ,~Si\l:e _mandei um t~lex pr.9pon~q a
agenda dessa reunião que li em plenário e nesse
hais jt.mto com a equipe da empresa. Mas os pre~
coisa continuou _çomo estava e foi resolvida detelex eu dizia que eles viriarn;__çl_i{12 teríam 9 s cjjs:çOS, as condições e os prazos ·de .eotrega não
pois de poucos dias. Tudo isso _surgiu - volto
cussões no Rio sobre os aspectos contratuais e - erarri- determinado:! aqu_i.
a lembrar- porque no dia 20 não houve a adjudioperacionais; terça:-f~i_@,__ aqui em Brasília, uma
O SR. RONAN_
Entendo e -até respeito
~cação da carne. Até eptão,_ ninguém estava manifestando nenhuma dúvida sobre como g._ operareunião com a SW~QNM, reunião co~ V.
V. S• por ter pedido licença da empresa estatal
-ção estava sendo conduzida. _Então, as dúvidas
~ em Brasília. disç1,1ssão do GOntrato quanto
cteJm.portação. Muito obrigado.
a preço, prazo, especificação e qUalidade ·do protodas surgiram quando, no dia 20'; a carne não
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eu
duto, porque quem estava assessorando a CINAB
foi adjudicada e dal a pouços dias, no dia 9, a
e 0 SEAP, em termos da qualidade do produto,
queria retomar mais algumas indagações, para - carne ac_abou_sendo acljudica.da. Do ponto de vista
não éramos nó_s.
que façam parte do registrO e dos !i~ços;_ de -operacional, a coisa foi conduzida a um bom fim
-- :::.Taq-mgrafia da nossa Comissão. O S,r:._61Je,no_ çle-e dentro_dos prazos que eram necessârios, porque
0 SR. RONAN TITO - Entendi tudo, s6 não
dai'QY__que o Sr, Paulo de Lima Câmara_, gue_ ~ra -_ havia uma _questão de prazos. A carne tinha que
estou entendendo_ o que V. 5' foi faze_r tan~)?.V_~~gs _ seu sueenor Junto .ao escritóriO de. Rotfirâã, teria .chegar ao Brasil ainda no mês de julho, pelo meno exterior e por que participou disso tudo, já _ toi-nãdoa "âtitücie-pOr iriflúências· e pressões na
nos no ~ído, porque o Gov_emo não tinha feito,
que até agora não vi V. S' ass.._tUTtindo _I'e~ponsa- diretoria ou conjunto da diretoria do Sr. Cotbellini,
naquele ano, os estoques reguladores que costubilidade por nada. Preço não é com V. &, a quali- em relação ao que tinha ocorrido com as partici~
mam fazer todos os anos e ia começar a entresdade do produto não é com V. -&.--as questões
pações dele 11a Europa. V. S•tem alguma conside-safra.
de embarque não são com V. 5', ã questão- e
ração a (.iz"er- SObre esta declaraçãO?
mais barato ou mais caro não é com V. S• Qual
0 SR. AAISTlDES M. RICCl_ ÇQFBf:b_I),Nt- - "U"SR:PRESJDENTE_(Dirc~u Carneiro)- Qual
a sua verdadeira responsabilidade dentro ~ess.es
Não é verdade. Nunca influenciei para tirá-lo de :·seriá ·a- _Cláusula que tr~.ta do prazo de entrega
desse ·contrato? Que cláusula era essa?
negócios da importação de carne?_
lá. Não me dizia nem sequer respeito, nem admi><

"

mo -

a

0 SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI _
nistrava o eocritório de Roterdã; ele foi tirado de
A minha verdadeira responsabilidade dentfõ :dos --lá pol"i:fú.é~6"diretor achou que assim q~~ pr_qcew
negócios da importação de <:ame fqi execv.tçtr o 'der,- qU:e "iiâo ·estava satisfeitO com 0 seMÇo -çlefe.
que a diretoria ®.lnt~.rbrás. mandou faz~; est_~-·- Nàda tenho a ver com issO, riada!
no meu depoimento que entreguei aqui.
O SR.. PRESIDENTE (PirceU- ç:anieifOf::-=- O
caso do Sr. João Alfredo, também teria sido afas~
O SR. R_ONAN TITO -V. S• sabe que no julga~
tado das _fun_çõ_es que exercia lá, por discordar
mente de Nuremberg al_guns oficiais que lá com~
da orientação que V. S• estava dando -~P encarnipareceram diziam que todo aque1e descal<;!bro
ilhaJllento c;fa_ ~ompr<i da c~e?
_
que cometeram foi por ordem de Hitler?
'C)" sR. ARrstlDES~~M: RICC_f CORBEllJNl_ ---~
O SR. ARISTIDES M. RfCCI CORBELUNI Não, Senador, quando eu sai da Diretoria da InterÉ notórlo. Só que não estou me compafal1do
brás, 0 S_r, João Alfredo ocupa~ exatament~ 0
ao julgamento de Nuremberg.
mesmo lugar que ocupava naqUela época. E1e
saiu_ daquela posição muito mais_ r_ec.entemen~e.
O SR. RONAI'i TITO - Nem eu estou comQaporque nem estou mais na lnterbrás, Até à, m_mQa
rando V. S', V. S,- ~ra ~m diretor não::- J)Ode,
sob pena de faltar com respeito a esta Comissão, - saída da Diretoria da lnterbrás, ele continuava oÇJ.i~
pando exatamente o mesmo cargo - ele saiu
um diretor de uma empresa que se exime de
depois, o atual Diretor foi quem o_sl,lbstituiu.
todas as re_sponsabilidades em todas as opera~

-e

ções, fugir da sua responsaBilidade. Disse que
não tinha responsabilidade nas operações, na
qualidade, no preço, no transporte, nas cotações,
em nada?!

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

O

Ministro Junqueira chegou a solicitar a V. S• alguma mudança nos procedimentos para facilitar a
aquisição desse produto no Mercado Comum?

-e>- SR.

ARISTIDES M. RICCI CORBELUNI
29 G·
na cláus_ula çgotratu~l diz que ~les têli

--o-prazo de_ entrega está no telex. do dia

maio, e
6 meses- é o item 3 - mas -a] e o prazo eh
-:~tfega -&-qlíalltiOaditotal~ que deVería- ser entre
~Q-ue

em

6 rrieseS em bas_es met)Sais. Os 6 me&õ,.
yenc:eríam no dia 6 Cfe-cfezembl:o e foi entregu:
até esta data.
O início dos embarques consta do telex do r:fi.
_-=--?~ d~ ma!õ - tel_ex de proposta deles, de preço·
-etc~.:~ anterior a esse cõntrato", quando- elas ói
zemqueaprimeiraentregaserianofinaJdejunh,
e -prrmeira quinzena de julho de 1986.
O S~ _pRÇSIDENTE (Dirceu Carneiro) - ;
a dáusula da inadimplência, como é que eJa e
a~tract~[iz~a? Hã a_lgo concreto nesse contrat·oU àpenas a generàlidade que não cUmprind·
nos 6 meses...?
O SR. ARISTIDES M. RICC! -CORBELUNI ~

DeixaMme ver se há aJ9uma cláusula de inãUifl
plência, mas no contrato, me_smo sem essa dá1_
suJa, se as obrigações contratuais n,ão estão sen•:
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cwnpriàas, pode ser declarada a outro parte inadimplente sem dúvida. E este telex ftxava prazos
bem claros; então, poderia ser declarada, depois
do dia 15 de julho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Houve informações de alguns depoentes aqui, de que

em consultas a juristas ou advogados ligados a
essas questões (oram informados de que haveria
total condição de considerar este Consórcio em
défaut, e que só o negociador brasileiro não utilizaria esta condição, se assim não o desejasse
V. S'; tem alguma informação sobre isto?
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que indicou esse advogado francês, que afirmou

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Sobre essa questão do preço que tratamos há pouco
tempo, relativo a um telex onde fazia referência
que o preço era na faixa de 600 déiares, existe
aqui, em poder da Comissão, um documento que
foi referido por um outro depoente como um
mandato, um termo desse gênero, de 15 de maio,
que não ~ assinado por V. S• e que não trata
de faixa, mas preço especifico de 600 d61ares
por tonelada métrica, FOB, com todas aquelas
condições.

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLINI -

negociação com uni único fnte_ilocUtor e, portan·

to, botar mais uma podia ser vantajoso ou não,

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) - O
Sogeviandes nas negociações
aconteceu aqui em Brasília, naC)Uela reunião a
que já _foi feito referéncia. Quem apresentou pesK
soalmente essa empresa? Foi o Secretário João
Basco?
_s_u_!'~me!:J._to d~

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Foi sim, Sr. SeiJ.ador-.

-

O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBELLINI ~
A explicação que ele deu foi que ele tinha instru-

ções para fazer a operação com ·duas empresas,
não fazer com uma empresa só, botar pelo menos
mais urna, e essa foi a empresa indicada. Essa
a ewlicação que ele deu.
O SR._PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Ele
tinha. instruções dos seus superiores nesse sentido?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Suponho que sim.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) - E.
a instrução comportava até o nome da empresa
a ser indt...:ada?
O SR. ARISTIDES M. RICCI CORBEWNI -

Eu não sei qual era a instrução que ele tinha,
sei que ele indicou essa empresa, Senador. Agora,
qual era a ifl:Struç:ão específica, não sei,

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ele
não chegou a esclarecer se ~r:nbém vinha junto
com as instruções aquela empresa?

O SR.

ARISTIDES M .. RICO CORBEWNI-

Não, acho que não.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - E
por que aquela empresa, ou já
a conhecia de outras oportunidades, ou achou
absolutamente normal, teve alguma reação?

v. s• questionou

O .SR ARISTIDES M. RICCI CORBELLINI -

A

reação que tive foi: "Podem botar quantas ernpre~
quiserem. mas na nossa opinillo a maneira
N era um produto específico, com preço éspecí- sas
de obter a melhor negociação é que elas traba~
Hco, porque era uma fortna de negociação. Nós
oferecemos um preço abaixo do que o Cinab , lhem em conjunto". Então, não há nada contra
duas, três, quatro, quantas forem, e foi feito o
estava preparado para dar, para forçar urna negoconsórcio de duas. ciação, porque o parâmetro era o preço da carne
_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Bem,
americana. Então, ofereCemos um preço abaixo
do que o Cinab estava realmente preparado a:
nesse consórcio de duas operando como uma
única _empresa, qual é a vantagem que traria, porpagar para forçar uma negociaçao. Porque o parâque, -ria realidade, não foram duas. EJas contimetro era o preço da carne americana. Foi um
expediente da negociação.
nuam uma só. Então, qual seria a vantagem que
-as negociações poderiam ter com o acréscimo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....:.. Esse
_de mais essa, inclusive contrariando até, de certo
preço inicial fazia parte do contrato?
_modo, a orientação da.lnterbrás?
O SR ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELLiNI -

Não, porque depois veio uma oferta de 635, Houve as tais reuniões em Brasflia, a que me referi,
foi aprovado e o contrato só foi assinado por 635
dólares.
•

·b

SR. ARISTIDÉs M. RICCI CORBEWNI -

Vantagem nenhuma.

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) nhuma?

t:ie-

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBEWNI O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Só foi

feito após essas".

I 005

Após aprovações aqui das reuniões em Brasilia.

o-sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Foi
ele quem apresentou, pessoalmente, sem dar
O SR. ARISTIDES M. RICâ"C:ORBEillNI :..._ .
mãlores detalhes ou explicações do porquê a SoNão, nunca soube dessas opiniões jurídicas. Nós
geviandes, e por que naquele momento também
consultamos a nossa assessoria juridica no Rio, -Já_ estava presente, na dita reunião?

ser vá1ido o contrato e ser a nossa maior arma
para conseguirmos a came dentro daqueles prazos e daqueles preços, que devíamos manter, o
· mais possível, a exigência do cumprimento do
contrato, que esse era o caminho certo da negociação e não o declarar em d~ut as empresas.
Eu nunca tive conhecírriento -desses _comentários
mas, na época, não era esse o caminho que estávamos seguindo. Nós queríamos saber se poderiamos exigir o cumprimento do contrato .assinado, e este era total, desde que não criássemos
algum fator que permitisse a _eles denunciarem
o contiato. Essas emPresas - volto a dizer nos venderam carne sem tê-la comprado e, por
um determinado período, elas correram riscos
comerciais, até obterem a adjudicação,_ tanto é
que na segunda operação não quiseram mais
fazer isso. Quando o Senador perguntou, eles disseram que "primeiro compramos e, depois, assinamos o contrato".
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0- imjxlrta.nte, em nOsso entendimento, pela opinião que eu tinha formado da operação, era uma

não era prejudicial, de qualquer maneira. Mesmo_
-que foSSem- duas a mais, i:anto -faz. Não sei se
é essa a sua pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É
claro que gostaríamos de compreender, J)elas
suas informações, quais as vantagens que teria
tido a negociação do ponto de vista do Brasil,
por ter mais essa empresa participando dos negódos.Isso encarecia os_custos das empresas européias acreditadas junto ao Mercado Comum, ou
baixaríamos custos, aumentaria a estrutura e, portanto, possibilidade de executar a compra no
prazo?
O SR Aj<JSTIDES M. R(CCI CORBEWNI -

Nesse aspecto, talvez sim. Quer dizer, duas empresas, embora juntas, passariam a ter maior poder financeiro e maior estrutura operacional para
operar na Europa. Isso, sem dúvida, as duas teriam mais.. , Nesse aspecto, poderia ser uma vantagem. Agora, em termos de encarecer ou diminuir os custos, acredito que não. Não mudaria
multo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esse

regulamento a que v. s~ fez referência, de 1969,
estava em vigor no ato das decisões? No momento em que as decisões foram tom;:3das ele
estava em vigor?
O SR ARISTIDES M. RICO CORBEWNI -

Não sei, Senador. Eu, naquela época, não tinha
· nenhym indício. Nunca ninguém levantou em tor~
no dos documentos que li, procedentes da empresa, e ãs infonnaçOes que-~ r_etebia da gerência
de produtos industrializados, a que me referi, in. dusive, em questões da ABIEC, posições da
ABlEC, que fosse possível uma operação díreta
de empresas internacionais com a Comunidade
Ec:onômica. Européia. Então, não foi visto esse
aspecto. Não havia nenhuma indicaçáo que isso
fosse possível, pelas informações que me vinham
e que eu tinha, tanto internas da empresa quanto
as referidas pela minha gerência, da ABIEC, e
as próprias--Operações que a tlnião Soviética fazia
eram feitas da mesma maneira que iríamos fazer.
Inclusive, as empresas brasileiras continuaram
comprando carne depois e da mesma maneira.
A Interbrás, posteriormente, realizou uma importação para as empresas privadas, que foi rea1izada nos mesmos moldes da primeira. E nessa
oportunidade, também_, as empresas privadas seguiram a ·mesma filosofia que seguiu o CINAB,
isto é, estabele_ceram previam~nte um preço, na
ocasião de 680,-principalrnente porque tinha havido uma desvalorização do dólar nas moedas européias; esse preço era conhecido previaffiente, e
a operação foi feita nos mesmos moldes, a carne
foi adjudiCada depois, etc. Nada nos levava a imaginar que a operação pudesse ser feita de outra
maneira. Não havia nenhuma referência comercial ryesse sentido.
~ O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro)- Bom,
só quero registrar esse aspecto, porque representante acreditado da Comunidade Econômica Européia, aqUi no Brasil, especificamente em Brasília, aceitando convite desta Comissão, trouxe muitas 1'nfonnações, dentr~e as qUais- esta de ~e qualquer empresa que tivesse urna forma burocrática
de acreditarnento junto à Comunidade teria con-
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dições de fazer a operação, e também porque
não haveria nenhum interesse da Comunidade
Econômica Européia em sele:doné!.r pessoas ligadas a seus países locais. De modo que tanto a

mandou abrir na Petrobrás, especificamente na
Interbrás, em função da Comissão que apurou
irregularidades junto à Casa Civil?·

empresa Suiça quanto a lnterbrás poderiam ter

A data foi 24 de março, acredito que tenha sido
antes, não sei se já tinha ou não o inquérito naquele momento, quer dizer, não tinha nenhum conhecimento. A data foi 24 de março de 1987.

feito isso diretamente. E isso é umii coiSa qUe
~té o
momento: por que houve interesse em não exercer diretamente essa compra etc., sendo até que

esta Comissão não conseguiu esda_recer

a nossa empresa tinha escritório em Paris? De

modo que isto é uma cQisa _que não foi explicada
e, segundo esse representante, é o regulamento
que não tem qualquer impedimento _nesse sentido.
De modo que o registro que se faz é_ uma esmt-

nheza muito grande de que o o_rganismo que deveria ser o mais competente para transacionar
comercialmente os interesses 'do Brasil não tives-

se conhecimento disso.
O SR. ARISTIDES M. RICO CORJ>ELUNI -

Senador, permita-me um c-omentário. Naquela
época não recebemos nenhuma comunicação
nesse sentido e mantínhamos con~ç_s constaA.tes com o Ministério das Relações Ex;teriores, inclusive - como V. Ex' sabe - com a representação do Brasil em Bruxelas; não recebemos nenhum documento, nada que indicasse essa possibilidade. Fora isso, a operacionalidade- inclusive
já tive oportunidade de comentar, respondendo
ao Senador, seu colega- acho que a lnterbrâs
não teria condições de Ievant,ar_ essa_ carne em
40, 50 lugares diferentes e levá-Ia para uma dúzia
de portos espalhados pela Europa, sob sua responsabilidade, e operar toda essa parte internamente naqueles países que estavam- envolvidos.
Mas, de qualquer maneira, essa consideração não
foi feita.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Houve autorização do embarque dessa carne sem
inspeção do corpo técnico brasileiro ligado à área
sanitária? Foi feita a a"utorüação pelo Secretário
João Basco Ribeiro?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

,Segundo telex que tenho aqui, junto com a aNAS; o teleX assinado pelo Sr.João Bosco Ribeiro,
Secretário Executivo do ÇINAB, e a~inado por
José Magno Pato, Secretário Nacional de Defesa
Agropecuária.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'-- E

foi só por causa dessa autorização que ela entrou
dessa forma? Foi baseado nessa decisão? _Isso
foi urna decisão final?
O SR. ARISTIDES M. RICO CORI'\J:.LUNI -

Essa foi uma decisão, se não me engano, inicial,
e com isso começaram os embarques. Mas. ao
que eu sabia, as autoridad~ .brasileiras continuaram a inspecionar os vá_rios mat:!idou~os e higóríficos na Europã por ma:is um tempo-razoáVelnão me lembro agora dos dados. Essa foi a autorização inicial para começar imediatamente_ os embarques em situação, digamos, de emergência.
Mas continuaram assim as praxes, vamos dizer,
normais da operação do ponto de vis~ sanitário.
O SR PRESJDENTE (Dirceu Cam~1ro)- Bem,

v. s• disse que foi demitido dessa diretoria. Essa

demissão aconteceu antes ou depois c;!a Comissão de Inquérito que o Presidente da República

O SR. ARISTIDES M. RICO CORI>ELUNI -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -V.
Ex' fez algum depoimento junto a essa Comissão
de Inquérito que apurou lá?
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que um dos países não tem nem constituição
escrita, tem apenas - o caso da Inglaterra um comportamento, que é- histórtco ·e absolutamente fiel ao longo de todos esSes anos, de respeito e procedimento. Neste aspectO, onde a praxe é um lucro em tomo de 2 a 3%, em um caso
excepcional até 5%, por todos os indicadores que
temos examinado aqui, ele aconteceu na ordem
-de 12 a 13% e que esse fato sendo lá, não sendo
em nenhum país da África, nem do Terceiro Mundo, nem da Ásia, é um fato muito peculiar. V.
S' tem alguma explicação para esse inusitado ato
de ~J?erlucro des~ <?pera~ão?

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELUNI -

Não, s6 tive um depoimento junto àquela ordem
de serviço interna da Petrobrás, em julho de 1987
ou agosto de 1987. _Aí, depus a respetto dessa
operação. Mas, quanto a essa que V. Ext está
se referindo nunca fui çh_amado. Creio que o reforço é posterior à minha saída.
-

O SR. ARISTIDES M. RICC! CORBELUNI se-nàdor, V. Ex' ·cft:ou
praXés. Em termos de

as

se

praxe comercial, quando compra algum produ·
to e assina-se algum contrato, fu·ma-se, itcerta-se
o preço negociado aceho pelas partes; não é pràXe
fazer Uma devassa dos documentos internos da
--outra empresa para saber qual é o lucro que está
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V.
-auferindo na operação que ela vende. Tanto que,
S•tem algum conhecimento, pela experiência que
falando de prax~. quando os privados compraram
tem e o relacionamento que tem junto ao mer~ a carne, na Comunidade Econômica, eles, em
êado internacional, especificamente nesse momomento algum, Qi.t€:riam comprar. FiXilram o
mento em relação à carne, de que houve algum
preço 60.ou ao. obtiveram, e ficaram satisfeitos.
tlpo favoreci~ento, de propina e até de suborno
E, em momento algum, Ievailtaram a hipótese
entre negócios realizados na Europa ou jUnto ao
ou desejaram ou se interessaram em verificar qWII
Mercado Comum Europeu por empresas no pas- era o lucro que as empresas estavam auferindo
sado, ou até mesmo de autoridades ligadas aO
na operação. Isso é como um; -·~aJI.e: 18 mente
próprio Mercado Comum?
comerciai: É como eu dis~-.:. an
quando a PeO SR. ARISTIDES M. RICO CORI>ELUNI trobrás compra petróleo, ela , ocura fazer um
De jeito nenhum.
preço que lhe é conveniente, que seja o melhor
possível do mercado etc. Mas se ela compra no
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não
Mar do Norte, ela realiza um lucro, quer dizer,
conhec_e nenhum €:pi5ócüo que faça referência
permite às empresas operadoras no Mar do Norte
a esses aspectos?
um lucro de alguns centavos. Se ela compra na
O SR. ARISTIDES M. RICO CORJ>ELUNI Arábia Saudita, onde o custO de Prõdução é da
Não conheço nenhum.
ordem de 3 dóleres, ela permite um lucro de
400%.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - E
Mas o que nõtteia a "compra· áõ-pfodUto, da
sobre o que se publicou, inclusive: neste sentido
t:onUriodlty, o valor • mercado, é o valor pelo
pela Imprensa, principaJmente a brasileira, que
qual o sujeito quer comprar. Então, comprou a
cltariamos aqui, depois do_ epis6dlo teve conheci14 ou 15 dólares, comprou pelo preço que se
mento, viu, leu?
compra o produto. Da mesma maneira, nós com-··-o SR. ARISTIDES M. RICCI CORI>ELUNI pramos a 665 dólares, foi um bom preço. Até
Para a bnprensa brasile[ra, naquela época, a jmo ~ente, na época, era abai · do preço ameriportação de _c.ame era um dos pontos mais imporw
cano e parecia um preço bo!
mdo os privatantes, inclusive da política de abastecimento, da
dos compraram, o fizeram a '6f __ O dólar tinha
manutenção de preços do_mercado int~mo e do
valorizado um pouquinho e também era um bom
próprio abastecimento. Evidentemente que a genpreço. Eles se deram por satisfeitos. É um sistema
te acompanhava o que os Jornais diziam. Alguns
de praxe _comerciai,_Com reJaçãQ_ao lucro d~ _10
até se referiam mUito elogjosamente; outros, muiou 12% auferido, volto a dizer o seguinte: se foi
to mais adiante, em drc:Ímstâncias outras que
desse tamanho -- evidentemente não sei fazer
não esta especifica, atacavam a Interbrils, mas
essas contas - seria bom averiguar isso: qUem
o fizeram em termos do que diziam que ela tinha
permitiu esse lucro fora da praxe foi a Comuo monopólio da importação e que .isso deveria
nidade Económica que, vendendo a esse preço
ser colocado na mão da iniciativa privada, não
a essas empresas - e ela cita em controle todos
no mêrito que a lnterbrás tivesse feito mal essa
os custos - permitiu a elas, sabendo do preço
operação, apenas era urna posição dizer para a
pelo qual estávamos comprando, auferir esse lu-·empresa privada fazer, porque a Interbrás estâ
cro fora da praxe, porque, de fat_o, se for real,
fãZendo isso. Há muitas empresas privadas que
o· lucro é elevado. A Comunidade Econômica,
podem fazer, não é necessário que O Estado se
acredito, tem concUção de verificar - e tinha o
envolva nesse tipo de _coisa. Neste sentido tenho
dever e interesse de verificar - que lucro iriam
muito cóhhecimento.
auferir as empresas, uma vez que elas- estavam
O SR. 'PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V.
vendendo produtos que são incentivados. Como
esses incentivos vêm dos impostos que pagam
Ex", quE: nasceu na Europa, ê bom conhecedor
aos cidadãos, elas deveriam ter esses elementos
da cultura européia, sabe do valor que tanto os
bem apurados para verificar. Por isso é que digo
~mpresárioS, como S.idadãos que fazem parte
que esse lucro, se for realmente, é enorme. Não
dessa cultura, têm em relação à conduta, ao respeito e até ao procecUmento de praxe: Tanto é . acredito que a Comunidade Eco-Õômica Européia
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fim, essas referências- são feitas em drilà dos custos usuais, para as práticas de referências de ne-gócios, em tomo de 130, 140 dÓlares, que as
operadoras normalmente têm. É claro que aí já
está o lucro, porque o lucro delas é custo para
quem vai fazer esses cálculos e~ai desembolsar.
De modo que a CorriiSSâo, creio. continua sem
ter, com clareza ainda a resposta a essa indagação. De modo que n6s devemos prosseguir e,
se for o caso, reconvocar alguns depoentes para,
de novo, examinarmos a questão.
V. S• teria mais algi.iffia cOisa que julga importante, para chegarmos à verdade desses acontecimentes, que não lhe foJ perguntado e que conhece?
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- época, estavam lá podem ser convocadas a:qui
para testemunharem que é inveridico. Evidentemente, esse tipo de coisa tem que ter um do®mento. O documento que há é o diretor propondOà diretoria a Volta dele ao Brasil, muitos e muitos_
meses depois, dele e do seu assessor, que não
evide-rnemerité. Se- eu tiver conhecimento de altem nada a ver com o ·caso, são do departamento
gum outro fato, aJgum outro documento-agora, de petroquímicos. Penso que isso já caracte~
· de qualquer maneira, vamos nos unir com os
uma desvinculação entre as duas partes. Mas_ as_
seus assessores, para passar mais alguns doeupessoas que lá estavam, na época, podem ~
munhar a esse respeito.
mentos que foram citados também trarei ao seu
conhecime.nto. Todas as declarações que foram
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __, lt.b:-· prestadas são baseadas em documentos que exiscerramos esta reunião, solicitando ao depoente
tem.
que entregue a documentaçao junto à asse~
Era o que eu tinha a dizer. Minhas conside- da Comissão. Agradecemos aos Senadores, aos.
rações também se baseiam em fatos que real- nossos assessores e a todos os demais_que partimente aconteceram e não em fantasias ou em
ciparam desta COmissão de Inquérito.
hipóteses, de maneira alguma. Por exemplo, o
Está encerrada a reunião.
Sr. Bueno achar que saiu de lá porque eu tirei,
(Encerra-Se a reunido às 13 horas e 20 min~.t
fiz pressões etc., são fantasias, não correspondem
à realidade. Pessoas da empresa que, à minha tos.)

O SR. ARISTIDES M. RICO CORBELDNI Não, Sr. Senador, penso que não há muito mais
a lhes dizer, a não ser que procurei esclarecer
aqui tudo o que sei e da melhor maneira possível.
~u à disposição da comissão para, eventualO SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Eil~- irlente; Si! (oro caso, responder a outras coisas,

tenha permitido esse lucro a essas empresas. Deve haver uma série de custos _que, calculados,
tenha explicado isso. Não creio que tenha penn(tido um lucro desse tamanho.
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1.1-ABERTGRA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presldente,da República
..
- N' 109/88 (n' 152/88, na origem), submetendo à deliber_ação o Projeto de Lei do

Senado n~ 13/88--DF; que aprova a alteração

da denominação do Banco Regional de Bra-

sília S/A-BRB, dispõe sobre sua participação
no capitaJ de empresas e dá outras providências.

1.2.2 - Avisos do Mlnbtro Chefe do
Gabinete ClvU da Presidência da República
- N9 233/88, encaminhand_o cópia do AviSo.
n" 128, de 9-3-88, com os esclarecimentos
do Ministério da Justiça sobre os quesitos
constantes do Requerimento n9 11187._
- N~' 236/88, encaminhando cópia do telex

n9 2.509, de 21-3-88, com os esclarecimentos
do Ministério das Relaçóes Exteriores sobre
quesitos constantes do Requerimento n9
240/87.
1.2.3 - Parecer encamlnllado 11 Mesa

1.2.4 - Ofido
- N9 50/88, do ]9-Secretário da Câmara
dos Deputados, soJicitando a retificação nos
autógrafos referentes ao Projeto de Lei da Câmara n<~ 5/88 (n" 240187, na origem).

1.25 -Comunicações da Preoldêncla
- Providências adotadas pela Mesa com
vista ao expediente lido anterionnente.
- Adiamento do comparecimento ao Senado Federal na presente sessão do Ministro
da Administração, Aluizio Alves, por motiVos
que especifica.
- Deferimento dos Requerimentos n~"' 28
e 29/88, dos Senadores AlfredO Campos e
Carlos Alberto, nos quais solicitavam licença
para participar da Delegação Brasileira à -79'

Conferência lnterparlamentar, a realizar-se na
GuatemaJa, no período de 11 a 16 do~nte
mês,
- Recebimento do Oficio n'~ S/6/88 (n9
54/88, na origem), do Governador do Estado
do Pará, solicitando a retificação da Resolução
n' 160/86.
- Recebimento de telex do Presidente da
Câiil8ra dos DeputadOs do Peru, comunicando a aprovação de moção que repudia a decisão do governo dos Estados Onfdos de enviar
tropas ao território honàW"enho, e ainda, ter
a mesma Câmara aprOvado moção reiterando
seu reconhecimento aos legítimos direitos de
soberania da República Argentina nas Ilhas
Malvinas.

.1.2.6- Leitura de Resolução
- N~ 36/88, que prorroga por 90 dias o
prazo da 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.
1.2.7 ~Leitura de projetoo

-Projeto de Lei do Senado n' 14/88, de
autoria do senadOr Marcondes Gadelha, que
cria a Fundação Centro_ Bras~eiro Oe Apoio
à Pequena e Média Empresa-FW1dação CEBRAE.
-Projeto de Lei do Senado n' 15/88, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que estabelece prazo para distribuição dos for~
mulários de dec!8rações de rendimentos e para entrega aos cóntribuintes dos docwnentos
necessários ao preparo e instrução dessas declarações.
--1.2.8- Comunlcaç.io da Presldênda
- Presençá na Casa do Sr. Ney de Albuquerque Maranhêo, suplente convocado darepresentação do Estado de Pernambuco, em

virtude do falecimento do titu1ar, Senador Antônio Farias.

1.2.9- ~do comprolllluo reglmeDtalejiiiMe ikiSr. NeydeAibuquerque Maranhão.
1.2.10- Pronunc:lamento
SENADOR NEY MARANHÃO - Discurso
de posse.
1.2..11 -Comunicações
-Dos Sehádoi"es Alfredo CampOs e_Cãflos
Alberto que se ausentarão dó País.
-Da Uderança do PDS, refefente à indicaçã_o dos Senadores Roberto Campos e Virgflio
Távora para Vice-üderes do Partido nesta Ca~
sa
-Do Senador _Jamil Haddad, cOmunicando que, desde 19-3-88, coritinua exercendo
a Liderança do Partido Socialista BrasileiroPSB, no Senado Federal.
-Do Seriador Carlos De'Carl~ que se ausentará do País.
-Do Senador Ney Maranhão, referente a
sua filiação partidária nome parlamentar e o
exercício da Liderança do PMDB no Senado
Federal.

1.2.12,..... Requerimentos
- N9 30188, -de autoria do Senador João
Menezes e outros Senadores. solicitando que
na sessão a realizar-se no dia 2 de maio seja
reservado o Exj>ediente para -homenagear o
''Dia Nacional da Mulher", que ocorrerá dia
30 de abril
- N9 31188, de autoria do Senador João
Menezes e outros senadores, solicitando que

o tempo destinado aos oradores do ExPediente de sessão a se realizar no mês de maio
seja dedicado à memória do ex-Senador Taiso
Outra.

1.2.13- Discursos do Expediente
SENADOR RONAN TTTO, por' delegação da
Liderança do PMDB crise brasileira.

Proposta de saída da
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UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Tiragem:

SENADOR WIZ WINA- I Simpósio lnlernacfonal de Escritores da América Latina e
Caribe.
_
SENADOR M-IRCO MACIEL -Interligação
das malhas ferroviárias brasileiras.

SENADOR JOÃO CALMON-46• Reunião
do Conselho de Reitores de Universidades
Brasileiras.

SENADOR J(JTAHY MA&IUVÍES - CP!
da corrupção.
SENADOR LOURIVN. BAP17STA - I Simpósio Intemaciona1 de Escritores ·da América

Latina e Olribe.

SENADOR FRAIYGSCOROLLEMBERGImposto de Renda.

SENADOR JOSÉ TGNIÍGO FERREIRA - .
Paralisação das Obras da terceria ponte de ViM
t6riaMES: · · · · ·
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ORDEM DÓ DIA

Projeto de Lei da Câmara n<:> 52, de 1987
(n"' 215/87, na Casa de. origem), de iniciativa
do .Senhor Presidente da República, que altera
o art. 98 da_Lei n 9 6.800, de 9' de dezembro
de 1980 que dispõe sobre o Estatuto dos: Militares. Dlscusti.o encerrada, após parecer
proferido pelo Senador Leopoldo Peres, deM
vendo a votação ser feita na sessão. s_eguinte.
Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1988
(n"' 240/87 na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que faculta aos servidores públicos federais a opção
pelo regime de que trata a Lei n<? 1.711,
de_28 de outi.!Qro~de 1952, e dá outras providências. Dtscuasão enc:erradll, após pare.cér
proferido pelo Senador Áureo MeDo, devendç>
a votação ser feita na próxima sessão.
Projeto de_ Lei da Câmara n9 6, de 1988
(n<:> 8.169/86, na Casa de origem); de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que disM
põe sobre a estrutura das. categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
dos Serviços Auxiliares da Justiça. .elo Distrito
Federal e dos Territ6rios e dá outras providências. Dlscussio enc~• ap6s parecer proferido pelo Senador Meira Fil~o devendo a
votação ser feita na sessão seguinte.
Projeto de Lei da C:âmara n<:> 9, de 1985,
(n' 206187. na Casa de origem), que dispõe

sobre a concessão de bolsa-auxílio ao atleta
amador e dá outras pTQ_yidências. DIKussio
encen-ada dO·projeto_e ~-emenda, após parecer proferido pelo Senador Jamil Haddad,
devendo a votação ser feita na próxima sessão.
Projeto de _Lei d~ ~IJl~ _n9 15,_ de 1988
(n9 260/87, na .Ca~ de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre orgai!iiaçao do QUadro de En-genheiros Militares no Ministério do Exército e
dá outras providêntias. Discussão encerrada, após parecer proferido pelo Senador João
Lobo devendo a votação ser feita na sessão
-- seguinte.
Projeto de Lei da Câmara n9 17, de_1988
(n9 425/88, na Ça~ de_ ~rigem}, que <$;era
os arts. 79 e 71 da Lei rt9 4.737, de 15 de
julho deT965- Código Eleitoral, e dá outra.S
prOVidências. Discussão enceJT•da, apôs
p'áiecéf -proferido pelo Senador Nelson Carneiro devendo a votação ser feita na sessão
segujnte.
Projeto de Lei da Câmara !19 18, d~ _1988
(n9 7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Preside:nte. ela República, que dispõe sobre as reJaçõe~ d~ trabalh.o do treinador
profissional de .futebol e dâ outras providências. Dlscussio adiada por 15 dias noS termos do Requerimento rt" 32/88 do Senador
Jamn Haddad.•
Projeto de Lei da Câmara n~> 19, de 1988
(n9 216/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Preside_nte_da RepúbUca, que institui o Plano Nac;ional de Gerendamento Costeiro e dá outras providências. Discussão en~da~a.Pós parecer-proferido pelo Senador
Francisco Rollemberg, devendo a votação ser
feita na próxima sessão.
Projeto de Lei da Câmara n 9 2U, de 1988
- Complementar (n9 17/68-Cornplementar,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 2 9 da Lei Complementar n9 1, de 9
de novembro de 1967.Disc:unioadla.dapor
30 dia.s. nos termos do Requerimento n9 33/88,
-do Senador Áureo Me!Jo.
Projeto de Lei d~ Câm~_!l9 23, de 1988
(n9 406/88, na Casa de origem), que incorpora
teJTenos da UniãO FeQ.erai ao patrimônio da
Cohab-RJ para loteamento e venda aos flage-

a

<

6,00

2.zoo.-exe-mprares.

lados das enchentes do Estado do Rio de Janeiro. Dlsc:ussão acHada por 15 dias nos ter~ ··
mos do Requerimento n9 34/88, do Senado_r
Afonso Arinos.
Projeto de Lei da Cãmara n<? 24, de 1988
(n9 408/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre as medidas de proteção e amparo às
vitimas das enchentes e desabamentos ()corridos Oos Estados do Rio de J_aneiro ~-.~qe~ .
e de fomento às atividades econômlcas das
áreas atingidas. Discussão encerfãda
parecer proferido pelo Senador JJtmil Ha44a51._
ficando a votação para ser feita na sessão ,se-. .
guinte.
Projeto de Lei da Câmara n 9 7, d~·1 968
(n 9 8387/86, na Casa de origem), de iriiciativado Senhor Presic;i_ente. da República_, que cria ·
a 16• Região da Justiça do Trabalho e O ·respectivo Tribunal Regional do TrabalhO, institui
a correspondente Proc~radoria Regional do
Ministêrio Público da União junto ã JUstiçado Trabalho, e dá outras providêndas. I*•
<:u.ss:ão encerrada após parecer proferido pelo Senador João Castelo, devendo· a votaçio
ser feita na sessão seguinte.
Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1988
(n 9 .381/88, na Casa de origem), de iriiciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criaÇão de cargos 0a S-ecretaria do Tribunal de Justiça do Distrito. Federal e
dá outras providências. Diacussiío enceirada após parecer proferido pelo Senador Meira
F"~ho, devendo a votação ser feita na sessão
segtiínte. _
Parecer da Comissão de Rela~ões Exteri'oM
reS SObre a Mensagem n~> 145, de 1987 (no
242/87, na origem), de 14 de agosto de 1987,
pela qua1 o Senhor Presidente da República
submete à deliberação~ dQ. Senado a ~c.olha
do Senhor Murillo Gurgel Valente, Embaixador
do Brasil junto __ao _Reino da Noruega, para,
-cumulati.Vaineirte,·exerce"r ã função de Ernbai·
xador do Brasil junto à RePública da Islândia.
,Apreciação adl8.d8. por falta de quOrum para
o prosseguimento da sessão.
_Parecer da Comiss~o- d~ RelaçOes ~erio
res sobre a {"\ensagem n9 158; de 1987 (n9
2.58187, na origem), de 25 de agosto do corrente ano! pela qual o Senhor Presidente da

aPós·
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República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Octávio Rainha da Silva
Neves, Embaixador do Brasil junto à República
da fndia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
do Nepal e República de Sri Lanka. Apredação adiada por falta de quorum para o
prosseguimento da sessão.
Parecer da Coriiissão de Relações EXtericr
res sobre a Mensagem n..,. _206, de 1987 (n<:>
319/87, na origem), de 24 de se'tembro de
1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embaixador
do Brasil junto à República Cooperativa da
, Guiana, para, cumulativamente, exercer a-função de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e Granadinas. Apreciação adiada por
falta de_ quorum para o prosseguimento da
sessão.
Parecer da ConiJSSãõ de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<:> 210, de 1987 (n~334/87, na origemr. de 9 de outubro de 1987,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa,
Embaixador do Brasil junto à República do
Zaire, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à. República
Popular c;Io CongO. Apreciação adiada por
falta de quorum para o prosseguimento da
sessão.
Parecer da Comissão de Relações Extérfores sobre a Mensagem n9 211, de 1987 (n<:>
335/87, na origem), de 9 de outubro de 1987,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
elo Senhor Guy Marie de CaSti"o Brandão, Eri1.babcador do Brasil junto à República do Senegal, para cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República
lsJâmica da Mauritânia. Apreclação adiada
por falta de quorum para -o prosseguimento
da sessão.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 231 ~ de 1987 (n"
392/87, na origem), de 30 de outubro de !987,

pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deüberação do Senado a escolha
do Senhor Jayme Villa-Lobos, Embaixador do
Brasil junto à República Gabonesa, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Guiné-Equatorial. Apreciação adiada por falta de
q(Joro.m-patã o prosSeguimento da sessão.
Parecer _da Comissão de Relações EXteriores sobre a Mensagem n9 445, de 1987 (n9
643/87, na Origem), de 3 de dezembro de
1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noronha,
Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite.
Apreciação adiada por falta de quorum para

o prosseguim~nto da_~e~são.

aa:

PareCer
COmissão de Relações Exteriores sobre a -Me!nsage"in--n..,. 446, de 1987 (n"
643/87, na origem), -de 3 de dezembro de
1987, pela qual o Senhor: Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Serihor Rayroundo Nonnato Loyola
de Castro~ Ministro- de Primeira aasse da Carreirã de DipiOinata, pai-a eXercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República das
Filipinas. Apreciação adiada por falta de
quorum para o prosseguimento da sessão.
Parecer da Comissão de Relações Extericr
res sobre a Mensagem n<:>- 39, de 1988 (n9
37/88,-na origem), de 19 de janeiro de 1988,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha ·
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador
dóBiãsiljunto à República de Trinfdad e Tobago, para, cumulativamente, exercer a função ·
de Embaixador do Brasil junto à Comunidãde
de Dominica. Apreciação adiada por falta
de quorum para o prosseguimento da sessão.
--c- Parecer da Coffilssão de -Relações Exteriore:s-i;Obre j\\enSagerri n..,. 56,. de 1988 (n9
66/88, na origem), de 2 de fêvereíro de 1988,
pela quaJ o Senhor PresJOérite da República

a
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submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Fernando SiJva Alves, Embaixador

do Brasil junto à República de Trinldad eToba~
go, para, CUJTlulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasü junto à Santa Lúcia.
Apreciação adiada por falta de quorum para
o prosseguimento_da sessão.
Parecer da Comissão de Relações EXterio-

res sobre a Mensagem n 9 _101~ de 1988 (n9
128/88, na origem), de-15 de março de 1988,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro

de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Venezuela. Apreciação
adiada por falta de quorum para o _prosseguime-nto da sessão. -

1..3.1 -Comunicação da Presid~ncla
votaçâo_dos Requerimentos n<:>S 30 e 31/88. - -Referente ao compacecimerlto ão Senado Federal, na próxima terça~feíra, dia 26, em
sessão a se realizar às I O horas e 30 minutOS,
do Ministro da Fazenda. Mailson da Nóbfega.
-Adiamento~da

1.4-ENCERRAMENTO

2 - DISCURSO PROI'KINCIADO EM
SESSÃO ANTERIOR

- Do_Seriador Qd Sabóia de Carvalho, proferido na sessão de 23-3-88
3-ATADECOMISSÃO

4 - ASSOCIAÇÃO D()S SERVIDORES DO SEI'IADO FEDERAL
-Estatuto aprovado errt Asseinbléia Geral
Extraordinária, realizada no dia 16 de dezembro "de 1987

5 - MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE

P~S

.

j - COMPOsiÇÃO DE COMISSÓES
PERMANENTES
.

Ata da 12• Sessão, em 19 de abril de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro

ÀS 10 HORAS E 30 MfN([TOS, ACHAM-SE
~ENTES OS SRS.

SENADORES'

.

lllário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Perez -Aureo Mello- Odacfr Soares
- aavo Pires -João Menezes - Almír Gabriel
- Jarbas Passarinho - João Castelo Alexandre Costa - Edison Lobão -João Lobo
- Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Qd

Sabóia_de_ Ca~ho ..:.... Mal.!!O J;)enevides- José
Agripino- Lavoisier Maia~ Marcondes Gadelha
-Humberto Lucena- Raimundo Ura- Marco
Maciel- Mansw.eto de.!..aVor- Guühenne Palmeira- Divaldô SUruagy- Teotonio Vilela Filho
-;Albano Franco ....,..... Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira

-Gerson c-amata -João Calmon ~Jamn Haddad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos - Ronan Tito
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva
..:...... lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meíra Filho - Roberto
CamPos -Louremberg Nunes Rocha- M6rdo
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Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Deni- Wilson Martins- Leite_Chaves-Affor\so

Carnargo --José Richa -Jorge Bomhausen
- Dirceu Catnélro - Nelson Wedekin - Carlos
Chiarem -José Paulo Bisol-José.Fo9aça.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A lista de presença acusa o comparecimento de
õl Srs. Senador_e_s;. _l:i_avendo númerq regimental,
declaro aberta a sessão.
"
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trã~
balhos.

O Sr. l 9..Secretário procederá à leitura do EXPe~
diente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
N• 109, de 1988
(N' 152188, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do

Sena~

do Feder<ll:_
Nos termos do_ artigo 51,_ combinado com o

artigo 42, item V, da Coristituição, tenho a honra
de submeter à eJevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Governador do Distrito Fed~ral,
o anexo proj~to de lei que_ "apr~ a alteração
da denominação do Banco Regional de Brasilia
S/A - BRB, dispõe sobre sua participação no
capital de empresas, e dá outras providências".
Brasilia, 11 de abril de 1988. ..:.. -José Samey.
Nl' 6
Brasília, 2:4 de março de 1988
Ao Excelentissimo Senhor
JoséSamey
DD. Presidente da República Federativa do Bra~il
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

nomia mista que só pode ser criada por Lei, ex
n~ .200,
de 25 de fevereiro de 1967, colnbinado com o
artigo 236 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
5._ -Considerou-se, ainda, a Possibilidade de, no
futuro, ser necessário o BRB constituir outras sociedades com objeto social pertinente_ao sistema
financeiro, que possibilitem complementar suas
atividades.
6. Assim, SenhQr Presidente, apresento minuta, a forma__de ~teprojeto_de Lei anexo, que aprova a alteração da denominaÇãO-dP Banco Regional de Brasma S/A- BRB, dispõe sobre sua participação no capital de empresas e dá outras providências.
7, Deva.esdarec;er a V~a Egc_el~ncia que ambas as medidas foram aprovadas pelo Banco Cen~
tral, na qcasião oportuna.
Aproveito a oportuiiidade pã.ra apresentar a
Vossa Excelência os m~us protestos de estima
e consideração. --José Apareddo de Oliveira,
Governador do Distrito Federal.

Abn1de 1988
LEGISlAÇÃO aTADA

vi do artigo 59, inciso DL do Decret'o-,.Lei

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 13, DE 1988-DF
Aprova a alteração da denomJnação
do Banc::o Regional de BruiUa 8/ABRB, dispõe sobre sua partldpação no
capital de empresas e dá outras provi~
dêndas.
O Senado Federãl decreta:
Arl 1~ Fica aprovada a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/A- BRB,
instituído pelo artigo 15 da Lei n' 4.545, de 1O
de dezembro de 1964, para BRB - Banco de
Brasília SIA, procedida pela Assembléia Geral Extraordinária dos adonista_s do Banco, realizada
em 16 de ja!leiro de 1986.

Art. 2 9 É convalidada a participaÇãO do BRB
- Banco de Brasília S/A, no capital social da
BRB - Crédito Imobiliário S/A, constituída em
Tenho á honra de submeter à consideração
Assembléia Geral realizada em 23 de agosto de
de Vossa Excelênda q an_ew anteprojeto de lei
1983.
que aprova a aheração da denor:n[D!;lçào do B~ncq
Regional de Brasília S!A - BRB, dispõe sobre _ _ Pãiágrafo único: - Poderão participar do capital
sua participação no capital de empresas, e dá
SOcialdaBRB-CréditoimobiliârioS/Aasempre-outras providências.
sas públicas e sociedades de economia mista integrantes da estrutura administrativa do Distrito Fe2. A constituição do Banco Reg!onal de Bra- deral, assegurados ao BRB - Banco de Brasília
sília S/A - BRB foi efetu,pd_ª cqrn !YTIP8f0 no
SIA, pelo menos 5'1% (ciriqüenta e um por cento)
artigo 15 da Lei n'~ 4.545, de 10 _d_e de_:1;c:;mbro
das ações com direito a voto.
de 1964.
-- -Art. 3~ É o BRB - Banco de_ BJ:.<)sflia S!A_
3. Com a reaJização da Assembléia Geral Ex~ - autorizado a constituir as se-.Quintes sociedades
traordinária de seus acionistas, em .16 qe janeiro
por açõe$:
_ ··-- _ _ ___ _
do exercício passado, sua denominação foi alteraI-:.= BRB - Crédito, Financíamento e lnvestida para BRB- Banco de Brasília S/A
4. Em outra Assembléia Geral .os acionistas tnerfto SIA; ~
· II- BRB - Distrlbuidora de Títulos e Valores
do então Banco Regional de Brasília S/A, a 23
MobiHáiios SIA:,
de agosto de 1983_, __deliberaram constituir uma
UI - BRB- Companhia Nacional de Serviços.
sodedade anónima sob a denomi_nação de BRB
- Pã[ágrafo -CinlC(i_t::_aJnàa o BRB- Banco de
-Crédito Imobiliário S/A. A esse i'espeito foi pedida a audiência do egrégio Tribunal de ContaS Brasília S/A, autorizado a co~~. nos termos
do Distrito Feder~. que se p~nunçlou rrcy sentido
da legislação que lhe _for pertinente, sociedãde
de ser promovida medida legislativa neCessária por-açõe$ que tenha por objeto sodal atividade
à conva1idação-dos ate-s praticados, tendo em vis- própiia do sistema financeiro.
ta que o Banco Regional de BrasíJia nüÓ possui
Art. 4 9 Esta Lei entra em vigor na data de
autorização lega] para criar subsidiária, e que a
sua publicação, revogadas as disposições em
subsidiária constitufda é uma sociedade de eco-- contrário.

.

LEI N• 4.545.

DE I O DE DEZEMBRO DE I 964

Dispõe sobre a reestruturação admi-

nistrativa do Dlsbfto Federal e dá outras
provldêndas,

Ô Presidente: dá República.

Faço saber qu~ o Congresso NaCional decreta
e eu sanciono a _seguinte Lei:
Art. 15. Fic__:j o Prefeito do DiStritO Federal autorizado a _constitui_r, nos termos desta Lei da legislação que lhes for aplicável as seguintes sociedad,es por ações;
a) Companhia de Telefones de Brasília (COl!t.J3), destinadã a ciàmiriistr~r _os seiViços telefô..
nicas urb~os e inten,Jrbanos; _
·
b) Companhia de EIE:tricidade de Brl;l.!jl.ília (CEB), destin.ada a administrar os serviços de
energia elêtrica;
·- c:) Companhia de DeSenVolvimento do Planalto Central (CODEPLAN), destin~da a_ promover
a _expansão das atívidades econômicas do Plam~lto_ Çe_ntral;
d) Banco Regional de Brasília- SA (BRB) (vetado)
§ 19

Nas empresas de que trata este artigo,
a Prefeitura deterá, pelo menos, 51% (cinqüenta
e um por cento) _d_a_s aç_ões__ com direito_ a voto,
e, através de seus representanteso rarâ obserVar,
nos atos constitutivos de cada empresa, os preceitos legais aplicáveis.
§---2:~ A quota de participação da Prefeitura do
Distrito Federal, na formação do capital de cada
uma das entidades a que se refere o artigo anterior
seráJiiteQralizada mediant~:
a) avaliação, e subseqüente transferência; e~in
corporação dos b~ns atualmente vinculado_s às
atribuições específicas das sociedades integràntes do património da Companhia Urbaniza.dora
da ~ova Capítal do Brasil;
,b_) transferência de quaisquer recursos orçamentários, e Outros fundos eSpecialmente vinculados ao serviço.
c::) dotações ou créditos que, com esse. obje- .
tiV-0, vierem a Ser autorizados por lei;
d) doações ou contribuições de qualquer natu-

reza.
§ 39 A partir da data de sua constituição passarão a ser recolhidas às entidades de que trata
o art 15, as contribuições de taxas destinadas
à manutenção ou retriQuíção dos serviços que
passarem à sua responsabilidade, assim como
as receitas que, com o mesmo objetivo, vieram
a ser instítufdas em Lei.
· § 4 9 As entidades citadas pela presente lei poderão arrecadar as contribuições e taxas dos próprios usuários através de uma coletoria de rendas
industriais comum ou pelo Banco Regional de
Bn~sília SA, mediante convênio.
§ 5 9 As empresas de que tiata este artigo,
assim como as operações que re-alizarem, gozarão de isenção de pagamento dos tributos de
c.ompetênda da União e do Distrito Federal, aplicando-se-lhes o ~posto nos artigos 13 e 14 da
Lei n 9 2.874, de 19 de setembro de 1956.
§ 6• (Vetado).

k
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Abril de 1988

AVISOS
Do Ministro-Chefe do Gabinete ClvU da
~ldêncla da RepúbUca
N9 2337S8, âe 7 do corrente, enquninhando
cópia do Aviso no;> 128, de 9-3-88, com os esclarecimentos do Ministério da Justiça sobre os que-

sitos constantes do Requerimento n9 11, de 1987,
de autoria do Senador Itamar Franco.
N~

236/88, de 7 do corrente, encaminhando

cópia do Telexn92509, de21-3:88, coin- oS.es<:Jarecimentos do Ministério das Relações Exteriores
sobre quesitos constantes do Requeriment9__ n9

240, de 1987, de aut:Ofia do Senador Itamar Franco.

PARECER
Parecer n'? 2, de 1988, da Comissão Especial
criada para examinar denúncia por Crime de responsabilidade.
DenúnCia Sfrt', de 1988
Denunciante: Deputado Gerson Peres
Denunciado: Dr. Josê Paulo Sepúlveda Pertence,
Procurador..Qera1 da República.
Relator: Senador Od Sabóia de Cmvalho
O Sr. Deputado Gerson Peres denuncia ao Senado Federal o Sr. José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da República, alegando:
Enviou oficio ao acusado solicitando que, no
exercício das funções de Procurador-Geral Eleitora], dirigisse representação ao Tribunal Superior
EJeitoral, a fim de que este determinasse a suspensão das transmissões gratuitas, por meio de rádio
e televlsão, de partidos que não preenchem as
condições legais que os habilitem a essa propa-

ganda.

_ sentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja
prova testemunhal a denúncia deverá conter
o rol das testemunhas, em número de cinco,
no m:ínimo."
A denúncia nã.o está acompanhada de documento que _comprove tenha o Sr. Procurador-Geral da República recebido o oficio _ou tenha se
recusado a fazer a representação. Não está acompanhada de prova, expedida pelo Tribunal Superior E1eitora1, de que não foi feita a representação.
Não está acompanhada de prova de que tenha
sido ultrapassado prazo legal, pelo denunciado,
em que devesse praticar ato de oficio. Não está
-ac-ompanhada de declaração da impossibilidade
de apresentação de tais provas. Não está acompanhada da indicação de testemunhas.
Não satisfazendo a denúncia os requisitos do
art. 43, somos de parecer que, nos termos do
arl.. 45, não--deve ser qbjeto de deliberaçã9.
- -Sãla das SessDes. 15-de abril de· i 98"8. -João
Menezes, Presidente -Cid Sabóla de Carva.~
lho, Relator- Teotonlo Wela Ftlho- Edlson
Lobão - Jamll Haddad - Odaclr Soares -

Mauricio

Corr~a

-
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O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) A Presidência comunica ão Plenário que S. EJr
o Ministro .da Administração, Aluízio Nves, que,
atendendo à convocãção feita através do Requerimento n9 _21, de 1988, deveria comparecer ao
Senado--ria-presente sessao, sOilcitou adia111ento,
deferidO pela Presidência de comum acordo com
as lideranças, para data a ser posteriormente mar~
cada logo após o seu regresso dos Estados umdos, onde se encontra em-trãtatnento de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência comunica ao P!Emário que deferiu

requerimentos de autoria dos senhores Senadores Alfredo Campos e CarJos Alberto, nos quais
S. EX" solicitavã.m licenÇa para participar da Delegação Brasileira à 7~ Conferência lnterparlamenw
tar, a realizar-se na Guatemala, no perfodo de
_11 a 16 do corrente mês.
SãO os seQuiiÍ.tes os requerimentos deferidOs-

REQUERIMENTO

N• 28, de 1988

Chagas Rodrigues -

João Lobo -Nelson

carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O expediente lido vai à publicação.
_
Sobre a mesa, oficio que vài ser lido pelo Sr.
)9~Secretário.

É lido o seguinte
OÁCIO

Brasilia, 11 de abril de 191?8
Embora sem indicar, no ofício, quais sejam es- A Sua Excelência o Senhor
ses partidos, afirma que não estão habilitados os · Senador Jutahy Magalhães
que não têm registro definitivo ou não têm repreDD. Primeiro-Secretário do Senado Federal
sentação no Congresso· Nacional.
Nesta
Alega que o acusado não se dignou de fazer
9 50
N
ao Tribunal a solicitada representação.
Retifica
autógrafos do
O oficio está datado de 9 de fevereiro e a denúnProjeto de Lei n~ 240, de 1987
da de 14 de março do corrente ano.
A única prova apresentada é uma cópia do ofiSenhor Secretário,
cio.
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência
a seguinte retiflcação nos autógrafos referentes
Parecer
ao Projeto de Lei n 9 240, de 1987, que "faculta
Diz a Lei n• l.Q79,~~de 10 de abril de 195~0,
aos servidores públicos federais a opção pelo regiw
que "define os crimes de responsabilidade e regume de que trata a Lei n 9 1. 711, de 28 de outubro
la o respectivo processo de julgamento":
de 1952, e dá outras providências''.
No art. 39, ln fine, onde se lê:
"Art. 40. São crimes -de responsabilidade do Procurador-Geral da RepúbUca:
"-~ a vantagem de que trata este artigo."
2 -recusar-se à práticã de ato que lhe
Leia~ se:
incumba;
"... a vantagem de que tratam os§§ l9
3 - ser patentemente desidioso no cum- e.29 do_ artigo anterior:'
primento de suas atribuições; ...
Arl 41. É permitida a todo cidadão deAproveito a oportunidade para renovar a Vossa
nunciar perante o Senado Federal os MirUsExcelência os protestos da minha alta estima e
tros do Supremo Tribunal Federal e o Procua mais distinta consideração. - Paes de An~
rador-Geral da República, pelos crimes de
drade.
responsabilidade que cometerem (artigos 39
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) e40).
Te-nãO" em ViSta que o-projeto de Lei da Câmara
Nesses dispositivos se baseia a acusação.
n" 5, de 1988, figura na oriiem do dia desta sessão,
Acrescenta o art. 43:
como item n 9 2, a Presidência encaminhará o
"A denúncia, assinada pelo denunciante
expediente que acaba de ser lido ao Relator degjgcom a firma reconhecida, deve ser acompanado da matéria, para análise pertinente, em atennhada dos documentos que a comprovem
dimento ao que dispõe o art. 361, parágrafo único,
ou da declaração de impossibilidade de apre- do Regimento Interno.
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Tendo sido degjgnado para participar da Delegação Brasileira à 79• Conferência lnterparlamentar: a realizar-se na Guatemala, rio perlodo de 11
a 16 do corrente rriês, solicito autorização do Senado para desempenhar essa missão, nos termos
dos arts. 36, § 29, da Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do Pais
durante cerca de 1O dias.
Sãia das Sessões, 7 de abOI de 1988. - Alfre_doC~_pos.

REQUERIMENTO

N• 29, de 1988
Tendo sido designado para participar da Delegação Brasileira à 79• Conferêilda Interparlamentar a realizar-se na Guatemala, no período de 11
__ a 16 do corrente mês, solicito autorização do Senado para desempenhar essa missão, nos termos
dós arts. 3_6, § 2~ _da Constituição, e 44 dO Regi______ -=
- mento Int~rilo.
.EsclareÇõ (Jue deVerei e_star- ausente do País
durante cerca _de 1o dias.
Sala das sessões, 7 de abril de 19E8. .::...__Carlos

Alberto.

.

~

~

~

O SR. PRESIDENTE- (HUmberto Lucena) -A Presidência recebeu, do GoVernador do Estado
do Pará, o _Qfic:iQ n 9 5!6. de 1988 (n" 54/88, na
origem), solicitahdo a fetifi:::ação da Resql,uÇão
n~ 160,_ de 1-986, qUe aUtorizou aqUele Estado
a contratar operação de créditO no vàlor correspondente a 363.865,70 OTN.
Nos termos da Resolução n9 1, de 19B7, a Presi~
dência deslgnará, oportunamente, o Relator da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência recebeu telex do Presidente da Câ- mara dos Deputados do Peru, comunicando_ que
ãquela Casa aprovou, por unaniiriidade, mOção
que repudia a decisão do Governo dos Estados
Unidos de enviar tropas ao território hondurenho,
instando-o a retirá-las imediatamente, a fim de
reduzir as tensões_ na América Central.
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Em outro telex, aquela autoridade comunica,
ainda, ter a mesma Câmara aprovãdo moção reiterando seu reconhecimento e firme respaldo aos
legítimos direitos de soberania da República Ar-

PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1•14, de 1988
Cria a Fundação Cenb'o Brasileiro de

gentina nas Ilhas Malvinas, bem como- expres-

sando consternação à decisão do Governo do
Reino Unido em levar a cabo ·manobras militares
naquelas ilhas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo

Sr. 19-secretano. __

É lida a seguinte

RESOLUÇÃO

N• 36, de 1988
Prorroga nos termos do estabelecido
no art. 178 do Regimento Interno do Se-

nado Federal, por 90 (noventa) dias, o
prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a Investigar, em pfOoo
fundldade, as denúncias de hTegularldades, inclusive conupçáo na Administra-

ção Públk:a. ultimamente tomadas tão
notórias peJos meios de comunicação.

O Senado Federa] resolv_e:
Art. )9

Fica prorrogado por 90 {noventa) dias

APoio à Pequena e Média Empresa Fundação CEBRAE.
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir a Fundação Centro Brasileiro de Apoio
à PeqUena e Média Empresa - Fundação CE-

BRAE.
Art. 29 O Poder Executivo definirá, no respectivo Decreto de criação da Fundação CEBRAE,
as fontes de recursos indispensáveíS ao seu funcionamento.
Art. 3 9 A Fundação CEBRAE sub-rogar-se·á,
em todos os direitos e obrigações do Centro Brasileiro-de Apoio à Pequena e Média Empresa, sociedade civil sem fms lucrativos, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, a que sucederá
para todos os efeitos legais.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data. de
sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Al>ril de 1988

Art. 29 As pessoas físicas e as jurícHcas de
direito público e privado, que pagarem ou creditarem rendimentos no ano--base, deverão fornecer
aos beneficiários, até a data prevista no artigo
1~. os documentos necessários ao preparo e instrução das suas declarações anuais de rendimentos.
Parágrafo único. Deverão também ser fornecidos aos contribuintes interessados, até a data
··estabelecida no artigo 19, os documentos refe-rente aos juros do Sistema Financeiro de Habita~
çãci e a outras espécies de abatimentos cujos
valores não são destacados nos comprovantes
de (JUitaÇão.
--

Art. )9 As pessoas físicas oujuridicas que deixaram de fornecer até o dia 20 de janeiro seguinte
ao ano-base, ou fornecerem com inexatidâo, os
documentos referidos no artigo 21', ficarão sujeitas
ao p-agamento de multa equivalente_ ao valor de
uma OTN, por documento.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, a
multa de que este artigo ~rá equiva1cnte ao valor
-de duas OTN, por documenta.
Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação
Art. ,59 Revogam-se_ as disposições em con~
trário.

o prazo de duração da Comissão Parlamentar de
Opresente Projeto de Lei consubstancia aspiraJustiftcação
Inquérito destinada a investigar, em profundidade,
ção que já vem sendo de longa data, no sentido
as denúncias de irregularidades, inclusive conup- de estabelecer uma fonnajurfdica mais adequada
O presente- Projeto -de Lei trata da frxação de
ção na Administração Pública, ultimamente tornaao CEBRAE, permitindo-lhe cumprir eficiente- _novo prazo para a entrega aos contribuintes do
das tão notórias pelos meios de comunicação,
imposto de renda dos documentos _incUspensávell
mente suas novas atribuições, atuando como órinstitt.iida pela Resolução n~ 22, de--198&
aO preparo e instrução de suas- declarações de
gão executivo do Conselho de Desenvolvimento
Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data
rendimen_to_s anuais.
das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o que
ele sua publicação.
lhe ensejará maior articulação com os dive_rsos
Ao estabeJecer a data de 20 de janelro seguinte
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con- órgãos e entidades que atuam_ na_ promoção de
ao ano-base_como prazo limite para que os formutr6rio.
medidas de apoio ao segmento de empresas de
lários de declarações de rendimentos sejam distriSala das Sessões, 19 de abril de 1988.- Mau- menor porte.
buídos e as pessoas ffsJcas e jurfd.Icas forneçam
rido CoJTêa-.Miírlo Covas- Mauro Borges
aos contribuintes os documentos adma referidos,
Concebido como Sociedade Civil sem fins_ Lu- Aft'onso Camargo - Dirceu Carneiro -o-ProjetQobjetiv.E~ fundamentalmente dar melhor
crativos e atuando através de 26 (vinte e seis)
Mário Mala - Luiz Viana - Albano Franco
uniformidade de tratamento à matéria, compati·
- Cid Sabola de CIIIVlllho - Nelson Car- agentes estaduais, situação que perdura até o moneiro -Fernando Henrique Cardoso -Leite mento presente, ressente-se o CEBRAE de uma bilizando o prazo proposto com a vigente legislação do imposto de renda.
Chaves - Itamar Franco - Jutahy Maga- configuração jurídica apropriada e de fontes adeÉ de se observar que_ o prazo ora em vigor
lhães - Chagas Rodrigues - Ronan Tito quadas de recursos específicos.
- 15 de fevereiro - não se harmoniza no art
Sua transformação em Fundação criará condi- Iram- Saraiva - Mansueto de Lavor :29 do Decreto-Lei nç 3.296, de 21 de dezembro
Pompeu de Sousa - José Ignádo Fetmn. ções que lhe pennitam atuar com maior flexibilide 1987, segundo o qual o saldo do imposto
- Carlos Chlarelll - José Agrlplno Mala - -- dade administrativa e captar recursos de diversas
apurado na declaração deverá ser c_orrlgido moMendes CanaJe·- José Paulo Blsol- Ruy fontes para financiar os seus programas.
netariamente a partir de janeiro e não do mês
As micras, pequenas e médias empresas confia
Bacelar - José Rlcha - Almlr Gabriel de apresentação da declaração. Como os doeu·
na aprovação desta proposição, -que, certamente,
Severo Gomes- JamD Haddad- Ronaldo
mentes necessários ao preparo e instrução desta
Aragão - Lavoisier Mala - Francisco ~o trará grandes beneficias à economia nacional.
podem ser fornecidos__ até 15_de fevereiro, fácil
Sala das Sessões, 19 de abril de 1988.- Senalemberg -Jorge Bomhausen - Márcio La-é verificar que muitos contribuintes que deseJa·
dor Marcondes Gadelha.
cerda - João Castelo - Teotonlo Wela A_ rem entregar sua declaração e pagar em janeiro
lho -Nelson Wedekln -Wilson Martins o imposto nela apurado, ficarão impossibilitados
José Fogaça- Alulzlo Bezerm- GuUherme
de fazê-lo e, de conseqüência, terão de arcar com
PROJETO DE LEI DO SENADO
Palmeira - Dlvaldo Suruagy - Marco Mao ónus da correção monetária.
dei.
N• 15, DE 1988
Assim, a frxação do dia 20 de janeiro, como
data-limite para o fornecimento dos documentos,
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Estabelece prazo para distribuição dos
compatibiliza as normas relativas à matéria, aten·
O documento lido contém o número de assinafonnulárl~ de dedarações de rendlmendendo aos legítimos interesses dos contribuintes,
turas para constiblir, desde logo, [esolução do
-~ e para entrega aos conbfbuintes dos
que poderão ainda em janeiro pagar o imposto
SenadO. - -documentos necessários ao preparo e
com base no valor da OTN desse mês, e às conveA Presidência determina a sua publicação para
Instrução desAs declaraçóe5.
niências das fontes pagadoras, que terão o prazo
que produza os efeitos legais.
de 20 (vinte) dias para preparar e ·entregar os
O Congresso- Na dona! decreta:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Arl 1~ A distribuição dos formulários para de- -documentos.
Sobre a mesa, proJetes de lei que vão ser lidos clarações de rendimentos das pessoas físicas será
Quanto à sanção pelo atraso na entrega destet.
pelo Sr. Primeiro..Secretárto
ou peJo se_u fornecimento com inexatic;tão, o Pn>
et'etuada até o dia 20 de janeiro seguinte ao ano~jeto adota como penalidade o pagamento de muJo
base.
São lidos os seguintes

Quarta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abrilde1988
ta equivalente ao va1or de uma OTN por docu-

mento, por julgá-la suficiente para compelir as
pessoas ffsicas e jurídicas ao cumprimento da
obrigação. Para os casos de reincidência, o Projeto sugere a aplicação em dobro da multa acima
mencionada.
Em face das razões expostas e tendo em vista

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na) -

Os projetes lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Encontra-se na casa o Senhor Ney de Albuquerque Maranhão, suplente _convocado da representação do Estado de Pernambuco, em virtUde do
·falecimento do titular, Senador Antônio Fa-nas.
sobretudo os interesses dos contribuintes que o
Projeto visa a proteger, esperamos que ele venha - Sua Excelência encaminhou à mesa o diploma,
que será publi~ado na forma r~ímental.
a merecer a aprovação dos meus ilustres pares.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1988- Senador -- - - ~ o se9uinte o diplom~ encaminhado à
Mesa
Francisco RoUemberg
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~vam seus Estados. Entre eles pos-sO citar o ah.!al
P.resJdente do Senado, SenadOr Humberto Lucena, do valoroso PSD da Paraíba, na época.

Com OS CompanheirOs que não ·conheço terei
muito que aprender, pois estou há mais de 20
anos afastado do Poder Legislativo.
Assumo a cadeira de Senador da República

substituindo meu amigo o Senador Antonio Parias.

Permltam-me, nest~ instante, Sr. Presidente e
Sr.S: Senadores, chaffiá-lo, como· sempre o fiz na
vida, de Tainha. Homem simples, íntegro e, acima
de tudo, de palavra. Estudamos juntos no mesmo
colégio, o Colégio Pedro Augusto, na época um
dos mais rigorosos· de Pernambuco. Tolnho se
formou em EC:6Tiomi;;:~" eü 'na pfática da vida.
REPÚBLICA FEDERP.TIVA DO BRASIL.
Tainha entrou na política como-Vereador de sua
-terra,~ o· ~~nlcfpio de Suft4>im _e ~e pois foi deputado estadual, sendo o mais votado do Estado.
Na Assembléla Legislativa representoU Pernambuco· duas vezes. Foi brilhante na Comissão de
Economia-, sendo seu Colega, na época, meu- pai,
lRIBUNAL BEGIO!\AL ELEITORAL
que sempre comentava comigo a admiração que
PERNAMBUCO
lhe devotava pela sua maneira simples, sincera,
de homem de palavra que a assumia integralmente. Foi Prefeito da cidade de Recife, fazendo
uma das mais dinâmicas administrações que nossa Veneza brasileira conheceu. Representou Pernambuco na Câmara Federal por 2 legislaturas,
com magnífica votação, só ficando abaixo em
SUPLENTE DE SENADOR DA REPÚBLICA
votos dos Deputados Miguel Arraes e_Jarbas Vasconc~los. Formada a chapa majoritária da Frente
O Des-2mbaroaàor ?resideme do TRIBUNAL REGIONAI ELEITORP.L
_
Popular de Pernambuco, Toinho foi peça flJllda..
do Estado de Peffiambuco·, nos terrnos·da Le~slaçã.::. Eleitoral vigente ~ tendo em
mental como Representante do povo do Agreste,
vista o resultado d~s ~::!eições realizadas em 15 de 11ovembro de 19_86,
da área metropolitana, dos industriais progresconcede o p:-es.=nte di?loma acr Sr.
sistas que viam nele o industrial modeffio. vitorioso em todos os seus empreendimentos e, acima
NE'i' DE ALBUQUEHQUE MAEANH.Z,O
· de tudo, a siinplicidade da_ palavra empenhada
_-_nos palanques das mudanças que propunha realina qualidaàe de 1~ Sup!ente do Senador da República A:1rór:io P.nuda de Farias.
-zar. No Senado Federal, _foi' o defensor de. altos
segu:~do a proclamação feita em 5~$$. de 1~ àG. jan;;iro cie 1987.
~ inte_r:eSáés de Pernambuco. istO __ele _o fez integral·
baseada nos seguintes dados .oficiais, extrGraos- da raspectiv~ ata_:_
mente._.Seu último ato foi comunicar, através do
Votação gEral apurada .. _ ....••.•.•.•. .2..967.3§2
Oiere-dã. Casa Civil do GoVernadOr de -PeinamVoia;ão d~_diplomado ••...••..• ~.- • · ._)._,.z_q4-,.So9.
., buco; Deputado Marcos Cunha, que votaria a favor da ~ção da cana, contrariando frontalmente
E p·:.ra que o elei-:o possa provar sua condtção, mandei expedi? o presente diploma.
seu-? interesses _como industrial do açúcar.
_
'
·.
.que assino com o diplomado. Sr. Presidente e Srs. Senadores, para -o orador
,
Rectíe. 09 de janeiro de 19.a7__ _
- que hoje substitui o Senador Antonio Farias, Será
- muito difitil substituí-lo nos seus atas, na sua cor_:.,....;.._~:,.. __.;c:::; ~- - )'eçào, no·seudesprendimento, na sua humildade
e, ·aciina de tudo, na sua Palavra, que; quando
,J.
.• • f'ruu:l•n"
empenhada, era palavra certa. Com alguma experiência parlamentar que adquiri no período em
que representei meu Estado na Câffiara Federal
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Declaro empossado, como Senador da Repúbli~ e com a colaboração de velhos Cõfupanheirós
Designo t::Omissão formada pelos Senadores
ca, o nobre_ Sr. N~y de AJbuquerque Mar~ão com_ qUe hoje me encontro, e com os mais novos
Mansueto de Lavor, Fernando Henrique Cardoso
que, a partir deste mome_nto. passará a partlc1par Colegas que hoje tenho imenso prazer de conheRachid Saldanha Derzi para introduzirem S: EJcl'
cer, terei conselhos e- ensinamentos de que tanto
dos trabalhos da Casa.
erit plenário, a fim de prestar o compromisso reginecessito para meu desempenho de Senador, remental. (Pausa.)
·O SR- PRESIDErfrE (Humberto Lucena) presentando o bravo povo de Pernambuco.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney MaraACOMPNiHADO DA COMISSÃO DESIGParticipo ao Senado da República que desejo
nhão.
~
NADA, DÁ ENTRADA EM PlENÁRIO O SR.
_
continuar fiel ao Programa da Frente Popular de
NEY DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,
o SR. NEY MARANHAO (PMB - P~. Pro- PernamtJ:uco, cuja bandeira foi desfraldada pelo
PRESTANDOJUNTOÁMESA O SEGUINTE
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pres1dente, ~ GovemadorMigueiArraesdeAiencarepelonosso
COMPROMISSO FIEG!MENT~
Srs. Senadores:
Prefeito da cidade do Recife; Jarbas Vasconcelos.
Quis o-destino que, depois de 20 an?s• quando
Terminando minhas palavras de homem que
"PROMETO GUARDAR A CONSTTTVIÇÃO FErepresentei Pernambuco durante 4legislaturas na não tem curso superior, mas que tem muita expeDERAL E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR
Câmara Federal, sendo em 1969 meu mandato riência e prática da vida e, acima de tudo, uma
REL E LEALMENTE O MANDATO DE SENAcassado e meus direitos políticos suspensos, que vontade de leão para servir a meu País, a meu
DOR QUEO POVO ME CONFERIU E saSTENeu voltasse ao convívio de mais de 30 q>~_npa- Estado de Pernambuco, a minha gente sofrida,
TAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENnheiros que também naquele tempo represen- do operário mais hwnilde ao industrial podero~o.
DÊNCIA DO BRASIL "(PALMAS.)

e

'DIPLOM?\_
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Brasilia. 19 de abril de !988

Tentaremos juntos desenvolver a riqueza e o bem-

estar de Pernambuco e, acima de_ tudo, não decepcionar a valorosa Casa de Rui Barbosa. o Se- nado da República do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem. Palmas.}.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente .do ~nado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de coml.Ulicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, armea
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas -a, do Regimento Jnf._emo, que me ausentarei dos
,pelo Sr. ]9-Secretár:lo.
trabalhOs desta Casa a partir do dia 20'4-88, para
participar de Conferência na Columbia University,
, São Udas as seguintes
Rockfeller Center, na cidade de New York, EEUU
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Senhor Presidente,
Nos 'termos_ do art. 43, letra "a", do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que me_ ausentarei do País a partir
de 8 de abril corrente, em missão oficial, para

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de alta estima e conside-

ração. -

Senador c-tos -~'CarO.

Senhor Presjdente:
Teimo a honra de comunicar a Vossa Exceterparlamentar, a realizar-se na cidade da Guatelência, à vista do disposto no art. 7ç do Regimento
mala.
Interno, que, assumindo nesta data a represen·
Brasília, 8 de abril de 1988. ......,.... Senador Alfredo
taçâo do Estado de Pernambuco, adotarei o nome
Campos.
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PMB (Partido Municipalista Brasileiro).
Atenciosas saudações, -Ney Muanbão
~ 6deabn1de1988 -010/88-GCA

..Participar, como Delegado da 79• Coriferência ln-

Brasília,

Ban9 Sr.
Senador Humberto Lucena

DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente:
Cóm baSe no art. 43 do Regimento Interno elo
Senado Federal, sirvcrme do presente j>ara coin.U~
nicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País; no :Periodo de 9 a 16 de abril do corrente
ano, a fim de representar o Senado Federal junto
ao GrUpo Brasileiro de União lnterparlamentar,
na ?Çr COnferência Interparlamentar, na cidade
de Guatemala CA
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevãda estima e distinta
consideração. - Senador Carlos Alberto.
Brasília, 13 de abril de 1988

de abril de 1988

Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digrússimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de comunicar a Vossa
Excelência que exercerei a liderança do Partido
Municipalista Brasileiro no Senado Federal.
Reitero a V. Ex' meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Ney Manmh6o,
UderdoPMB.

mês _de maio, seja dedicado à memória do ex~Se
naaor Tarso Dutrã. - Sala das Sessões, 19 de abril de 198a-Joáo
Menezes- Rünundo Ura -l'labor .Júnio<
- Álvaro Pacheco - Lulz 1/lana - Chagas
Rodrigues- .José Paulo Biso!.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
votados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, por delegação da Uderança
do PMDB, ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN lJTO (PMDB - MG. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vinha com alguns assessores elaborando uma
proposta para a saída da crise em que nos encontramos, quando fui swpreendido pelo noticiário
nacional da pressa e, por que não dizer, até do
açodamento do governo em promover a desestatização. Por Isso, Sr. Presidente, proponho-me
agora a apresentar este trabalho, embora inconduso. Talvez isso traga um caráter de proposta,
e por isso~ aberta à crítica e à contribuição dos
companheíros.
Colaboraram neste trabalho o Professor João
E1.1st,á.quio Silveir;;~.. o Prqfessor Juarez Souza, o
Professor Renato Campelo, o Professor Mozart
Foschetti, o Professor Fuad, o Dr.J'aulo Rogedo,
os Drs. Rtcardo Santiago, José Amaral Sobrinho,
Ataíde Jorge de Oliveira, Pedro Demo, Dércio Garcia Munhoz, José Maria Costa, Ruben Amoresi
e Cândido Gomes.
Sr. P~sfdente, Srs. Senadores:

(I. A CONSTATAÇÃO DA CRISE)

O SR. PRESIÍ:IEriTE (Humbero Lucena) As comunicações lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. l 9 ·Secretário.
São Udos OS -Seguintes

Of. 18/88
Exm9Sr.
REQOERJMENTO
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Se:nado Fed~al
30, de 198ÍI
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a Vossa ExNos termos do art. 185 do Regimento Interno,
celência, para os devidos (ms, a indicação dos
requeremos que na sessão a realizar-se no dia
Senhores Senadaes Roberto Campos e Virgílio
Távora pata Vice-Uderes do Partido Democrático 2 de maio, seja reservado o Expediente para homenagear o "Dia Nacional da Mulher", que ocorSocial. nesta Casa.
rerá dia 30 de abril.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de consideração e.apreço.--:- Se- _ - Sala das Sessões, 19 de abril de 1988.- Senanadar Jubas Pauarlnho, Uder do PDS.
dores- .Joio Menezes- .José FopçaExcelentíssimo Senhor Senador .Humberto Luce~ _ Cid Sabóla de Cuvalbo - Albmlo Fnmco
:._ Francisco Rolembeig -l'lalioc .Júnior na
-ríeloon CarneirO.
MD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExCelência que, desde 1-3~. continuo exercendo a
REQOERJMENTO
Uderança do Partido Socialista Brasileiro- PSB,
nesta Casa do Congresso Nacional.
1'1• 31, de 1988
Sirvo-me da "oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima
Nos tennos do artigo 185 do Regimento Intere distinto apreço.
_
-- Brasília, 14 de abril de 1988.- Senador Jaml no, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente de sessão a se realizar no
Hadadd,UderdoPSB

.rt•

Ocupo esta tribuna para trazer aos meus nobres
pares uma proposta de saída da crise em que
vivemos. As crises, como se sabe, são momentos
de decisão. Quanto mais profundas maior possibilidade elas criam para a realização prática de
novas idéias. Urge, portanto, que todos nós busquemos soluções e façamos propostas.
A situação do mundo em que vivemos, não
só no Brasil mas também na América Latina e
África, nos Estados Unidos e Europa,·e até mesmo
no Leste Europeu, está marcada hoje pçr crises
profundas e interligadas. A revista Isto É, de 23
de março, traz matéria sobre uma grande depressão que poderá assolar a economia norte-americana em 1990, e Que vem sendo prevista com
iriSIStencía -peJO--economista Ravi 8atra. Uma tal
depressão, realmente não improvável, nos Esta~
dos Unidos terá efeito devastadores na economia
mundial e, conseqüentemente, no Brasil. Na ver~
dade, nós, brasileiros, já estamos vivendo a; ma~zelas dessa grande depressão, e por isso assinalo
que a soJução que proponho leva em conta o
contexto mundial.
t~o~m_
"Ex:!'s que neste clima Qerai de crise
a situação já aparece pior no Brasil e muitos brasileiros sonham em deixar o Pafs. Recentemente,
a revista Veja trouxe matéria de capa sobre as
_razões de Wl'l êxodo sef!l. precedentes. Nos 500
anos da história nacional, afirma a revista, é a
· prú-neir8 VeZ. que os brasile"iros deixam o país em
números significativos e por voiltade própria.
E para onde vão?

v:

Abril de 1988
Para os Estados Unidos, França, Canadá e até
mesmo para a Austrália, Nova Zelândia, Itália, Espanha e Portugal. Segundo Veja os brasileiros
emigram por causa da estagnação económica,
que vem desde 1981, e porque não existe wn

projeto de país em que possam confiar.
Em meados de março, O &tado de S. Paulo,
a Gazeta Mercantil, o Jomal do Bnutl, a Folha
de S. Paulo, o Estado de~ e outros jornais
publicaram estatísticas do IBGE que apontam para a permanência da estagnação económica do
setor industrial, e até mesmo para uma possível
recessão_ este ano nos níveis das ocorridas em
1981 e 1983.
No dia 13 de março, o Estado de S. Paulo
trazia matéria sobre a falência -dos Estados e a
insatisfação do func_ionalismo. Com exceção da
Bahia, nenhum Estado tem pago reajustes pela
URP a que o fundonalismo tem direito. Naquele
mesmo jornal, duas páginas antes, vinha entrevista com o Mirtisf!O Mailson, na qual ele argumenta que s6 o FMI pode salvar o Pafs da recessão.
·
Vejam bem, Srs. senadores, que a crise brasileira afeta até mesmo a. autOnomia: naCional. E
tem mafs. Ela se apresenta também como uma
crise de govemabilidade e anemia social, conforme assinalou nesta tribuna, ,há pouco mais de
um mês, o nobre Senador Fernando Henrique
·Cardoso.
(2. AS GRANDEZAS DO BRASIL)

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não deixa de
ser irónico e triste que estejamos nesta bancarrota, ~is o Brasil é um grande país. E somos
indiscutivelmente grandes em pelo menos três
esferas estratégicas:
1) na população; 2) em nossos recursos naturais; e 3) em nossa localização geográfica.
Em primeiro lugar, portanto, somos hoje mais
de 140 milhões de pessoas, um contingente Igual
à população japonesa. e metade das quais com
menos de I 8 anos de idade. Somos, pois, um
povo jovem e em função disso, temos que cultivar
nossas melhores esperanças.
Além da juventude, outra grandeza subjetiva
ainda maior do Brasil está em que seu povo constitUi uma síntese de todos os povos do mundo.
Já foi moda dizer que os Estados Unidos da América são um ca1deirão, um metting pot, de nacionalidades. Isso os Estados Unidos de fato são,
mas eles o são apenas no tocante a nacionalidades européias, um caldeirão apena$ de nacionalidades brancas.
O Brasil tem ido além da arte de misturar os
povo~, e tem-se tomado num caJdeirão das gran-.
des configura~ões raciais humanas -de:~oríge
nes, africanos, asiáticos e europeus, numa fusão
mais completa e universal.
Isto não quer dizer que-o Brasil seja uma democracia racial acabada. Falta muito para chegarmos lá. Mas quero dizer que, com o material humano de que dispomos, poderemos construir
uma civilização que seja mais consciente e generosa para com a própria espécie humana, espécie
hoje aterrorizada por desastres ecológicos e pelo
chauvinismo das potências nucleares.
Quanto aos recursos naturais, não preciso delongar-me em sua descrição. Basta distingui-lós
em três grandes grupos - agrícolas, minerais
e energéticos em geral - e de pronto sentimos
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que o Brasil vem se sobressaindo em cada um
isso eu apresento, hoje, à apreciação de todos
deles.
uma sugestão para a saída dtl crise. No entanto,
E ciuanto a nossa localização no mundo, eu eu gostaria de apresentar um breve diagnóstico
gostaria de afirmar que, dado o desenvolvimento
da crise que vivemos.
industrial que já alcançamos, nós ocupamos hoje
ÓS
o epicentro do Terce~o Mundo. O Brasü tem fron(3. DIAGN TICO DA CRISE BRASILEIRA)
teira comum com 1/3 dos pafses latino-ameeiExiste um consenso entre econOmistas, dentistas sociais, políticos e empresários de que o mocanos e com 10 dos l2 paises d a América do
dela de desenvolvimento brasileiro nas décadas
Su1. A Leste, o Oceano .Atlântico é como um estradão para a África. O Atlântico leva ainda mais
de 60 e 70 baseou~se num .tripé fOrmado pelo
capital estatal, pelo capital nacional e pelo capital
além, 80 hemisfério norte e, em concessão com
0 l"ndico, à Ásia. Uma ciVilização sempre requer
estrangeiro. Pois bem, Srs. Senadores, este moespirita empreendedor. Inegavelmente, a locali- delo está esgotado desde 1981, ano a partir do
zação geográfica.do Br~sQ aufere .vantagens enor- qua1 o cap1tal estrangeiro deixou de se interessar
mes para tal espírito e por isso deve ser conside- pelo Brasil e por quase todos os países do Terceiro
Mundo.
rada ccimo uma grandeza estratégica do Brasil.
Ao contrário .de certas aM!fses pessimistas ·soPor outro lado, o -Brasll não tem como lançar
bre a existência de problemas insolúveis, entende- mão d~ poupança ~~ngeira enquanto o valor
mos que o Brasil, cfiferenciando-se de outros paí- de mercado de sua dívida externa estiver abaixo
ses., Não se defronta com problemas insolúveis.
de seu valor nominaL Os títulos da dívida brasileira
Neste ponto o Brasil é o campeão de "náos": -eStão cotadoS hoje em 55% do seu va1or. Quem
Não temos problema racial como a África do Sul;
iria, nestas condições, emprestar ao BraSJ"I se o
Não temos problema religioso como a Irlanda empréstimo sofre imediatamente uma desvalo-eO !rã; Não temos problema de reconhecimento -- rização de 45%? O Brãsil tomou-se.nesta dêeada
politico-jurídico como o Estado de Israel; Não teum exportador de capital, e isto inviabilfza o momos 'p_roblema de diversidade de língua como
dela de desenvõlviinento que teve na "pOupailça
a Rússia, China, Canadá e Iugoslávia; Não ternos
externa, ou seja, na impOrtação de ccipital, uma
problema de separatismo como ocorre na Espade suas bases de sustentação.
nha, Irlanda e Canadá; Não temos problema de
Agora, o que tem ocorrido com os outros combelicosidade por causa de fronteiras geográficas ponentes do tripé, ou seja, o que tem ocorrido.
e fronteiras políticas que perturbam tantos países, nestes anos .de crise, com o capital estatal e com
como os Estados Unidos, Cuba, China, Argentina,
o .capital privado nacional?
Inglaterra, Chile e União Soviêticci; e Não teinos,
Em piúneiro lugar, é preciso no~r á_qui _que
finalmente, o grave problema de envelhecimento
as últimas recessões provocaram wmi verdadeira
dos países europeus, notadamente França, Béldesorganização das finanças públicas. Atê novembro do ano passado, conforme esclareceu
gica e Alemanha. Somos um pafs de jovens e
temos uma enomle área a ocupar.
à Comissão do Senado para a Dívida Externa,
-Somos nestas comparãções um Pafs sem pro0 Sr. Fernando Milliet. .então Presidente do Banco
blemas insolúVeis e isto oferece aos brasileiros
Central, tínhamoS.tido uma redução de 2 a 3%
uma razão forte para buscar solução para todas
na carga tributária bruta e uma redução de quase
as dificuldades atuals. Superando o atraso e ino8% na carga tributária líquida. A redução da carga
tributádalíquidafoifeita_comointulto-depreservar
perãncia das nossas elites dirigentes, entre as
quais nos incluímos como poYJtico e ex-empre0 setor privado do processo de descapitalização.
sário, não vemos empecilho algum para resolverHouve, com isso, wna grande transferência de
mos todos os nossos problemas ~atoriamenrecursos do setor públfco para 0 setor privado
te, a curto, a médio e a longo prazos.
e, de fato, 0 setor privado saiu das recessões mais
No decorrer de sua História recente, de um --capitalizado do que- entrou. Houve, também, ccr
modo ou de outro, o Brasil construiu um patrimó conseqüência, u.ril aUmento da dívida pública
que,somadaàdívidaextema,chegaacoefidentes
mônio material expressivo, implantado na infra"
estrutura de transporte, enei-gia, comunicação, inalarmantes. Assim, houve, realmente, uma desorganização muito forte das finar_tças e uma virtual
dústrias básicas de petróleo, aço, cimento, máquinas equipamentos e tantas outras, bem como
exaustãodacapacidadedeosetorpúblicorealizaruma agricultura e indústria de transformação basnovas poupanças.
tante diversificada.
Desta maneira, se não podemos contar com
Apesar da inconstância governamental na cona poupança externa, tampouco podemos contar
com a capacidade .de poupar do setor público
dução -da economia, apesar da impossibilidade
para resolver a questã.o dos investimentos necesde contratos com Duxos regulares de recursos
-em dólares, o desempenho da economia brasisários ao crescimento econômico. Resta saber
leira nos últimos anos foi comparativamente medo setor privado, que, como· já foi dito, saiu das
lhor do que em outros países, como a Argentina
recessões recentes mais capitalizado.
e México.
Na vei-dade, segundo constatou uma equipe
Voltarei a este assunto daqui a pouco, quando
de pesquisadores do CEBRAP em janeiro deste
falar da inserção do Brasil no mercado mundial. ano {Cf. Fólba de S. Paulo, 31/I/88. p. A-38),
_Por enquanto, ,eu s8 preciso dizer que não posso
"o setotprlvado vem tendo uma postura extremamente cautelosa nas suas decisões de investiadmitir, d.e braços cruzados, que este Pafs extraorcfinário -_ o oitavo Produto Interno Bruto entre
menta produtivo, e canaliza seus recursos exceas e<;:onom_i1;1.5 capitalistas, o segundo maior ex~ dentes para o mercado fmanceiro". E isto ocorre
portador de grãos, e-exportador de 1/3 do minério
em boa parte porque "o gasto público atual (tamde ferro usado no mundo __. que este País com
bérn) não tem sido dirigido à ampliação da capacidade produtiva de segmentos básicos da econotantas riquezas e com um potencial tão magnífico
-Possa continuar resvalando para o abismo. E por
mia, CujoS éstrangul8;11lentos, imediatos ou a mé-
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dia prazo, provocam desequiUbrios comprome-

tedores para a continuidade do crescimento".

Há uma constatação que· se impõe, s_em demagogia, sem emocionalismo: o Brasil vive um grande desequilíbrio estrutural em sua distribuição de

rendas. Este desequibbrio neutr<J!~ O potencial
de seu mercado interno como fator de superação
das dificuldades da economia.. A contração -do

mercado interno impede a exp.ansão dos investimentos e, em conjunto com outros fatores, direciona a aplicação dos recursqs _concentrados em
operações_financeiras.. _

-~ ~- _----~-· _ _

O oivel' e op4m, de.stin<llc!O,S .a, captar recursos

ou m& administradas, são propriedade_do povo
brasileiro; foram construídas_ e realizadas com a
economia do povo. EJas representam urna. enorme e valiosa poupança. T.rata-se .d~· .uma PQUpança que se. eleva a. várias dezenas d~ bilhões
de dólares. Ela existe e já é n__oss,a. Este_ é o ponto
central da proposta. . . . . . . . _ . .
. ·~ citado sempre o exemplo de Margareth Thatcher,·que impulsionou a_economla inglesa através
da desestatização e _são várias as propostas de
·brasileiros, ressalto a do Senador AJbano Franco,
e de ~rios _empresários de São_ Paulo e Rio de
Janeiro nest~ _sentidQ. .O prQpri.o_ Gqy~q~.o proPÇe
a.desestatização, a_travé.s .do Oe_cretç n~ !l5~6.
de 29 de. março último. . . . . . __, .
_ _ ·.
.• Entretanto, é no COMO _que reside a questão
fulcral, nos ensina São. Thornaz de Aquino, e por
isso· eu me disponho a.apresentar a minha proposta, Srs. Senadores, que é usar esta poupança
para _retomar o _CfeSf:irnento industrial e sair da
crise em que vivemos.
· .~t:regando-a, por exemplo, para as multiJ;tacionais? Eu devo diz_er que mesmo que isso fosse
uma solução, não seria aceitável para a sociedade
• brasileira; e se fosse_ a~ei~vel, nãO: seria eu quem
iria fazer esta proposta.
. ..Mas, se não.e,-ttregatT"fiOS as. esta~is_ a.o. c_aPifB:l
internacional, a guem el)tregar?
,
Et'ITREGAR PARA 0 POVO BRASILEIRO-.

financeiros em momentar)ep .t~pousó, passaram
a ser mecanismo de aplicações permanentes. Recursos equivalentes a mais de 40. bilhões de dólares, concentrados, sustentam estas apUcações financeiras e, compreensivelmente, afastam-se de
aplicações através de _inv.estime:ntos produtivos.
A análise do PIB brasileir:o lex;a7 nos à con~
tação de que mais de .1.5%. çié) renda decorrem
do desempenho do.setor finan~iro.
Em silnia, vivemos hoje l..ii"'(J:êJ situação em que
não há como captar po~pança .externa, não há
investir'nentos públicos, e o wor. privado, que se
ajustOu bem à crise .reduzin<;l.O' ~us passivos e
tomando-os líquidos, também não encontra clima
favoráVel para investimentos produtivos.
Diante desta situação-de impasse econômlco,
o que .fazer? A continuarmos no rumo ern que
Minha Proposta é simples, e exigirá de todos
estamos, rumo a uma recessão profunda, o que
hós' generosidad~ para acolhê_.. la, _e determinação,
acontecerá com a população brasileira? Como
seriedade e coragem, para executá-la.
ficará a agricultura brasileira que produz, quando , · 'Como iremos_ viabilizar esta poupança que se
incentivada a produzir, mas não tem preço porque
chama "estatais" e coJocar esses recursos, como
não há mercado consumidor, e não há mercado
diSsemOs, para nitOinar o desenvoMmento? É um
porque os salários estão aviltados? O que àconte- .pla'no a ser executado a nlédio praZo. E gostaríacerá com nossas indústrias se ficarem por mais
mos de tomar uma empresa qualquer para· nos
três ou quatro anos_ produzindo pouco, não se .servir de exemplo. Para que o exemplo não seja
aparelhando nem se reaparelhando? O que fazer?
personalizado, chamá-la-emos Aciaria Brasil S/A
(4. A SOLUÇÃO PARA A CRISE)
Ela tem como proprietário de suas ações o EsI Temos que ter esperança. Temos motivos para
tado.
ter esperança. É obrigação do político fazer renasNo caso das estatais brasileiras, tem sido norcer a esperança do brasileiro através de propostas
mal que o Estado não detenha quase sempre
dentro da realidade__ brasileira, de forma objetiva
perto de 100% das ações, incompreensivelmente,
e pragmática.
..;.;...,.:-e mais à frente por que, incompreensivelmente,
Evidentemnte, a chave da questão está em estaele detém em alguns casos mais de 80% _do cabelecermos um novo modelo ele cresdm~nto que
pital.
prescinda durante algum tempo de recurs_os ex~ Então, a nossa Aciaria Brasli S/A, património
temos. E eu reafirmo que, embora o setor público
esteja incapacitado para realizar novas poupan- líquido da ordem de 2 bilhões de dólares, não
ças, nós temos uma grande poupança acumulada apresenta lucros por alguns anos, embora ela seja
até eficiente. A qualidade do seu produto _é boa,
ao longo de várias décadas..
Esta poupança está no fabuloso ativo das em- é. .exportável; a eficiência é aceitável até dentro
de padrões internacionais, mas ela não dá_ resultapresas estatais brasileiras.
E aqui cabe uma defesa das empresas estatais, dos. Por isso, sua cotaç_ão na Bolsa é, quase semcostumeiramente, em 8Iguns casos muito injusta- 'pre:, 10% do seu valor patrimonial. Tadas nós
mente, indicadas como responsáveis pelo déficit sabemos que, na Bolsa de Nova Iorque, a cotação
pl!blico e por outras mazelas de nossa economia. das aç:ões das empresas chega a 300% do valor
De fato, colocadas genericamente como paraíso -patrimonial. Mesmo_ depois do "setembro negro".
Por que a_ cotação nas bolsas das ações da
de irresponsabilidade administrativa e. cabides de
empregos, as estatais seriam um problema ou Aciaria Brasil S/A é tão baixa? É baixa porque
o problema causador do nosso déficit público. ~lã nã9 apresenta rentabilidade. EJa não paga diviA nossa estatização tem sido, porém, um instru- ~dertdOs; -e-não- paQaildo dividendos, não atrai o
mento de transferência de recursos públicos para investidor.
o setor privado.
E por ql:le ela não é rentável se é eficiente,
Em muitos casos as estatais subsidiam empre- se tem um bom produto, se seus custos são r~
sas privadas e isto nem sempre é lembrado, e
vels (com eXceç:ão do custo financeiro}?
nem é isto que pretendemos discutir .no momenEsta nossa empresa hipotética tem uma dívida
to.
_
_.de 500 milhões de clólares, dívida que foi feita
O que podemos destacar, porém, sem sóm_bra em dólares porque na época convinha às autoride dúvida, é que essas empresas estatais;- bem
dades brasileiras captar re(:WSOS lá fora, e, sendo
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~~ uma boa empresa, passou a dever 500 miJ!lões de dólares. f.:\ais ~da: _com os picos da
ift!l~ção, com a necessidade de exportar, tratando-~e_çle uma indústria de base, sendo seus pro_4_~o!> ~ul:)skiladQS- para- uma indúsbia nacional
-cre trarisfolmação pOuco eficiente, que de outra
forma r:tão pç)d:eria competii no mercado externo
com seus produtos acabados - com tudo isso
â nossa Aciaria acaba tendo seus preços aviltados
-~gu Qalanço deformado.
_ _
As primeiras_ med!das a serem tomadas seriam

--1. Tarifas para esta empresa. Devo dizer aos
Srs. Senadores que estou trabalhando nisso há
mais de uma ano. Grande parte desSas empresas
já tiveram um re~uste bastante raz6avel de seus
preços, princ[palmente durante a gestão do Ministro Bresser Pereira. Inclusive para o aço, que é
o caso que estamos estudando hipoteticamente,
que hoje já apresenta resultados consideráveis.
Se continuarmos nesta linha, muitas Aciarias estatais que estavam apresentando prejuízos crónicos
há muitos anos já poderão fechar o ano com
uma rentabilidade, o que valoriza as ações neste
momento, e valorizará muito mais se fecharem
bem o balançO de 88. ·
2.- Em segundo lugar, caberá sanear a nossa
Aciaria Brasil SIA nos seus grandes compromissos fimiilceiros. E a primeira medida a ser tomada
seria o aumento do. seu caQ_itªl Esta empresa
deve 500 milhões de dólares. Esse montante seria
colocado, inicialmente, para os seus próprios empregados. E neste momeri.to, góstaria de dizer
que é tão importante, dentro desta propOsta que
(aço, que os empregados comprem essas aç_ões,
qu:e se eles nãç tiverem poupança e possibiJidade
de Comprar ações os salários que recebem, a
empresa deve estudar forma de remuneração que
os capacitem, ainda que em parcela mínima, a
exercer o direito de adquiri-las. E o governo por
sua vez deverá liberar, para o mesmo fim, o Fundo
de Garantia desses empregados e outros fundos
como-o PISe PASEP.
E se não for suficiente esta venda de aç:ões
aos próprios empregados, como provavelmente
não será, amp~aremos o leque. Nesta segunda
etapa abriremos a venda das ações para os eventuais investidores da localidade onde está implantada a empresa, e para os fornecedores e clientes,
até um ponto em que ela fosse capitalizada e
que seu coeficiente de liquidez se 'mostrasse posi~
tivo.A partir de então, nossa empresa estaria pronta para apresentar rentabilidade. Primeiro ela passou a ter tarifa, segundo terá coeficiente de liquidez positivo e seus custos fmane.eiros seriam baixos; terceiro, teriam pessoas comprometidas com
seus programas, trabalhando, ftscalizando, e exigindo que ela tenha bom desempenho.
Neste momento, então, as ações poderiam ser
vendidas no Estado em que a empresa está localizii(fa~ ·gerandO por parte dos cidadãos daquela
região um liame de inter~~~ e entusiasmo pela
estatal saneada._ _
·
Será, então, a partir daí, desencadeada uma
campanha financiada pelos governos centrais
convidando e conci,tando os coestaduanos a serem donos daquel"a indústria e tentar-se:ia colocar
o maior número possível de ações nesta etapa
e nesta á~a.
1
É possível que em nerihum Estado a população
dê conta de comprar todo o p~pel ofereddo. O t
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próximo passo será a Bolsa. A esta altura: a ação
já deverá estar com cotação alta, devido à sua

boa rentabilidade. Além disso, a empresa estaria
conhecida e teria um grande número de acionistas protegendo-a contra a imposição- de tarifas
baixas ou contra qualquer tipo de ação ou atitude
discriminatória por parte do governo.
TOdas as ações preferenciais desta empresa
seriam colocadas no mercado. As vendas prosseguiriam até chegarem a um patamar de 67% do
· capital totai.Apenas 33% do capital, total da ações
com direito a voto, ficariam nas mãos do governo..

Todos os que conhecem a nossa~i daS/Asabem que quem detém 33% das ações Qrdinárias
com direito a voto âssegura o controle aclonário.
· 3. Na penúltima etapa, vender--se-iam 16% das
restantes. E então, bldo indica que teriam multo
boa remuneração.
4. Os 17% fmais que asseguram o controle
acfonário da empiesa seriam, então, alienados
de acordo com o anseio da sociedade brasileira
naquele momento. Poderia ser um grupo que demonstrasse, em primeiro lugar, competência para
gerir a empresa. Segundo, que desse prova .de
um bom desempenho no telacionamento entre
capital e trabalho. Terceiro; que fosse um grupo
com tradição de boa cidadania, isto é, correto
contribuinte e, se possível, com um bom relacionamento no mercado internacional.
Nossos estudos indicam que teríamos, com esta estratégia, no prazo de 5 ou 6 anos, uma massa
de recursos que montaria a 40 bilhões de dólares
ou mais. Deverá ser um recurso "carimbado",
com destinções específicas. Ele será utilizado pa~
ra: 1) resolver o problema da irrigação do Nor~
deste, eu disse resolyer, não tangenciar; 2) para
um plano de educação em massa. Não é admissivel que fique um só brasileiro dos 6 aos 14
anos fora do ensino de 1Q grau em todo o nosso
pais; 3) para resolver a questão da saúde e da
alimentação; 4) a questão da previdência social
e dos aposentados, e 5) a questão da reforma
urbana, planejamento espacial e da habitação.
É óbvio que terfamos vários problemas durante
a colocação das ações no mercado. Eu gostaria
de ~iscorrer brevemente sobre três deles: o problema dos salários, o problema do déficit público
e o problema da inserção do Brasil no mercado
mundial.
1. sobre os salârios não é possível, nem aceitável, que tenhamos dois terços da massa trabalhadora deste País ganhando menos do que três
salários mínimos mensais. Num prazo muito CUIIto, o poder de compra do salário mfnimo precisa
se'r no mínimo dobrado e reajustados os salários
até o nível de três mínimos.
2. É de fundamental importância que os recursos levantados com a venda das ações das estatais, não sejam utilizadas no financiamento do
déficit público. Por isso, insisto que tais recursos
sejam carimbados, que eles sejam destinados para as áreas de investimentos sociais mencionadas
há pouco.
Sabemos que o déficit público está intimamente ligado coni o funcionamento do sistema fman~
ceiro e a questão do investimento produtivo e
com o problema das divida interna e externa. Como direclonar o capital hoje envolvido na especulação financeira para o setor produtivo da economia? Quer dizer, como transformar capital fman~
ceiro especulativo em capital produtivo? Como ·

recuperar a capacidade estatal de investimento
em face do endividamento? Onde investir?
Creio, Srs. Senadores, que a divida mobiliárfa
interna pode ser rolada a custo zero, ou até mes.
mo a custo negativo, já que o Estado dispõe dos
instrumentos para tal.
Quanto à dívida externa, a solução terá que
ser eminentemente política, embora o Estado brasileiro não tenha demonstrado até aqui possuir
a vontade e a disposição para determinar a saída.
Nesta questão, eu gostaria de assinalar aqui ape-nas que o Brasil enfrenta na frente externa um
cartel de credores, e isto sugere duas alternativas
de saída: uma, a formação de um cartel de devedores qu a negociação com cada banco individualmente, desfazendo unilateralmente o cartel
de credores. Não pode haver atitude mais inapta
do que negociar a dMda com todos os credores
ao·meSinotempo.
3. Ainda há pouco, quando falava da localização geográfica do Brasil no mundo, eu prometi
que voltaria ao assunto. Pois bem, as questões
da poupança e da dívida externa estão a exigir
que ·.a posição do Brasil, como não autônoma
e soberana, seja perfeitamente bem esclarecida.
Em termos geopolfticos ou estratégicos, a 1~
lização do País tem sido concebida de forma geo-métrica. Tradicionalmente~ a figura preferida _é _o
triângulo Brasil -Europa - EUA Está na hora,
no entanto, de mudarmos de figura. Ao invés do
triângulo, devemos utilizar o ~drilátero Améõca
do Sul - EUA - Europa - África. Esta figura
tem como implicação politica mais importante
a possibilidade de uma articulação mais decidida
do Brasil com os países do Tercei[o Mundo.
Lembrarei aos Srs. Senadores que o General
Golbecy do Couto e Silva. um dos nossos mais
citados geopolíticos, disse, certa vez, antes de ser
Chefe do SNl, que a fronteira leste do Brasil passava por Moçambique. Sem querer corroborar a
formu1ação do General, não resta dúvida que ela
aponta para um rediredonamento necessário ao
pensamento estratégico brasileiro. Pessoalmente,
eu não diria que a fronteira brasileira passe por
Moçambique, mas que, seguramente, o Brasil é
também um pais africano.
Isso é o que estou pronto a dizer em termos
estratégicos. A contextualização do Brasil no Mundo, entretanto, precisa ser concebida também"em
termos econômicos, mais especificamente em
termos de mercado.

(5. INSCRIÇÃO NO MERCADO MUNDIAL E
DEFE5A DA DEMOCRACIA)
Sr.. Presidente, Srs. Senadores, o mercado, visto
de um modo genérico, é sempre o mercado mundial. A partir daí nós o subdividimos, analiticamente, em mercados regionais internacionais,
mercados nacionais ou internos, e mercados locais-para fazermos apenas distinções de ordem
espacial. Ora, o problema da real grandeza do
Brasil está intimamente ligado ao caráter de sua
inserção no mercado mundial, ou seja, à Sua capacidade e modo de atuaç:lio, bem como a qualidade de suas articulações nesse mercado.
Em novembro de ano passado, o Sr. fr\arcflio
Marques Moreira, nosso embaixador em Washington, discutia preciSamente este assunto em
entrevista ao Jomal elo BruD (O.JB, 8-11-87,
1~' caderno, p21). Alguns acentedmentos de.então, tais como a prej,araçio de tratados entre
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os E(JA, o Canadá e México, visando a criação
d_e uma zona de livre comércio, e a realização
de reuniões entre os Partidos Comunistas chinês
e soviético, evidenciavam para o Embaixador importantes deslocamentos na distribuição das
massas econômlcas do mundo. Esses deslocamentos estavam consolidando importantes mercados regionais internacionais.
"Isso"- disse o Embaixador- "irá acentuar o nosso periferismo geográfico, politico
e económico. Ficaremos órfãos. Daí a neces.
sidade de repensarmos a forma que poderemos novamente fazer parte da comunidade
econômica intemacionaJ. Não é tarefa fácil.
Nosso ingresso, conclui o embaixador ''não
se fará com naturalidade."
Embora discorde da metáfora sobre orfandade,
concordo com a sugestão do Embaixador de que
temos que voltar a nos apresentar ao Mundo como uma de suas alternativas. Nada nos impede
além disso detentannos a integração de um grande mercado regional no HemiSfério Sul, agluti~
nando primeiramente toda a América do Sul e
logo em seguida toda a África subsaárica.
No final das contas, a questão crucial para qualquer pais, quanto a suas relações mercadol6gicas,
é
como é que se mantém, se desenvolve
e se ganha mercados. Quanto a Isso, a história
das grandes civilizações mostra sempre, nos limites, duas fonnas de fazê-lo: por um lado, pela
competitividade econômica (a capacidade de produzir o1ta qualidade a bom preço) e, por outro
lado, pela força. Ou seja, para viabilizarmos a
emerg&tcia de um grande mercado regiomll no
Hemisfério Sul, teremos que modernizar as nossas empresas como também as nossas Forças
Armadas. especialmente a Marinha e a Aeron6utica.
É fundamental relembrar aqui, de acordo com
nossa tese, o Brasil está hoje no epicentro do
Terceiro Mundo. Portanto, não se trata nem de
temermos a orfandade, nem de traçar nossa fron~
!eira leste em Moçambique, nem de outarquizar
a nossa economia. Trata-se, isto sim, de uti1izarmos o nosso espírito empreendedor, a nossa tecnologia e nossas forças no desenvolvimento e
na consolidação da maior independência pooslvel
para o Terceiro Mundo.
Srs. Senadores, existe, entre os estudiosos estrangeiros do Brasil uma espécie de consenso,
segundo o qual a grande frnqueza do Pais tem
sido a marginalização político-econômica da
grande maioria de sua população. Esta fraqueza
é tipiça de regimes oligárquicos, regimes estes
que tendem a ver no próprio povo do pafs o inimigo a superar. Este tem sido o caso do Brasil desde
a proclamaçõo da República.
A realização do projeto aqui esboçado exige,
no entanto, a abertura cada vez maior do PaiS
para o exterior, e isso não poderá ser feito de
forma autónoma sem que haja a consolidação
do regime democrático no PoiS.
De uma forma ou de outra, ao longo da sua
História, o Brasil escolheu o caminho do dt;.senvol~
vimento em bases capitaJistas. O Brasil está escolhendo, também, o caminho da democracia. A
Constituição brasileira está bem delineada e aponta paro uma sociedade pluralista, para a redução
da presença do Estado na vida do cidadõo, ampliando-se os espaços para organização eut6no-
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ma da sociedade. Os empresários-desejam maior
liberdade para tomar decisões, reivindicam a redução da presença do Estado na esfera econb-

dades, V. Er, logo no preâmbulo, se definiu por
uma salvação das empresas estatais, e estou com
V. Ex' Penso que as empresas estatais já existem,
mk:a. Concordo -c6ril- essa reMndiCaÇio-;-qesde
já se cOnfigurou o quadro social resultante desse
que se arrolem, entre as intervenções indesejáveis
procedimento. A privatização, se pode ser correta
do Estado, as ações irUbidoras da livre organina França ou na Inglaterra, pode deixar de sê-lo
zação dos trabalhadore_s em seu sindicato, os enno Brasil e um dos grandes problemas do brasitraves burocráticos à organização de cooperatileiro é, exatamente, o querer ir buscar exemplos
vas, os inc:entivos fiscais e subsidias que se eternilá fora. Por causa da sistemática constitucional
zam, perdendo sua razão de ser como mecanisnorte-americana, estivemos quase cometendo ex.
mos temporários.
trãVaQãriciãS rio-projetO -de Constituição que estaA Constituição brasileira_._ plura1ista, supõe que
mos a elaborar. Por causa do exemplo francês,
há empresa, mas também supõe que há sindijá erram-os muito no Brasil - já é tradição o
catos de traba1hadores. supõe que empresários
errO bras~eiro no exemplo francês. A influência
e trabalhadores se relacionem, reconhecendo-se
norte"-arrieiicana danificou este País, inclusive culreciprocamente, como partes legítimas. Não é
turalmente. Tudo porque estamos sempre, e muipossível que continuemos a ter empresários que
to, preocupados ~om·o que ocorTe lá fora, quanalmejam maior autonomia de decisão, menor indo, antes, deveriamos fazer isto que V. Ex" está
gerência govemamenta1 nos negócios, mas, ao
tentando, agqra, um diagnóstico e a s_9lução tipimesmo tempo, -peçam a açâo governamental e
.cam~nte bra!j>il~ira para um problemã brasileiro.
até mesmo a repressão policial a trabathad.ores.
Eu dizia que as estatais, por eXistirem. Criãi'affi
Também não é PosSíVel que continuemos a
um quadro social. Um quadro sodal eill toino
ter trabalhadores que exigem liberdade de organi~
da sua própria existência. Elas passaram a ser
zação sindical e, ao mesmo tempo, neguem legitifatos geradores, dentro do contexto social. E a
midade às empresas, neguem seus objetivos de. própria que possa resuhar dessas estatais ainda
resultados e, na prática, misturem a questão sil)diterá de ser compreendida sociologicamente, porcal e a questão partidária.
que crise cabe, perfeitamente, no capíb..tlo da patoA Constituição brasileira garante os <:Idadãos,
logia soda!. Então, deve ser resolvido ·dentro de
garante a livre organização dos partidos políticos,
um conhecimento social da questão. V. Ex'i' chega
deixando daro que a estruturação e gestão inde-muito bem a este problema, quando consegue
pendem de ação governamental. Garante ainda
mostrar que é possível salvar as estatais, dando
inúmeros instrumentos paTa que Os cidadãos se
um cunho prático e que permita a sua subsisdefendam da excessiva ingerência do Governo
tência, a sua continuidade e que os seus servidoem nossa vida, através do habeu data, do hares, porque aqui é outro problema, não sejam
beu-corpua, do mandato de segurança coletivo, tidos como bandidos, como na verdade acontece
do mandato de injunção e outras inovações.
no Brasil, onde_ tudo jogamos sobre os funcionários, sejam fundonários públicos, sejam servi~
O Sr. Cid 8al>6la de Carvalho - Permite
dores públicos. num sentido mais genérico, sejam
V. Ú' um aparte?
fueros--funCioiiários de estatais. Hoje tudo joga~
O SR. ROJ'IIAI"t 1TI'O - Ouço, com muito
mos sobre os ombros dos que trabalham para
prazer, o nobre Senador dd Sabóia de Carvalho.
ó Brasil; viraram bandidos, como grande desculpa
dos que não souberam resolver os problemas
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Inique apareceram no cenário nacional. Ora, Sr.-senador, realmente a empresa que V. EX cria, dentro
cialmente, parabenizo V. Ex' pelo alto sentido de
sua fala nesta manhã, aqui, no Senado Federal.
sua hipótese, para exemplificar, seria solúvel. ApeMas não poderia deixar de fazer algumas observanas argumento, para efeito de V. Ex" meditar, que,
além desse aspecto empresarial de _colocação de
ções, mesmo porque o discurso de V. Ex" nos
de um destino dos pápeis nas respectivas Bolsas,
provoca, proftmdamente, para um debate. Primeiafora tudo isso, há o problema humano,- há as
ramente, V. Ex' começou o discurso mostrando
questões humanas que estão dentro -desse sen~
a pressa do Governo bras~elro em providenciar
tido social do qual falei e que cabem, por inteiro,
a privatização das nossas empresas estatais. Isto
foi um espécie de preâmbulo que V. Ex' trouxe,
dentro do cenário das estatais do Brasil. A privatide improviso, para aFlálise futura que faria. Sob
zação poderá ser a criação de graves problemas
para um sem-número de brasileiros, para um
este aspecto é importante meditar. O Brasil ainda
grande número de brasile_iros, aqueles que podem
não compreendeu o que significa demo_cracia
ser i:liviâidos facilmente, pOrque dividir, realmente,
neste setor económico. Democrático .seria privaé uma-tarefa muito f~dl. V.~ Se lembra de que
tizar, dizem alguns, como democráti_co é fortificar
õ cólri-eÇO do seu discurso falou na revl~a:Veja,
o Estado e estatizar cada- vez_ mais, õu aemocrático seria o melo-termo, um taritó"ã"iniciativa --nos brasileiros que estão indo embora, para um
trabalho lá fqra. Nunca dei importância a isso,
privada e mesmo tanto à iniciativa do Estado,
porque, para mim, fenômeno migratório no Brasil
e b..tdo passa com o nome de democracia. Mas
é rnesm9 bilateral, ele tem os dois lados: a migraonde estaria, reaJmente, o comportamento mais
ção, aqui, tem o aspecto emigratório e tem o
democrático, o comportamento com mais sinto·
aspecto imigratório, com grande profundidade.
nia nas liberdades a respeito distó tudo? Não se
E V. EX" diria mais tarde, no seu discurso, que
sabe, no Brasil de agora, o -que queremos com
essas nossas tendências socializantes- não vou - o Brasil é um cenário no qual se unem as raças,
ces-povos_; todóSChegélfn aqUi, exatamente p!Jr~
nem dizer socialistas- e não sabemos, ao cett_o,
<jue thegar ao Brasil, Sr. Senador, é muito melhor
o que é mais democrático, o que é mais socialido _que sair do Brasil, apesar de tudo. Pelo menos
zante: se entregar à iniciativa priva-da uma grande
parte da atividade deste País ou conduzir para
as estatísticas revelam que, dentro do fenômeno
o Estado o comando a maior de todas essas ativf.
migrat:6rio, os que chegam aqui estão em número

bem mais elevado do que aqueles que saem. Os
que -saem, principalmente os profissionais de
maior valor, os profissionais- de maior qualificação, esses que saem são, na verdade, pessoas
qúase que numa elite profiSSional, eu não diria
na elite, na pirâmide social, mas nunia elite cientifica, numa elite intelectual, que caberia, pelo me-nos, numa classe média~alta, nunca numa classe
média-média. Então, é uma aspiração de dentistas que integram a classe média-alta e que nela
cluerem permanecer, por isso deixam o Brasil.
Mas apenas lembro que tudo isso se deve também
à crise da universidade bras~eira.
A universidade brasileira, hoje, tem uma crise
incrível, e esta crise tem a idade da reforma do
ensino. Miseravelmente foi um cearense que se
envolveu nisso tudo e que deu esse modelo ao
Brasil que, outra vez, é uma imitação norte--americana. Hoje a universidade não tem como reter
os seus mestres, não tem corno- sUstentar nos
seus· quadros aqueles que evoluíram cientificamente, e esses são os que estão partindo por
um defeito na estrutura universitária. Eram estas
as observações que eu queria fazer a V. E>r, concordando com as suas palavras, concordando
com o que V. Ex" _traz, com a sua análise, com
o seu diagnóstico, apenas d_amando que V. Ex',
em outra oportunidade, com o mesmo cuidado,
alargue este exame para as características mais
sociais, observando o problema ma1s pelo lado
humano e, conseqü_entemente, pelo lado sociológico e não apenas o empresarial, do qual V. Ex'
brilhou intensamente esta manhã. Eram estas as
observações, Senador Ronan Tito. ~ O SR. ROI'IAI'I TITO - Agradeço muito a
V. ~. o aparte, e levo em consideração todas
as sugestões que V. Ex" me traz. Apenas gostaria
de dizer a V. Ex9, em primeiro lugar, que não
estou propondo, pura e simplesmente, desesta-tização, estou propondo a rea1ocação dos ativos
das estatais; não estou propondo, em nenhum
mçmento, o fech;~:mento, dessas empresas e o
deSemprego.

O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex" um
aparte?_
O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer,
e acolho a colaboração que, tenho certeza, me
dará o nobre Senador pelo Amazonas, Leopoldo
Peres, meu amigo.

O Sr. Leopoldo Peres -Senador Ronan
nenhuma vontade, sem nenhum desejo
de lançar lantejoulas, quero dizer que 'o discurso
de V. E>r é um- dos mais sérios e mais belos
já proferidos nesta Casa. Cumprimento--o pelo discurso e pela contribuição que traz, para a solução
dos problemas brasileiros, ao Senado Federal
-neste dia. Sobretudo, comoveu-me o momento
em que V. Ex!' falava da esperança que esta Nação
tem, pode e deve ter; o momento em que V. Ex"
nos disse, aqui, em outras palavras, que somos
herdeiros da cultura latina e da raça negra, ao
mesmo tempo; que somos, portanto, uma grande
nação latina e uma grande nação negra, herdeiros
que somos da latinidade e da negritude, ao meg..
mo tempo. GosteL achei belo, achei próprio e
achei, sobretudo, de Um homem público que troux~ ao Senado FederaJ uma nqtável conbiblllção
para o estudo e para a discussão dos problemas
brasileiros. Mas devo dizer a V. Er que o Bra;sil.
Trto~ sem
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grandes construtoras adquirem imensas áreas, e
receio que não haverá oportunidade. Temo que
a proposta de V. f:x1' chegue um pouco tarde.
Inclusive há, do lado de Pernambuco, uma construtura chamada OAS Ruy Bacelar conhece -

não sei se o Senador
que já comprou uma

imensa área em Pernambuco no Semi-Árld_o, naquelas terras consideradas improdutivas pelos
agricultores sem tecnologia, que não têm acesso
á tecnologia nem à água. Então, essa construtora,
no município de Santa Maria da Bóá Vista, com-

prou milhares de hectares para estabelecer um
grande, projeto de frutiCultura para exportação,
não são alimentos básicos. Quando o projeto de
V. EX!' chegar, não haverá mais terras para fazer

esse acesso popular à irrigação e aos benefícios
da produção irrigada. 56 temo que isto_ chegue
um pouco atrasado.

O SR. RONAN11TO- Nobre Senador, estamos em um País de tanta teiTa, mas de tanta
terra, que há terra para esses grandes projetas
e hâ terra, também, para colocarmos um milhão,
dois milhões de irmãos nossos para trabalhar,
e ternos o estatuto jurídico que nos dá condição
de que, quando hoje o choque, o interesse social
deve prevalecer e, neste momento, a desapropriação se fará para, em seguida, serem colocados os nossos irmãos assentados na terra como
sujeitos do seu próprio desenvolvimento.
O Sr. Márcio Lacerda - V. Ex" concederia
um aparte?
O Sr. Aluízlo Bezerra - V. EX' coFtCederia
um aparte?
O Sr. Rachid Saldanha Derzl - V. Ex" me

permite um aparte?
O SR. RONAN MO -

Pela ordem, ouvirei

o nobre Senador Márcio Lacerda e, logo em seguida, V. Ex", nobre Líder.

O Sr. Márcio Lacerda - Nobre Senador Ronan Trto, V. Ex" aborda, com muita propriedade,
várias questões fundamentais. Uma delas foi a
que exatarnente possibilitou saber quais as desvantagens do regime autoritário. Outra, muito
mais importante do que, talvez, o crescimento
das forças democráticas e de resistência, foi a
falência do modelo de desenvolvimento adotado,
o que ficou muito claro. Hoje retoma-se o mesmo
modelo falido, quer dizer, tenta-se reciclar o modelo falido e isto vai-nos levar, inequivocamente,
a uma política _recessiva, à submissão ao Fundo
Monetário Internacional e às conseqüências sociais, que já se pOdem até prever. EX' antecipou
o seu pronunciamento em relação a essa suposta
panacéia que seria a desestatização para se resolver alguns problemas econômicos fundamentais.
Na realidade, o que se devesse fazer primeiro,
antes da privatização de empresas, seria a despri~
vatização do Estado, com o desfazimento dos c ar~
tórios, montados em cima dos instrumentos de
interesses privadps 4m qtie foi transformado o
Es'"..ado brasileiro na montagem dessa tentativa
de modernização da economia, que V. Ex' abor~
dou um dos setores fundamentais a questão do
aço. Outra questão fundamental,- também, é a
de energia, que leva o subsídio a interesses até
internacionais e que leva à falência de propostas
de desenvolvimento, como, por exemplo, a nossa
de Mato Grosso. Temos um- Violentíssimo déficit

v.

de energia e não podemos defirur nenhum pro-.
grama de desenvolvimento, porque a Eletronorte,
que é a responsável pelo investimento de energia,
não tem possibilidade de investir, porque tem os
_ seus recursos exauridos nos subsídios à energia
para a indústria de alumínio e outras indústrias.
Abordo ainda outra questão, a questão de o Brasil
sumir a sua latinidade, transformarmos o nosso
projeto de desenvolvimento num projeto tanto la~
tino conio também, por extensão, pela nossa origem racial com a África etc., a formação de um
mercado sul~americano, de um mercado latino~a~
merlcano. Gostaria até de prestar uma informa~
ção, um depoimento. Estamos tentando, à rúvel
de pequenos passos, nos Estados de Mato Grosso,.Mato Grosso do Sul e Acre, alguns pequenos
passos no sentido de realmente quebrar frontei~
ras: Nós, brasileiros e sul~americanos, vivemos
como se fôssemos irmãos siameses ligados pelas
costas, com os países andinos com as fronteiras
viradas para o Oceano Pacífico e nós, para o
Oceano Atlântico. Temos que cobrir este imenso
vazio que é o potencial de desenvolvimento, qUe
poderá, talvez, ser a alternativa da saída para a
incorporação destes milhões de brasileiros hoje
marginalizados no mercado de trabalho. Não só
a incorporação de brasileiros como de sul~ame~
dcanos e_ de latino~cimericanos, de maneira geral.
Cumprimento V. Ex' por seu pronunciamento. V.
Ex" abordou a questão do déficit público de frente.
Muito mais que as cUstorções dos inyestimentos
públicos ou da ineficiência do Estado como ge~
rente, está a transformação do Estado como instnunento de interesses menores, de interesses
privados, e ai está, provavelmente, a grande cri~
gem do déficit. São os cartórios, são os favores,
são_ os subsídios diretos e indiretos, enfim, toda
essa gama de favorecimentos, que devem ser ex~
tintos. E possivelmente aí se transforme o Brasil
efetivamente na sua proposta, na sua opção de
País Capitalista porque hoje se socializa o prejulzo,
se socializam os custos e se privatizam apenas
os lucros. A questão da desestabilização teria que
ser abordada desta maneira. Mais uma vez cum~
primento V. Ex~ e agradeço a oportunidade do
aparte.

-Ó SR. RONAN

TITO - Muito obriQ-ado a

V. Exo

Quanto à questão da ciranda financeira, vou
ser muito breve. Qualquer país do Mundo que
seja institucionalizado financeiramente, como é
o caso do- Brasil, que tem o seu Banco Central,
pode gerir a sua dívida interna a custos empatados
Ou poderá geri-la até a custos negativos. Isto é
usado no ['t\undo todo. Têm~se os instrumentos,
mas quando se coloca na Presidência do. Banco
Central um homem identificado com os interes~
ses dos banqueiros particulares e que passa a
usar o Banco Central não como um instrumento
de administração da dívida interna ou das finanças
públicas, mas apenas para gerir os bancos, é pos~
sível que aconteça isso, porque tivemos no anO

passado um aumento da nossa divida interna em
mais de 14 bilhões de dólares, o que é um escárnio. Quanto à dívida externa, que tangenciei e, claro, é assurito para sobre ele falarmos dias
-, temos perto de 80 bilhões de dólares a cargo
do Governo e das estatais. Isto ·traz. aos custos
de hoje, perto de 3% do nosso PIB. Se isto fosse
negociado caso a .caso - vejamos bem, carteli~ ·_

Abril de .1988
zaram todos os credores e apresentmno-nos indi·
vidualmente diante dos credores - das duas
uma: ou nos cartelizamos todos os devedores,
e vamos com uma s6 força, a OPEP dos devedores, diante dos credores, ou vamos desfazer o
cartel unilateralmente, negociar com cada banco,
ai aumenta a nossa força de negociac;&o.

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' Um aparte?
O SR. RONAN TITO- Pois não.

-0 SI'. José Fogaça___: Nobre Senador Ronan
Tito, o pronunciamento de V. Ex" é de um tal
grau de riqueza, de complexidade, de abrangência, que nos fica difícil situar em apenas um tema,
mas somos obrigados a fazê-lo. Se quiséssemos
comentar todos os temas, todos os assuntos trazi·
dos por V. Ex", acabariamos por fazer, também,
um pronunciamento paralelo. V. Ex" consegue
suscitar, consegue produzir uma extraordinária
poJêmJca, um extraordinário processo de discussão em _tomo dos assuntos fundamentais para
o nosso País. Vou deter-me apenas em um. Antes
disso, apenas lembro que V. Ex" fez uma menção
da maior importância_- a questão da autonomia
do Banco Central. A nova ConstituiÇ:ãCi brasileira
não consegue totalmente, mas dá um passo nesta
direção. Teríamos um Banco Central muito mais
autônomo se o Presidente da República não tivesse o grau de comprometimento que terá, pelo
sistema de governo que adotamos. Mesmo assim,
s6 o fato agora de o Presidente dD Banco Central
ser_ aprovado pelo Senado da República já é um
passo, talvez não total e absoluto~ mas é um passo
no sentido e na direção de se criar certa autonomia no Banco Central, de modó que passe a gerir
a questão financeira do País muito menos vinculado- a interesses de grupos particulares e privados. I:: exatamente sobre a questão dos grupot
priVados e a sua presença no atual sistema de
poder que estamos implantando no País um programa de privatização de empresas estatais. Em
relação a esta questão, não tenho nenhum pre-'conceito e nenhuma posição que seja notaria·
mente contrária Vejo até com bons olhos 9 pro-grama de privatização que vem sendo empreendido em um país governado por um Partido Sodalista CÇ>mo éo hoJe o_ go~mo espanhol. Também
não faço criticas mais profundas ao programa
de privatização que tem sido empreendido na Inglaterra pela_ 1•-Ministra Margareth Thatcher. No
entanto, é preciso deixar bem claro que nesses
países o programa de privatização vem sendo feito, em primeiro lugar, por governos eleitos, por
governos que têm compromisso popular. Um governo que não fosse _eleito, l!l_l_! _governo .de transição, não poderia assumir a responsabilidade neste sentido, porque representa ferir no ct:lração,
no -cerne, a economia do Estado, que pertence
ao povo brasileiro. Em segundo lugar, os progr<:mas de privatização podem ser aplicados tanto
por um partido conservador de direita. como é
o da_Sr' ~.argaret~ Thatcher, como por um partJdc
socialista, como é o do Sr. Felipe González. Ess€-~
dois partidos, tão diferentes, têm um ponto em
comum: ·a privatização se dá de forma demo~
crátlca, ou seja, o capital é disseminado entre
a população e resguardado o controle do Estado
Enquanto esse programa de privatização é alta~
mente democrático, recomendável e defensável.
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o que estamos acompanhando aqui, no Brasil,
é um programa de privatização que nada mais
é do que transferir renda e poupança do Estado,
ou seja, do povo brasileiro, para grupos privados.

Basta ver o que foi agora publicado na revista
Veja sobre a convocação para um leilão das
ações do Grupo Aracruz Celu1ose. Ali está claro

e meridiano. São ações vendidas em lotes para
empresas pré-classificadas. Temos lá urna empresa mu1tinacional que já detém 29% das ações.
Um lote de ações da ordem de 26,8% será transferido para outra empresa, o que darâ a esses dois

grupos o controle acionáriÇ> da Aracruz CeluJose.
Ficam 30% nas mãos do Estado. O BNDES se
propõe, logo a seguir, a distribuir e pulverizar
esses .30% nas mãos de milhares e milhares de
pequenos adonistas. Então, aqui a pulverização
e a democratização do capital estão-se dando de
forma controlada, organizada e articulada para
beneficiar grandes grupos económicos e para
transferir o controle dessas empresas para grupos
privados. Isto é condenável e não é semelhante
ao que vem sendo praticado no Mundo capitalista
moderno. Aliás, não é capita1ismo mas um pré-capitalismo, ·uma transferência feudal de recursos
do Estado para as mãos privadas. Fiquei impressionado e entusiasmado com a proposta que V.
EX' traz em relação ao programa de privatização,
que um governo democrático, um governo ·de
compromissos populares, de compromiss_os democráticos, de compromisso social e reformLsta,
teria que assumir neste País, porque o que temos
hoje é uma estatização que, na verdade, transforma o Estado em cosa nostra de grupos privados. Este tipo de e,statização não é socializante,
como alguns querem supor ou imaginar que seja,
em capitalismo de Estado, pior do que um capitalismo de Estado, é um capitalismo de Estado
gerenciado por uma pequena minoria, por grupos
privados, que, na verdade, são eles gue determinam quais são as idas e vindas dos irl.vestímentos
dessas empresas estatais. Basta vermos, agora,
a sRuação da Acesita, da Siderbrás, empresas que
estão pant s_er privatizadas por causa dos prejuízos
que vêm lendo. Mas essas empresas vêm tendo
prejuizos porque vendem os.seus produtos apreços aviltados para favorecer empresas e grupos
privados.
O SR- RONAN 1TTO- É verdade.
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está tudo, a idéia central, a idéia fulcral, a idéia
de transferir os ativos - não diria desestatizar
:--::- das estatais para a população. E, lembre V.
Ex', -o primeiro comprador que elegi foi ju~
mente o empregado.
~radeço a V. Elr, principalmente quando lem- bra da questão da credibilidade. Quem colocaria
um projeto deste em execução? É preciso que
alguém ~uma um projeto como este ou outro
uma proposta como esta, ou outra, e vá pelo
Brasil afora debater; buscar credibilidade, e a credibilidade no regime democrático que estamos
@r:a;ç_cmdo_.. consegue-se nas ruas.

----o Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me
V. Ex' um aparte?
o

O SR. RONAN 1TTO - Ouço, corri prazer,
Senador Ra~hid Saldanha Derzi.

nobr~

O Sr. Rachid Saldanha Derzi-Serei rápido,
nobre Senador Ronan Tito. Embora querendo
desviar o discurso de V. Ex' para outros caminhos,
entendi que V. Ex' está preocupado em apresentar
um estu4o sérlo sobre a não privatização de empre~ estatais, sobretudo das aciarias. V. Ex' faz
um exame perfeito em profundidade e sugere
soluções. Realmente, as propostas de V. Ex", magníficas, estão aí para o Governo estudá-Ias, para
os políticos estudá-las e para a sociedade estudálas. V. Ex' apresenta à consideração, põe sobre
a mesa estudo ·sério que fez com vários companheiros e vários homens do mais alto gabarito,
os quais nominou. Estou de acordo com V. EX'
Com os lucras da solução que V. EX' apresenta
é qú.e vamos estudar a- solução da educação, da
irrigação e de outros que, no seu discurso, V.
Ex!', en"jjaSSaJif citou. O Objetivo de V. EX' é sério,
não permitir ou não sugerir no momento a privatização de todas as empresas estatais brasileiras,
fazendo uma seleção, e especialmente pede V.
Ex' atenção para as aciarias. Acho nobre, acho
muito bom. As sugestões que V. Ex" apresenta
são para se estudar em profundidade e o Governo
vai-se ater à sua sugestão, à sua solução. Mas
essas São a médio e longo prazo. Realmente, te-mOS qUe re<:otrer-=-a grãnde sociedade brasileira,
à grande população brasileira, inclusive dos empregad~_s dessas ae!arias:..
O SR. RONAN 1Tf0- Principalmente.

O SR- RONAN 1TTO -Agradeço a V. Ef'.
Sr. Presidente, e ao nobre Senador José Fogaça.

O Sr. Rachld Saldanha Derzi - Especial
e principalmente, porque esses empregados, que
lá trabalham, conhecem e têm amor àquela organização. Esses seriam os primeiras. Realmente,
a sociedade também teria que dar a sua conbibuição, enquanto o Brasil estaria tirando do buraco várias estatais que nele estão, por erros de
visão, de administração, ou seja lá o que for._ V.
EX' realmente apresenta propostas sérias que tetão que ser estudadas. O Governo também tem
necessidade de, a médio prazo, tomar medidas,
privatizando outras empresas que aí estão. Este
é uni setor sério, 9té de segurança nacional no
que diz respeito à nossa aciaria, Estou de acordo,
não tenha V. EJr .preocupação, porque o Governo
atef:"Se-á a um estudo em profundidade no que
concerne às suas sugestões. Congratulo-me com
V. Ex' por seu brilh~te pronunciamento.

Apenas lembro que, no meio do meu discurso,
flz uma breve parada e disse que tudo estava
no "como", e lembrei que quem nas prevenira
fora São Tomás de Aquino. I:: no "como" que

O SR- RONAN 1TTO - Agradeço~ a V. Ex•,
nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. Devo _confessar que a minha maior preocupação neste_ mo-

O Sr. José Fogaça- Então, o Governo deseja agora privatizar aquilo que foi deformado, aquilo.
que foi deteriorado por obra e por interesse desses
grupos econõmicos. Concordo plenamente com
a proposta de v. Ex', -porque, -se nao é uma pioposta pelo m..enos profundamente inovadora, pois
já vem sendo aplicada no mundo, tem algumas
características próprias, é verdade, pelo menos
é profundamente moralfzante, coloca como prioritária a defesa dos interesses do povo brasileiro.
OSR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Desejo lembrar aos aparteantes que o tempo do
orador está esgotado. Portanto, há necessidade
da brevidade.
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menta é a pressa, o açodamento na desestati~
zação, é o medo de que peguem essa poupança
do povo brasileiro, que custou anos, decênios de
seu sacrifício, e a atirenl num buraco que se chama déficit Déficit se acerta com acerto de contas.
Não vamos aqui querer bancar os professores
experts a falar de déficit. A mulher do operário
brasileiro conhece muito o que é déficit Quem
ganha 7 mil cruzados lida com déficit o dia inteiro.
Déficit é gastar mais do qUe se_ ganha. Temos
que acertar as nossas contas. Temos escutado
muita coisa, inclusive cortar a URP dos funcionários públicos. Desculpe-me nobre Senador,
mas não concordo com esta medida. Para mim
é como_tomar ·~pirulito da boca de criança." Mexer
nisso daí é dizer que se vai corrigir o déficit, pelo
amor de Deus... O gerenciamento, o custo da
colagem da dívida externa custa 3% do nosso
Produto Interno Bruto. Girar ã dívida interna -está
custando mais de 5% do nosso Produto Interno
Bruto. Soma muito mais do que toda a massa
salarial de nossos funcionários. Outra cóisa que
não se diz - e por que não se diz? - é que
se tributa muito pouco neste País.
Os empresários são pouco tnbutadas. Sou um
ex-empresário no recesso. mas fui-empresário durante muitos anos. Sabemos _que os paises do
Mundo todo tributam em média de 25% a 30%;
que a Suécia tributa 52% do seu PIB; o Brasil
este ano -pasmem osSrs. Senadores- tributou
7% do seu PIB; os Estadas Urlldos da América
do Norte, tão freqUentes nos exemplos, estão trl~
butando, líquido, 26, 27, 28% ao ano; a Itália,
que gosta muito pouco de tributar, talvez wn dos
países que tributa menos em todo o mundo, está
tributando 23% sobre o PIB. E estamos tifbutando
7% sobre o PIB, querendo resolver o problema
de déficit cortando o reajuste a poderiorl do
salário dos funcionárias públicos. Não concordo.
Por isso mesmo, e com medo de que mais essa
poupança do povo brasileiro seja atirada nesse
buraco s_em fundo que se chama déficit- e acerto de déficit se faz com acerto de contas - fu:
esta proposta, antecipando esse estudo, essa proposta que há muito vínhamos trabalhando nela,
justamente para tentar, num socorro, num alerta,
segurar, deter essa_corrida de se pretender jogar
no -buraco do déficit essa _economia de tantos
anos.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador Ronan Tito?
O SR- RONAN TITO Senador Nelson Carneiro.

Ex_f

Ouço V. Exo, nobre

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador
Ronan Tito, cumpro _o Regimento e meu aparte
será breve. Os que me antecederam já focalizaram
vários aspectos do discurso de_ V. Ex" e não me
deterei nele. Durante muitos anos, integrando o
Parlamento Latino-Americano, em suas várias
reUníões, nestes vinte e poucos_anos de sua existência. lá temos sempre lutado pela necessidade
de os países latino-americanos s_e unirem no debate da dívida externa e não de cada país, individualfnente, comparecer diante dos membros credores, com propostas desiguais. Vejo que V. EX',
no seu discurso, adota este me~mq pensamento.
Em nome daqueles que, durante mais de 20 anos,
têm lutado por essa solução, felicitO V. Exi', para
que um dia o Brasü e os outros países da América
Latina saibam que lutando juntps serão mais for-
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tes do que cada um lutando individualmente."El'a
este o aparte que queria dar a V. Ex"--

e não os interesses de espúrios, com que freqüen~mente são confundidos os interesses nacionais.

0 SR. RONAN TITO -Agradeço, nobre Se-

. O SR. ROI'V\N TITO - Agradeço a V. Ex"
O aparte e o incorporo, coni. muita alegria, ao
discurso que faço.

nador Nelson Carneiro, o seu aparte e quero testeM

munhar a esta Casa o carinho com que V. Ex'
é acolhido no Parlamento Latino-Americano.
Lembro-me, no encontro de Portugal - , naquele saudoso encontro de Portugal -, quando
V. Ex' adentrou o recinto, foi recebido com uma
salva de palmas e não se contiveram os Membros

do Parlamento l...çitino-American_o, ley.ç3_ntaram-se
para aplaudi-lo, mercê do respeito que devotam
a V. Ex', principalmente de vê-lo um lutador desta

causa que, se Deus quiser, será vitoriosa em breve.
As fronteiras do Mundo estão-se apagando e estão
ainda muito marcadamente fortes na América La-

tina; temos que apagá-las.

Somos um país Jatino-americariO e não_ é possível que o Brasil, como o segundo maior e_wortador de grãos para a Europa, para os Estados
Unidos, não acuda a América Latina, que importa
53% da sua necessidade alirnentfcia. Não é possível que não façamos um novo_tipo de intercâmbio
com a América Latina.
A História há de registrar- já__registra ~. quando for escrever o nome _daqueles que lutaram
_e que continuam lutando por esse Mercado Comum, e, mais do _que isto, por um continente
irmão e fraterno, a História haverá de registrar
o nome de V. Ex' em primeiro lugar, porque V.
Ex' tem lutado e tem sido exemplo para todos
nesta luta que, sinceramente, _espero - repito
-seja vitoriosa em breve,_
O Sr. Pompeu de Sousa um aparte?

Permite V. EX'"

O SR. RONAN 111'0 - OuçO V.
Senador Pompeu de Sousa,

&; nobre

O Sr. Pompeu de Sousa- Meu nobre Colega e amigo Senador Ronan Ti~. ser_e[ realmente
breve, por incrível que pareça, porque, se fosse
comentar seu discurso, gastaria o resto do dia.
Enriquecido peloS apartes, todos tão s~cu1entos,
tão carregados de substância, que se seguiram,
gastaríamos o resto do dia. Não poderia furtar-me
a esta breve tntervenção, porque estou serido, inclusive, arrancado deste plenário pelos graves
problemas que está havendo aqu~ no Distrito Federal, como uma síntese à@ problemática que
existe no momento neste País_. _Há poucos instantes, perdi um trecho do seu disçurso, não me
perdôo, mas estou com o_ texto_ dele esGrito e
pronto para lê-lo. Espero-ansiosarriente oS anexos
que V. Ex' nos prometeu. Congratulo-me com
V.&, e com-o"Senado, por este memoráVel discurso· que V. Ex1' está fazendo, o que não me
surpreende, pela sua competência, pelo seu saber, que costumo chamar de polimático. V. Ex'
conseguiu-vamos dizer -um ato de verdadeiro
estadista, pois mobi11zou um b~n bust de tão
alto mérito, que gostaria que o Governo é que
o tivesse. Se V. Ex' cedesse isso para o Governo,
e o Governo tivesse- a hu_mildªQ.e__d_e -~ceitá-lo,
este País seria feliz. Era isto que queria dizer. Todos nos enriquecemos profundamente nesta manhã, que já começa a ser tarde, mas que..01unca
será tarde para ouvir a advertência que .V. ~
faz. porque esta Nação precisa acordar, re~lmen
te. para defender os seus verdadeiros interesses

O Sr. João Menezes um aparte?

Permite-me V. Ex"

.O SR. RONAN MO- Ouço o nobre Senador JoãQ Menezes._

- O Sr. João Menezes - Eminente Senador
Ronan Tito, _é bom que V. Ex' traga para o debate
do Senado assuntos como este que. certamente,
darão oportunidade aos Senadores de também
emitirem opiniões e apresentar soluções, ou fazerem PrOPOstas. Uma coisa me chamou a atenção,
de saída V. EX' acentuou, no início dO seu discurso,
dados tomados da revista Veja, o que me causou
wna certa estranheza p-orque há alguns anos dávamos os dados aos jornais e às _revistas, para
que fizessem as suas reportagens. Temos o hábito, aqui, no Congresso, no Senado e na Cârmu:a
dos Deputados, de usar publicações de jornais
e revistas, dando isso como base para nossos
discursos, nossos pronunciamentos. Eu faço, V.
EX' está_faiendo e muitos outros têm feito. Parece-me que há uma reversão que precisamos corrigir a curto prazo. V. EJc!', de início, fala na saída
do capital brasileiro para as mais diversas partes
do Mundo, o que, pelo que ouço dizer, realmente
tem algum fundamento. Isto acontece pqrque os
outros países ·acolhem o capita1 brasileiro e dão
facilidades, dão segurança, dão condicionamento
-par:a que esse capital vá para lá. Naturalmente
não no volume que se diz, mas tem ido _muita
coisa para o exterior. Conosco acontece o contráenha para cá, que o dinheiro não saia e criamos
dificuldades, damos insegurança, não damos garantias e achamos que não pode ser, que não
. deve vir o _capital para cá. Isto cria uma situação
. de fatO, que existe, e sei que V. EX' sabe que
existe. Todos os nossos problemas são .:issim.
E estamos passando por uma nova fase. Por
_exemplo: se falarmos em diminuir o déficit público
tirando os subsídios que há por aqui, espalhados
neste País, vai haver a maior grita, vai ser a maior
dificuldade. E já e.stá sendo. Quando o Governo
começa a apertar, a extingir as fundações, a diminujr_o número de funcionários públtcos, há a
maior grita. Gritamos_ porque fazemos e gritamos
porque não fazemos. Isto é uma coisa que ternos
que corrigir, e só podemos fazê--lo no debate, trazendo a debate assuntos como os que V. Ex' traz
aqui. Ouvi, por exemplo, quando V. Ext tratou
_do assunto da irrigação. Desde que me entendo
na política federal, o primeiro passo que vi _na
irrigação, em grande estilo, foi no tempo do Governo de Juscelino Kubitscbek, quando, depois
de cem anos, fechou o açude de. Orós, que não
Conseguiu irrigar aquela área que poderia ser irrigada. Vejo, agora, que o Governo José Samey
está fazendo um programa de inigação,. está aplicando em um programa de irrig-ação no Norte
e no Nor~te, com re_sultados positivos. E não
está sendo Jeito à-t®. Não tenho c_erteza, mas
tenho quase a convicção de que isso foi tirado
dos processos feitos em Israel, onde a irrigação
e-SiáSendb muito aproveitada. E já estamos cedamando contra a irrigação, que está sendo feita
.por empresas construtoras. o que toma tudo mui-
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to difícil. O programa de irrigação é fundam.::l't-para o Norte e Nordeste, coma· é fundame.i•t..,.
o programa da inundação para a Amazônia, onC..a situação também é grave, é séria e preclsamü-estudar. Mas este nem se fala. EstamOs fala.i1.-k
só da irrigação no Norte e Nordeste. Quando s··
começa a resolver um problema, vem a redam;::
ção, vem a critica, vêm as dificuldades, o ~·
vai tomando a realização cada vez mais difkil
Ouvi também V. Ex' falar sobre o problema .-::.terra, que é muito importante neste País. Mas JK
problema da terra, no País, estão as forças polít!
ca_s querendo resolver, como? Dando lotes ;;!.
terra, invadindo terras e dividindo as terras eiT
pequenos lotes_. É o que está acontecendo n~-:
Pais, quando o problema da terra não pode, n<
nosso fraco entender, ser assim. Temos que ti;:.,
condicionamento para que essa terra funcioo""
para que isso exista, para que haja semente, ya,.
que haja o tratar, para que haja a derrubada, pm-o
que haja o lazer, para que haja a pracinha pw.
o cidadão ficar lá, senão ele não fica, recebe o:
lote de terra e vai embora. Mas se não denno~
esses lotes de terra há uma grita tremenda, dizer.
·do-se que existe muita terra que não se distribtti
Estou citando esses pequenos fatos apenas Pai·
dar uma demonstração-do-que vejo i1a conjur.
tura. Nisto não vai nenhuma crítica ao d!scurs-~
de V. Ex', pelo contrário. Todos.n6s devemos tr::_
zer para o plenário do Senado, do Congresso
a_cUsçiJSsãO _destes assuntos. O fundamental eu
tudo isto é começarmos a acreditar. Não .a<:t_-_
que o nosso País esteja na miséria, na dif!CtJJd~
nosso País é wn País de grande des.-:ort;r-!':·
a nossa riqueza é imensa, o País é rico, os~:
homens têm condições de trabalho, têm ir.tcli_
gênda, têm acuidade mental. Não aCredito ne~:.
crlse de que se fala. Há realmente uma crise cr:o.1!<~
em tomo do noticiário constante e diário, atr:o.--~
de todos os meios de comunicação. Se ãln-"ul!!"-:=o
os jornais, se ouvirmos o rádio e a televisão, v~
mos só notíc_ia ne,gatiya deste Pars. Entao, .:.-:-.!
nente Senador, o discurso de V. EJc' é muito bu.~
para nos dar oportunidade de debater as-~~:;.._
corno este, ma& o fundamental, o in~.-.
em tudo isto é mudar um pouco o nosso tlp<
de educação. Temos que ter uma educação pc!!
tica melhor, uma educação econômica melhor
uma educação financeira melhor, uma edu('.aÇii·social melhor. Isto parece-me indispensáveL por
que, se não conseguirmos, se não obtivermc:
isto, vamos çontinuar eternamente na luta e crit:
cando o que está feito e não deixando fazer, 01
fazendo, achando que está errado, cada wn A~h.
que raz porque é o dono da verdade. Desculpe-m-fazer esta interrupção no discurso de V. Ex', m,..~
não deixo de reconhecer que precisamos tr~~-
assuntos e t~mas como os qu~ V. Ex' traz pweste plenário. Peço desculpas por este_ aparte, tüY
poucn maior do que o do nosso amigo Pompe1

o-

de Sousa.
O SR. RONAN TITO -

Agradeço a V. E.,.

o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- P~
ço ao ilustre Senador encerre o seu discurso, pB!·
entrarmos na Ordem do Dia.
O SR. RONAN TITO- Pois não, Sr. Prc::;
dente. Antes, gostaria de conceder um aparte .,,
nobre Senador Meira Filho e, em seguida, ao nc

Abril de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

bre Senador João Lobo. Finalmente, ao meu Líder, para encerrar meu pronunciamento.
O Sr. Melra Fllho- Prezado Senador Ronan

Tito, estou multo feliz com o discurso de V. ExTenho acompanhado os acontecimentos políticos de nossa Pábia. Vejo __que há os que criticam
só por criticar, sinto que há os qUe pressagiam
futuros terríveis para o nosso País, e é gratificante
ouvi-lo da tribuna, como wna luz. V. Ex' vem com
a proposta que é um caminho, que V. Ex' submete
à apreciação dos seus Pares, às críticas dos demais desta Casa. ConfesSO a V. ~ue hoje me
sinto muito feliz com isto. Não faço discriminaÇão

entre os Estados, porque todos sêo pedaços do
nosso País, mãS- tenho uma especial admiração
por Minas Gerais.

·

O SR. ROI'!AI'I JITO -

Muito obrigado.

O Sr. Meira AUto- Ouvi outro dia um Depu-

tado perguntando pelos mineiros na

As~mbléia

Nacional Coristltuinte: "Onde estão os mineiros?
Precisamos dos mineiros!" Quero dizer a esse

Deputado que há um mineiro hoje na tribuna
desta Casa, e qlie me assoéío às manifestações
de admíração que V. Ex' acaba de ter aqui neste
plerWio. Devo dizer, Sr. Senador, usando um ditado comum: "Aquele que acende uma luz _é o
prbneiro a beneficiar-se de sua claridade". Devo
dizer também a V. Ex" que sou admirador dos
homens que fonnam aquele time que costuma
dizer: "O dificil fazemos agora, o impossível fica
para daqui a pouco". Parabéns, Senador Ronan
Tito.
OSR. RONAN1ITO-Agradeço ao Senador
Meira Ftlho pelo aparte sempre carinhoso. V. Ex~'
se casou com uma mineira e, pelo amor sem
limite que dedica à sua esposa, acabou estendendo também seu amor e seu carinho a todos:
os mineiros, e confesso, em nome dos mineiros,
que somos mais gratos do que sabemos expressar.
Ouço o nobre Senador João Lobo, que já me
havia sollcttado o aparte.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Ronan
Tito, serei brevíssimo. 5_6 para parabenizá-lo, porque V. Ex' trouxe a esta Casa uma proposta, algo
concreto, algo sobre o qual teremos que meditar,
discutir, mesmo que com ele não concordemos.
É fWldamental que se faça alguma coisa numa
época tão tumultuada como esta em que não
se tem nada de real, não se têm propostas concretas em que nos agarrarmos. E evidente que o
discurso de V. EJcf- é longo, seriam necessárias
talvez várias sessões para cada item do mesmo.
Naturalmente, com certas partes não concordamos. Por exemplo~ não somos pouco tributados:
podemos ser poucos os tributados.
O SR. RONAN
cordo.

mo -Sim, também con-

O Sr. João Lobo- Não concordo também
em querer transformar o Estado em empresário.
O Sr. Leopoldo Peres- Há muttos tributados em demasia, que são os assalariados.
O SR. ROI'!AI'I mo- Sim, é verdade.

O Sr. Joio Lobo- O Estado não se porta
bem como empresário. Os exemplos no mundo

não são encorajadores: primeiro•. a China, agora

o própriO Gorbachev já reconhece tacitame~te
que a parte económica foi um fracasso na Uniao
Soviética. Existem vários tópicos. Sinto também
unta tendência no discurso de V. EX' para que
o Brasil assuma certa hegemonia na América Latina. Posso ter interpretado mal, mas não sou favorável a isto. Lembrª_ria ao nobre amigo que, desse
quadrilátero de forças que V. Ex" p~ê pa~a. o
desenvolvimento mundial, V. Ex" excluiu a As1a,
hoje a força econômlca do mundo. Está deslocada naquele rumo, e não se pode fazer nenhuma
preViSão na pãrte económica e téc_nicã do de~e~
volvimento do m1,1_n_dQ ~em se incluir o que _a As1_a
tem a oferecer como contribuição. De qualquer
forma, eram reParos que n-ãO têm maior conseqüência. Fk:imi os rileUs parabéns a V. Ex' pe.lo
grande discurso que pronuncia nesta Casa ho1e,
nesta ll)?lllhã~
O SR. ROI'!AI'I

mo -

Muito obrigado a

V. Ext 1be lut but not tbe Jeast,. o último mas
não o menóS importante, ouço o meu Líder...
Perdão, o Senador Afonso Arinos também solicita~se·· um aparte. Eu ouviria, então, o Senador
Afonso Arinos e em seguida o meu Uder.

O Sr. Afonso ArlnM- Senador Ronan Tito
queria lembrar que sou mineiro e houve aqui
várias alusões a Minas Gerais. As duas vezes que
passei pelo Senado fui representante fluminense,
do que tenho muito honra, mas não esqueço que
sou mineiro.
O Sr. Rachld Saldllnha Derzl- Grande Senador mineiro.
O Sr. Afonso Arinos -Muito obrigado.
Os louvores feitos a V. Ex" me tocam muito
sobre este lado. Poderia expressar um pensamento que me vem acompanhando J)IU'f pa.Uu com
o discurso de VExt É o pensamento que devemos
ter das funções que o Senado está fadado a existir
nesta fase_ da nossa existência políticã. O debate
de hoje n~ Casa mostrou a existência de uma
nova presença do Senado da República. E isto
é interessante para quem se preocupa um pouco
com a História Parlamentar do Brasil, o significado
do Senado no quadro da atividade parlamentar
brasileira. Quando pensamos no Senado do Império, temos a impressão de. que era realmente
uma Câmara de Pares. não no sentido francês,
talvez tenha exercido certa: influência, porque a
Constituição de 24 é bastante influída pelas Constituições da Restauração, Luis XVDI e Cados X.
pela, Câmara de Pares. Mas não tinha as funções
específicas de Câmara de Pares. Tinha as funções
de uma espécie de pariato porrtico.
Os poucos senadores nào tinham significação
federativa, eles não representavam os Estados estou cá chovendo no molhado, todos sabemos
disto, mas estou querendo encadear meu pensamento- eles representavam a eminência de certas_ personalidades. O Senador Luiz V~ana está
olhando para mim com muita atenção, porque
S~ Ext conhece muito bem este assunto. Então,
aquelas grandes figuras do Senado representavam uma espécie de pariato polftico que intervinha nos problemas sérios, nos problemas essenciais da vida, na posJção de julgamento dos
atas do Poder Moderador, na posição de equilíbrio, em face das questões intemadonais, na posi. ção de Conselho, em face dos grandes problenias
nacionais, inclusive da Abolição, que vamos feste-
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jar daqui a alguns dias. A adesão do Senado à
AboUção foi Um passo muito importante no processo de libertação dos escravos no Brasil. Então,
aquela função que o Senado exerc.eu no lmpérfo
é muito estudada pelos historiadores do Império
e sabemos que ela foi completamente diferente
da função do _Senado da República, o Sen_ado
Federativo, que ainda conheci. Na minha idade
eu me permito dizer que posso dar a V. :ExfS algumas informações, até pessoais, porque me lembro daquelas pessoas do Senado Federativo. A
idéia de que o Senado representava a Federação
era muito presente no comportamento dos Senadores e na importância enonne que eles tinham
no equilíbrio federativo. Lembro-me de Pinheiro
Machado, que influía nas decisões sobre a escolha
dos candidatos eleitos, no reconhecimento de poderes que se fazia Pela Câmara, ele influía na
escolha de_ candidatos eleitos para a Cârriãrà dos
Deputados. Foi uma honra, sentia que e"ra wna
honra para o meu pai, que era Uder da Bancada
mineira nã: Câmara, no dia em que se tratava
de resolver o pi-oblema _do reconhecimento de
poder de um Deputado fluminense, em que Pinheiro Machado pediu hora para ir lá em casa,
pediu ao meu pai para que se interessasse, era
no tempo do Governo Venceslau Brás, meu pai
era Uder, então, a Presidência do Pinheiro Machado foi uma sensação, todo mundo flcol.!. preocupado, e eu só pude vê-lo de. longe, não tinha
entrado na sala onde ele estava. Lembro-me dos
seus cabelos assim um pouco crespos, sentado.
A presença de Pinheiro era umacoisa importantíssima. Lauró Müller, Senador por Santa Catarina
- estou falando daquelas grandes figuras representativas do processo federativo, o que significava a força do Senado; Nilo Peçanha, represen~
tante do Rio de Janeiro, candidato à Presidência
da Repúhl::a, o autor do grande mOYimento democrático de liberdade eleitoral à reação republicana em São Paulo; Campos Sales. Não conhecia
o Rodrigues Alves, que era avô da minha mulher.
Aquela gente que chegava de São Paulo, aqueles
Senadores de São Paulo, que tomavain o trem
ou o navio- eles tomavam muito navio _em San-.
tos, principalmente os senadores paulistas vinham de_navio, aqueles navios ingleses que faziam a costa e iam até Buenos Aires, paravam
em Santos - , eles vinham d_e navio para o Rio
de Janeiro. Então, havia aqueles Senadores paulistas e lembro-me deles.. Antônio .Azevedo, que
tinhã um granâe prestígio era o Representante
d~ Mato Grosso, era um prestígio, uma posição
pessoal. N, ainda rapaz, lembro-me dele no Jóquei Clube, com o seu indefectível cravo vermelho
na lapela, e a sua mania, talvez um pOuco precoce,
de beijar as moças. Hoje, é uma .coisa comum,
mas, naquele tempo, era meio esquisito. Rui Barbosa - eu poderia deixar Isto para o fim ou para.
o princípio - quê não via nunca, mas víamos
semPre, porque era _como o sol, que aparece e
ilumina, não é preciso que se olhe para ele. A
presença imanente de Rui Barbosa na vida da
cidade, na vida Política do País. Sabia-se que
aquele homem estava no Senado, o qual ele freqüentava poUco. Perdoem-me estas confidências
pessoais. Eu era aluno do Colégio Pedro O e ia
ao Senado, que então ocupava aquela casa que
é hoje uma universidade FederaL a Fao.ddade
de Direito, para ver Rui, e nunca o consegui, ele
la pouco ao Senado. Se estivesse hoje no Senado,
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seria advertido por UJysses Guimarães. Era dos

faltosos. Freqüentava pouco o Senado. Mas apre-

sença dele -

repito -

era imanente, era como

a presença do sol. Eu o Vi na rua uma vez, ãndando

pela Avenida Rio Branco, atrás de um cinema

que ele freqüentava: chapéu, fraque cinza, conver~
sande com as pessoas que o cumprimentavam,
agradecendo às saudações. Estádo Coimbra,
grande Senador por Pernambuco, Vi.ce-Presiden~
te da República, figura eminentfssima, um homem do mundo, um homem de sociedade, com
grande prestigio social. Urbano dos Santos, Senador pelo Maranhão, Vice-Presidente também. Lauro Sodré, Senador pela Pará; Walter Gonçalves,

Senador pelo Amazonas. Então, tínhamos naquele Senado a idéia da força federativa, da influência
federativa, não tanto pela importância política dos
eleitorados estaduais, mas pela importância dos
Senadores que representavam aqueles Estados
no Congresso. Então, o Senado tinha esta função.
Hoje, vejo -o Senado emergir destas discussões
com uma nova função. Porque a serenidade do
Senado, a familiaridade do Senado, a trancfilldade
nos dá o ambiente para que possamos discutir
tal como o fizemos hoje, e aqui dirijo-me ao meu
querido amigo e Companheiro Ronan Tito, mineiro como eu, ou eu mineiro como ele-,. ter assun~
tos como o que trouxe, aqui, à discussão e à
observação, ao sentimento, ao pensamento do
Senado hoje, e veja o que pode ser o Senado
nesta fase que se lhe está sendo imposta, onde
não há luta de partidos, onde não há choques
de aspirações, onde todos temos bastante tempo
pela frente, não temos imperativos eleitorais, não
temos obrigações partidárias, não temos ambi~
ções de poder local. O que pode ser o Senado
como uma Câmara rtalmente criativa, uma Câmara que aceite as idéias, que aceite os fatos,
que aceite as situações, que queira as mudanças,
que acredite nas mudanças e que possa, assim,
acompanhar o dram6tlco processo político econômfco brasileiro com o peso de autoridade que
tem V. Ex", nos estudos que muitos de nós, eu
exclufdo, muitos de nós somos capazes de fazer,
uma função assim meio de julgamento e meio
de confiança. Está -ali Fernando Henrique Cardoso, Uder, Professor ilustre. Quer dizer, o Senado
precisa convencer-se de que nesse momento de
confusão e de pertubação, ele pode exercer, agora, no Brasil, uma influência moderadora, uma
influência iniciadora, uma influência reflexiva,
uma influênda autorizaOa, uma influência, sobrerude, de dar conflallça nas mudanças. As mudan~s sociais no Brasil perfazem o contexto ao qual
não podemos fugir, sem que a Nação naufrague
na tragédia. É uma oolsa que o Senado pode
perfeitamente tomar a si, porque o Senado não
infunde suspeitas de demagogia, de esquerdismo,
de revolução. Então, estou vendo que esta sessão
do Senado foi para mim uma reveJação. Falei
no Senado do Império, falei do Senado República.
Estou falando ·de wn Senado futuro, um Senado
que pode começar conosco. Muito obrigado.
O SR. RONAI'I 1TTO - Agradeço a V. E><"
e incorporo com multa o,legria. esse brilhante aparte de V. Ex", que nos dá a todos uma esperança
e uma responsabilidade para que, a partir de agora, principa1mente, possamos deb?J;ter os temas
candentes do momento da nossa Nação.

I;)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Abril de 1988

ral Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos,
com o Sr. James Baker o Ministro das Fincmças
dos Estados Unidos, o Ministro da Fazenda, com
o Sr. Camdessus, que é o Gerente-Geral do Fundo
O SR. RONAN TITO - Ouço o meu Uder
Monetário. De todas as conversas a que mais me
Fernando Henrique Cardoso.
im-pressionou não foi o encoli.troque tivemos com
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Emi~ essas autoridades,_ foi um encontro que tivemos
nente Senador Ronan Tito, meu amigo, a função
no cornftê dos bancos credoreS- do Brasil, e não
de Uder do PMDB me reserva, quase sempre,
foi nenhum banqueiro que me impressionou, foi
- o aparte já ao fmal. Com bondade, o Senador um economista, chamado De Qries, economista
Nelson Carneiro dizia que seria a chave de ouro. senior do Banco Morgan. E ele, com um estilo
Eu disse que não, porque a hora em que a palavra
de análise muito objetiva, que os amerime _é concedida já o cofre está aberto. Esta manhã _ canos já têm, e que os economistas mais ainda,
foi realmente, muito criativa. E depois do __que
e que, às vezes, nos leva até ao desespero, tanto
disse o Senador Afonso Arinos, eu já não devia
a falta de perspectiva que eles nos apresentam,
dizer mais nada, porque S. Ex~ na verdade, moso Sr. De Vries disse o seguinte: "Olha, não se
trou - e não é a primeira vez que faz - com
iludam, não haverá dinheiro exterrio para Ofuian·
muita simplicidade, mas com muita acuidade, a
ciamento do desenvolvimento brasileiro nos prómodificação, que está ocorrendo no senado. v.
ximos anos, e isto não depende das politicas que
EX, Senador Ronan Tito, hoje, nos ajuda nesta
o Brasil venha a adotar; isso depende da situação
modificação. Há alguns meses, neste ano, o _Senaintemadonai."Isto não disse ele, mas acrescento
do se transformou no local onde foi possível debaeu: - onde há excedentes, é na Ásia. Para se
ter, realmente, a questão do sistema de governo.
fazer o encontro de contas, e V. Ex1' diz que o
Foi aqui que houve o debate sobre o sistema
déficit é o encontro de contas, depende dos exce-de governo. Até lembraria à Mesa que seria de
dentes que estão na Ásia. Lá _é que há superávits
utilidade que se publicassem, em conjunto, os
financelros enormes --Japão, Cingapura, Coréia
discursos, tanto dos parlamentaristas como do
-;e não nos Estados Unidos. Ac:::onte<:e que esses
presidendalista que falou - o Senador Marco -excedentes não vão procurar investimento em
Madel, para que o País amanhã possa ver que
países que estão em uma espéde de torvelinho,
pelo menos tentamos colocar numa perspectiva
que não conseguem resolver as suas questões
htstóriCa--e nurtia perspectiva política a questão
mais comezinhas, corno é o caso do Brasil, que
do sistema de governo. Essa série de discursos
não consegue fazer wna eleição, porque tem mefoi iniciada, precisamente, com um -dfsc:ursot:lo
do de fazê-la. Esses países não vão para ai, lrio,
Senador Afonso Arinos, a respeito da questão da
em primeiro lugar, reinvestir, em parte, lá mesmo
soberania da COnstituinte. Foi a partir daquele
na Asia, vão investir nos Estados Unidos, que hoje
discurso, pronunciado aqui, que, creio eu. muitos
competem favoravelmente os Estados CJnidos
de n6s tomamos coragem para fazer...
com os paises em via de desenvolvimento. Nilo
haverá recursos _externos. Toda essa ilusão _que
O Sr. Luiz VIana - Muito bem seguido por
estamos agora alimentando no País, Ministros que
v. Ex'.
estão lá fora, negociadores, incessantemente,
dando a impressão de que a partir daí virá a boO Sr. Fernando Henrique Cardoso- Agra~
nança, não virá a bonança, porque não virão realdeço a V. EX a bondade permanente, que também
mente recursos para investimentos. Eles estão
fez um discurso aqui considerado um marco no
apenas refinanciando a dívida, e a refinanciando
debate sobre a questão do parlamentarismo. Foi
em c6ridições que não são
melhores para
a partir dai que tomamos o- ânimo--de afastarnós. v. Ex" aponta a questão central. se não Vem
mo~nos das questões mais triviais da po1ítica para
dinheiro lá de fora, e nãC? virá nos próximos anos,
nos dedicarmos a uma visão de perspectiva. Isso
acredito que a dedsão que a Constituinte tomou,
é muito importante! V. Ex', hoje, muda o eixo,
que temo seja reforçada, de não resolver a quesmas vai na niesma altitude. V. ~não está discutão política, de adiar, não fazendo eleições, vai~nos
tindo as questões políticas, e sim as económicas
levar a uma situação que, durante os próximos
- evidentemente as económicas têm implicatrês anos, o Brasil continuará na indefinição. Ou
ções polí:ticas e vice-versa-, mas V. Ex' nos chama
alguém acredita que um Governo provisór[o terá
a atenção para a saída da crise brasileira. Apenas
forças para dar rumo à nossa economia? Não
farei algumas poucas considerações, atendendo
terá. O Senador José Fogaça acentuou que qualas insistentes pedidos da Mesa e à urgênda que
qUer proJeto depende de credibilidade- credibl·
todos sabemos que há para a discussão de matélidade é uma questão pessoal, uma questão objerias da Ordem do Dia. V. Ex' chamou a atenção
tiva. É preciso criar-se uma situação política que
para algo que é o fundamental. O que é o fundapermita ao Governo governar. Este não depende
mental? Está dito no discurso de V, Ex': o modelo
de pessoas, depende da situação. E como já estade desenvolvimento económico no Brasil - tal
mos quase por tomar uma decisão - a meu
corno foi concebido, se esgotou. E o seu esgotaver- infeliz, de postergar eleições, são dois anos
mento manifestou·se a partir dos anos 81, quando
e um Governo que não tem condições. Imaginehouve a crise de 82, o "setembro negro", da forma
mos-- ·como dizem que Deus é brasileirode financiamento desse desenvoMmento. Este é
que seja possível eleger alguém e se forme, não
o fato básico. Acompanhei a Comissão-do Senado
uma pessoa, mas uma situação política que perque foi aos Estados Unidos para ver de perto
mita saída. isso leva pelo menos mais um ano
a questão da negociação da dívida, e tive, naturalpara alinhavar a saída. São três anos, pelo menos,
mente como os outros companheiros aqui do
sem que haja um clima que permita o Brasil poder
Senado, a oportunidade de conversar com as auoferecer condições de alguma comparabilidade
toridades financeiras iiltemadonais: o Sr. Paul
can outras áreas do Mundo.
Volcker, que então ainda era Presidente do Fede-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. EX uià ãparte?

aas
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Então. os capitaiS, apartir cfaí,.podertam deslo-

car-se para cá. Ora, não podemos esperar tudo
Isto. Então, V. EX' aponta a questão fundamental:
o que fazer com a poupança interna? E V. Ex"

diz também que se baseia no Dr. Fernando Milliet.
assisti ao depoimenftl dele, - algo importante,
que houve a capitalização das empresas privadas
no Brasil, e que todo o sistema tributário foi feito
de tal maneira que diminuiu, efetivamente, a arrecadação líquida de impostos. Diminuiu, por quê?

Porque os subsídios devolveram para o setor privado, de tal forma que ele, hoje, está multo mais
cat*aJizado que o setor público. Este é um dado
da realidade brasBeira. E aqui aponta V. Ex', até
mencionando uma instituição da qual fui diretor,
o CEBRAP, que, apesar disto, existe também no

setor privado certa
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pe~lexidade,

que não está

havendo investimento. É real também. Então, este
é o nó da questão. E neste nó da questão o Governo tem que tomar posições. Há um clamor da
opinião pública, muito envenenada por análises
apressadas, de que tudo deriva da estatização.
E é aí que V. EX' dá o segundo passo importante
neste documento: não s6 que temos que buscar
vm novo tipo de financiamento para o crescimento econômico, porque o externo está aí paralisado momentaneamente. Não sou dos que têm
horror ao capital externo. Ao contrário, temos que
ter uma 'inserção no Mundo, e que precisamos
buscar capitais externos. Mas à questão é objetiva:
nãq virão. Então, diz V. Ex'!. "Não vêm, temos
qué buscar, então, alguma forma de investimento". O setor privado está capitalizado, más não
estâ investindo. Se imaginamos agora que o setor
público é a raiz de todos os males, sem mais,
estamos, simplesmente, caindo numa supersimplificação, que é- aceitar para propagandistas, que
é bom para quem quer receber alguns milhares
de votos de eleitores desatentos, que têm horror
do Estado, e que não querem pagar trlbuto. Até
entendo, nem respondo, muitas vezes, quando
ouço argumentos inflamados, mas que são demagógicos. Na verdade, não é esta questão. A
questão é que, realmente, para deslanchar um
processo de reativação do crescimento, o Estado
terá que ter um papeL Ele sempre teve, vai continuar tendo e terá que ter um papel. V. Ex" tenta
mostrar aqui um caminho. Não sei, nào vi os
dados, se o caminho- apontado por V. Ext poderá
ser realmente o caminho que leve a um resultado
dos melhores. Pode ser que seja, tomara que seja.
Mas, V. Ex', pelo menos, aponta -.que al está a
questão, e está mesmo. Quer dizer, qual vai ser
a politica de investimento? Se a põ1íti.ca for, Pura
e simplesmente, de transferênda de ativo, não
haverá investimento novo. EstaremOs cobrindo
o déficit eventualmente por esse encontro de contas, mas, não haverá investimento novo. Precisamos criar, além de resolver a questão do déficit,
temos que ter uma política que crie investimento
novo. V. Ex' diZ aqui que há possibilidade, de alguma maneira. de aumentar a poupança. Isto sim,
é fundamental. V. Ex' diz que, para o aumento
da poupança, deveríamos apeJar, basicamente,
até mesmo para os empregados das empresas,
como uma forma de aumentar a pupança. Euma
posição correta. Quero apenas trazer, - e juro
que termino aqui, um eleme~to adicionC!l de consideração, e que preocupa, éfque neste contexto
todo, e sem dúvida nenuma a privatização do
~r estatal não pode ser tomada. como "abre-te

sésamo"m terá de existir dentro de condições
específicas. Estou vindo hoje, de manhã, da reunião da Câmara sObre a questão da Aracruz, e
até devo dizer que o Piesidente do BNDES deu
uma explicação bastante convincente do que está
fazendo, não tenho objeções maiores ao que S.
Ex' nos disse, lá, hoje, - mas, essa privatização
terá que ser feita. Vejam V. J:.x-1'- as dificuldades
conjunturais. Aqui, diz V. Ex' qÜe bilhões de dólares no open e no over.

o SR- RONAI'I mo -

HoJe; mais.

O Sr- Femondo Henrique Cardoso -Hoje
mais, e é verdade. Estamos no_ fio da navalha,
por quê? Porque esses 40 bilhões são slmplesmente a tentativa de o Governo rolar a sua dívida,
a sua que é nossa, a dívida interna, que está ligada
à exterria também. Então, o Governo, todo o di;;t~
emite papéis. E para que ele, tomador, mantenha
a taxa de juros elevada, ele a mantém sempre
puxando um pouco mais. Isso tem a ver com
o déficit Portanto, não podemos dizer que não
haja importância em solucionar o déficit, porque
ele está ligado, também, à taxa de juros, que,
por sua vez, puxa tudo, inclusive a inflação. Pois
bem, numa conjuntura hiperinHacionária-já não
sei mais o que é hiperinflação, porque estamos
numa inflação de 20% ao mês, vamos ter, daqui
a pouco, inflação a 1000% ao ano. O que acontece? Chega-se a uin ponto em que, mesmo que
o Governo- puxe a taxa de juros, o tomador não
compra o papel, porque já não confia, porque
há uma arritmia em todo o mecanismo económico. Creio, Sr. Senador, estamo-nos aproximando disto. Isto resolve a inflação também, porque
pára tudo. Estamo-nos aproximando desta situação, na qual nem mesmo esses mecanismos perversos de subir a taxa de jw-os e de emitir mais
bónus para rolar a dívida,_ daqui a pouco, nem
esse mecanismos vãO furK:ionar, porque o mal
da inflação não é que os preços subam, é que
eles sobem erraticamente, é que eles não permitem a previsibilidade. No momento em que o
investidor tem medo disso, paralisa tudo. De modo que V. Ex', ao trazer estas questões para cá
e ao colocar a questão em termos mais apropriados do que seria um mecanismo de privatização,
começa a trazer para o Senado um debate que
realinente gostaria de ver aprofundado, nesseclima que estamos aprofundando, sem partidarismo, porque se trata da sobrevivência do Brasil.
A contribuição de V. Ex', neste sentido, foi realmente de grande valia. Estou ansioso para receber
os anexos, que me vão permitir, quem sabe, vislumbrar, apesar das dificuldades, e até mesmo
de mais essa nuvem negra que coloquei, porque
estamos já na hiperinflação, permitirão que o Senado possa realmente propor ao País uma solução que seja' confiável. Agradeço a V. Ex" o discurso, que nos ajudou muito a pensar ilo Brasil.

e

__O SR. ROJ'IIAN TITO- Quem agradece sou
eu, nobre Uder, Fernando Henrique Cardoso.
Agradc:;ço a V. EJcf, Sr. Presidente, pela tolerância.
A opinião abalizada do Senador Afonso Arinos
deve prevalecer. O Senado tem que continuar
a ser uma Casa em '!'!" haja propostas, em que
boja - e t!lll que haja. principolmenuo, meditação, d!ea- 1'111 Qnwa dos Deputados, que
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tive a honra de freqüentar durante oito anos, talvez
não seja o clima, não tenha o clima propfcio.
É aqui o lugar.
Peço desculpas _a V. ExP. Agradeço a todos
a tolerância, e termino, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A tarefa é grande. E sei que, de início, ela tem
o condão de chocar. Mas sei também que todas
as propostas imagináveis dentro do ortodoxo e
do tradicional já foram experimentadas e estamos
hóje com a cara na parede.
Apresento a minha proposta como quem não
tem vergonha de se _confessar sonhador.
Convido a todos os porrticos, aos trabalhadores,
aos empresários, aos militares e aos jovens deste
País a, juntos, sonharmos o sonho. Vamos sonhar
o sonho de transformar este País, não no país
do futuro, mas nO país do presente. Vamos preparar este País para o terceiro milênio; esta Pátria,
que já foi definida por Teotonio Vilela como sendo
formada de pai e mãe. E se somos filhos da mesma pátria, somos uma fraternidade. Se, todavia,
não somos uma fraternidade, cumpre-nos cons-

trul-Ja.
Deixo aqui, também, o chamamento de Tancredo Neves naquele memorável discurso do dia
15 de janeiro de 1985: "Enquanto existir neste
País um s6 homem, uma só pessoa sem pão,
sem trabalho, sem moradia, sem letras, toda prosperidade serft: falsa".
Vamos lutar pela prosperidade deste País que
nasceu com o destino de ser grande. E será. Mas
vamos queimar etapas, vamos avançar.
O sonho é grande?
Responde-nos Fernando Pessoa: "O sonho nio
é grande se a alma não é pequena".
,
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador
é cumprimentado).

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito o
Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da presidi!ncia, que é ocupada pelo Sr. Dirceu ("ar!.
neiro

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Para uma brevíssima comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Vuma.
O SR- LWZ VIAl'IA (PMDB - BA. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)_ -Sr. Presidente, rea1mente _é par~ !Jma brevíssima_ comunicação.
Sendo uma Casa eminentemente polftica, o Senado naturalmente é também uma Casa de cultura, e o que desejo consignar nestas breves palavras é a realização, em BrasOia, neste momento,
de uma Corúeréncia de Escritores Brasileiros, Latino-Americanos e·do Caribe. É uma Corúerêncla
que tem reunido grandes nomes da literatura brasileira e da hispano-americana, e que foi, sobretudo, assinalada pelo aparecimento de wn livro
do escritor Josué Montello, O Dlmio da T - Se faço menção a este livro, não é apenas pelo
seu grande autor e pelo brilho com que é escrito,
mas porque é wna obra que está profundamente
ligada à vida e a história de Brasília.
Acredito que dificilmente se irá escrever a história de Brasília e do Presidente Juscelino Kubitschek sem se consultar O Diárlo da Tarde, de
Josué Montello.
Por isso, Sr. Presidente, é oportuno fazer esta
inserção nos Anais do Senado, .que é uma Casa
de cultura. Muito agradecido a V. Ex' (Multo bem!)
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O SR. PRESIDEI"ff'E (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Madei.
O SR. MARCO MACIEL- (PFL- PE. Pre>-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Ste"nadores:
Fatores ligados à formação econômica do País
motivaram uma grave distorção na malha ferroviária brasJ1eira, quase toda ela voltada para a ligação- de regiões produtoras de be[)s exportáveis,
e os portos pelos quais essas mercadorias se es-

coa•am em direção aos mercados no exterior.
ConstJ:\.IímoS, assim, uma sUCeSsão de corredores

ferroviários de exportação; -que, embora tenham
servido a contento durante uma fase da História

do Brasil, deixam hoje de atender, eficientemente,

às necessidades de integração entre as diversas
regiões.
Loca1iza-se no Nordeste um dos principais pontos de estrangulamento do transporte ferroviário

nacional. A conformação da malha existente, privi~
legiando a ligação zona produtora-porto, cria um
obstáculo de monta ao transporte de mercadoiia.S
entre uma vasta porção da Região Centro-Sul do
País: produtos originár[os do Maranhão, Piauí,
Ceará e__oeste do Rio Grande do Norte; Para~ba
e Pernambuco, que demandam o sul, através da
Bahia e Minas Gerais. Bem como_ mercadorias
dessa região destinadas ao Nordeste_ têm, necessariamente, que passar pelo Recife, lium per<::urso
que alonga em cerca de 900 qw1ômetros o trajeto.
Tal ocorre peJa_inexistênda de interligação entre os pontos, hoje, terminais, da rede ferroviária
do sertão, em Petrolina, ao _sul, e Ingazeiras, Ceará,

ao norte. FAltam, ali, tão-somente 390 quilómetros de linhas, que, uma vez construídas, permitiriam integrar a malha ferroviária nordeStina _e
completariam a integração das linhas férreas, a
nível nacional, ligando, pelo interior; Fortaleza a
Jaguarão, no Rio Grande do SUl.

Já estão disponíveis os estudos que demonstram plenamente a viabilidade econôrnlca dessa
interligação, muito propriamente denominada
Ferrovia Sertaneja. As novas linhas vão cruzar o
sertão, partindo, de Petrolina, em direção a Ouricuri, infletindo, daí, para o leste, até atingir tmburana, já no Ceará, para novãmente segtiíf
o norte, em demanda a lngazeiras, nesse mesmo
Estado, além de unir lrnbUfarià a 'Salgueiro, novamente em Pernambuco, completando-se, assim,
a malha que, dessa cidade, já se liga ao Recife
e o restante do litoral nordestino.

para

Com base em levantamentos· realizados pelo
GoVerno de Pernambuco, em minha gestão e na
de meu üustre sucessor, Governador José Ramos,
em que se coligiram informaçõ_es re;colhidas pela
Rede Ferroviária -Federal e pelos organismos da
administração pemambucana, ficou demonstrada a existência de crescentes fluxos de carga que
são hoje obrigadqs- a-i'ercorrer a distância adido..:nal e perdulária de 900 qüllômetros. São produtos
corno o sal, do Rio Grande do Norte; o cirnentç
e o gesso, dos sertões do Ceará e Pernambuco;
derivados de babaçu, camaúba, e outros produtos
da coleta, do Maranhão e Piaui; cereais, algodão,
e outros bens agropecuários, oferecidos pelo interior do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Mara-
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em que me venho empenhando, a de assegurar
nhão e Pernambuco: terras raras, .cal, enxofre.
do Rio Grande do Norte, entre outros, cujo comér-_ recursos para essa inelutável prioridade naclonal
·qú~· é à ~d~caçãO, ,~rá: Vj:t:Q.ril?~-a QraÇis ·ao apoio
cio, atualmente,_ é onerado, da mesma forma que
encantadO entre Os_ -QJmpanheiros constituintes.
se tomam sobstancialmente mais caros os fretes -O princípio da vinculação de recursos ..ao ensino
pagos pelas mercadorias importadas por essas
tem hoje todas as chances de se incorporar ao
mesmas áreas do restante do Pais, como é o
texto definitivo da nova Carta Magna devido à
casO -dos derivados de petróleo.
compreenção com que sempre pude contar entre
Agrava-se o desperdício, Sr. Presidente e Srs.
as mais representativas figuras que aqui, na ConsSenadores, quando se sabe que a distância, destituinte, representam o povo brasileiro.
necessariamente percorrida_, a_ par de onerar os
F.:ai@do perante a notável platéia constituída
fretes, toma a viagem muito_ mais demorada. E
pelos reitores e demais participantes da Reunião
que. pela mesma razão, muito freqüen_temen_te
Plenária, pude mostrar, contudo, que o caminho
as cargas desprezam as composições ferroviárias --· para assegurar esses recursos não tem sido tão
e preferem o caminhão, congestionando o trafega
suave quanto_ pode_ parecer hoje. Não faltaram
nas já sobrecarregadas estradas de rodagem da
obstáculos surgidos de setores menos esclare·
região e ocasionando enorme desperdicio de pecidos da sociedade brasileira. E isso quando se
tróleo importado;
impõe a correção de gravíssimas distorções que
ainda persistem ein nosso país.
Para aferir o que o País está perdendo, em terCom efeito, na·s- nações m"aís -desenvolvidas
mos de gasto adicional de petróleo, basta saber
consideram-se "tecnologicamente analfabetos"
que a implantação do trecho ferroviário proposto
os_cldadãos que não sabem lidar com computa·
significaria ecorlómia de óleo diesel, estimada,
<!9fes, que não apreenderam essa nova linguapelos estudos citados, _em_l5,4 mUhões de dólares, anuais. Enquanto a ·construção__ da Ferrovia_ g~m_. rpais do. que nova téc)Jk{!._l'\gui, em contra·
Sertaneja custaria cerca de 200 milhões_ de dóla- p9_sição, _teJTIOS ainda 30 milhões de brasileiros
res, Significando, portanto, que o investimento pa- que não sabem ler ou escrever - ou seja, que
sãQ-_ã:n~lfabejos não nQ no~o_.s:e_nticlo__dado à palagar-se-ia em menos de 13 anos, graças à econovra, mas no velho sentido. Mas, 80 por cento dos
mia de óleo dies_el que propiciaria.
Como se observa, essa é uma obra cuja poster- brasileiros que ingressam no primeiro grau não
conseguem completá-lo caracterizando-se assim
gação tem causado sérios prejuízos ao Nordeste
corhd analfabetos funcionais, dentro da modema
e ao Brasil- sem falar nos benefícios im~iatos
c;orrceituação pedagógica.
que sua implantação proporcionaria às áreas mais
Mostraram os reitores sua preocupação com
diretamente interessadas, dos sertões pernambu~se problema ao pleitear que, ao se elaborar
cano e cearense.
o ~tano Nacional de Educação, determine-se _que
Apelo, pois, ao governo Federal- de modo
~:a_ erradicação progressiva do analfabetismo de·
especial às autoridades do Ministério dos Trans.verá definir prazos, responsabilidades e estratéportes - para que o projeto dessa ferrOVia s_eja
gias a serem adotadas, e recursos colocados à
logo implementado. Nenhuma preocupação apasua disposição". Mas, eles recomendam que, enre"nterriente mais irriediata pode sobrepor-se à urtre outras metas a serem ftXadas para o ensino
gente necessidade de se construir a Ferrovia Ser-fundamental, estabeleçam-se políticas que bene-.
taneja, em nome da integração nordestina e naficiem _o--desenvolvimento_ da infância na faixa de
cional, e da racionalidade econôm!ca.
zero a seis anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. "(Muito
Na verdade, trata-se aí de um problema que
bem!)
começa nessa tenra faixa de idade e cresce, como
bola de neve, para os graus mais elevados de
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ensino. Utilizando dados do Banco Mundial, o deConcedo a palavra ao nobre Senador João Cal~
putado José Serra advertiu, em entrevista publimon.
cada pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, a 8
de março último para o fato de que só 22% dos
O SR. JOÃO CALMOI'I (PMDB - ES. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
b_~asileiros entre 15 e 19_ anos-freqüentam algum
Srs. Senadores:
tipo de escola, aí incluído o supletivo, quando
na Coréia essa proporção eleva-se a 91% e mesO Conselho de Reitores de UniversidadeS Brasileiras realizou entre 8 e 11 de março-, em Florionómo no Chile, tã9 J?IÓximQ, chega a 66%. _
Toda essa discussão recoJoca o problema dos
polis, sua 46~ Reunião Plenária, para examinar
os rumos ·na educação nacional. Essa, porém,
recursos para ensino, exatamente a questão que
foi mais do que uma reunião rotineira. As conclulevou o Conselho de Reitores a me homenagear
em sua reunião plenária. Não basta, com efeito,
sões e recomendações dos reitores, que repreassegurar recursos à educação:_é preciso também
sentam 83 das principais instituições de ensino
superior do país, constituem um alerta. E um alerzelar para que sua aplicação corresponda aos
ta que contém um componente a mais: reveJam- mais ahos interesses do Pais. E é inegável que
os reitores uma grande preocupação não apenas
existem gravíssimas distorçôes nessa área.
com o ensino superior, a eles difetam(mte vincuHá poucas semanas, em Bonn, o deputado Willi
lado, mas _também com o primeiro e segundo
Hess denudava que wn operário da Mercedes
graus.
Benz brasileira recebia por hora Cz$ 255, o corresTive a honrosa oportunidade de participar da
pondente a 2,5- dólares, enquanto outro operário
.-al?e!W_ra da ~u_ni.ão plenária, homenageado que
da pr6pria M~rceg~~--a~n.t. mas _em sua matriz
fui pelo Conselho de Reitores. Mais do que a mim,
alemã, recebia 12 dólares, ou seja, o equivalente
modesto soldado da causa da educação, essa
a Cz$ 1.320, p~la mesma hora de trabaJho. Ele
poderia ter ido ainda mais longe. Os Cz$ 255
homenagem vem alcançar toda a Assembléia Nacional Constituinte. Com efeito, a grande batalha
que wn operário da Mercedes..Benz recebe por
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hora no SUdeste brasileiro corresponde ao exato
salário mensal de uma professora primária do

interior do Nordeste.

Pasme~se,

é isso mesmo:

há professoras primárias, no ensino mUnicipal,

que ganham Cz$ 250 POr todo um mês de_ tra«

bolho.·
Em-contrapartida, há dentro do próprio ensina

dados que se chocam com a baixa remuneração
dos professores. Podemos dar um exemplo com
matéria publicada pelo Jornal do 81'850 de 26
de março, mostrando que a refeição no restaurante da Universidade Federal do Rio de Janeiro
cllSta hoje exatoS 25 centavos. Com sobremesa
e refrigerante. O que se çaracteriza af é,· evidentimente, um subsídio à alimentação do estudante
Wli'versitário, medida que pode ser extremamente
recomendável, mas que não pode de forma alguma coexistir com salários de 250 cruzados men-

sais. Afinal, se o problema que encontram os
usuários do refeitório da Universidade é conseguir
troco para pagar sua alimentação, o problema
da professorinha nordestina reside em nada me~
nos do que sua sobrevivência. Com seus mísero~
250 cruzados ela não paga sequer O correspon~
dente ao preço de custo de duas refeições fome~
cidas ao unfversJtário que, na grande maJoria- dos
casos, tem muito mais recursos do que ela.
Precisamos refletir sobre distorções como es~
sas. não nos esquecendo que elas tendem a refie~
tir~se não apenas nos graus fundamentais do ensi~
no. mas também no próprio ensino superior, mi~
nado pela base. Quando s_e _fala em declínio no
nível de ~ensino, inclusive no universitário, temos.
que nos perguntar se sua primeira origem nã_o
está exatamente nessas distorções.
Os Estados Unidos percebem, há dez anos, que
a quaJidade de seu ensino vinha se deteriorando.
Procedeu~se assim a um estudo aprofundado
chegando-se a aterradoras conclusões, publica~
das em um volume de grande repercussão, A
Natlon at Risk. A partir daí tomaram~se medidas
saneadoras. Essa preocupação, porém, -não Se
resume aos capitalistas norte~americanos. Mikhail
Gorbachev não hesitou em estender sua nova
Revolução, !na União Soviética, ao-ârribiio da eau~
caçà""o. Em sua PerestrOlka reconhece, em saudável exercício de autocrítica, que "As eScálãs
soviéticas estão atualmente orientadas para a produção de funcionários e de burocratas com tíbJio
superior". Exatamente põr fsso, chega a sugertr
o fechamento de estabelecimentos educacionais
de nível superior que funcionavam de fonTiã inefi~
caz. Isso foi feito.
Se as duas potências líderes dos dois principais
blocos-mundiais têm a coragem de imprimir no~
vos rumos à educação, partindo para a oiTeção
das graves dlsWrções registradas em seu ensino,
porque nós teimamos em não enfrentar o quadro
inquietante de nossas uniyersidades e do ensino
de primeiro e segundo graus?~ por esse caminho
que devemos seguir.
O Conselho de Reitores está procurando desempenhar seu papel, o que se_ pode notar_ nas
conclusões e recomendaçõe:; de sua reunião plenária, que incorporo a este pronunciamento. Que
essas propostas sirvam de alerta para que parta~.
mos, em primeiro lugar, para um diagnóstico co~
rajoso e preciso, e, em segundo, para as necessárias e inadiáveis medidas corretivas. (Muito
bem!)
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"CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
·· .

DA 46'REUNIÃO PLEI'!ÁR!A

- RV.lJZADA NA Ufsc;·EM FLORIANói'OUS,
DE BA 11 DE MARÇO DE 1988

Introdução

..

· O ConSelho de Reitores das UniverSú:lades Bra~
sileiras, durante a 46• Reunião Plenária, refletiu
sobre a eleboração da Lei de Díretrizes e_ Bases
d_a Educação!=-d9 Plano Nacional de_ Educação,
que s_e seguirão à promulgação da ConstibJiç:ão.
A partir do documento~base e dos documentos
- produzidos nos encontros regionais preparatórios
_e dos debates _ha~do_s_ nes_ta Plenária, chegou às
seguintes ·conclusões e recomendações:__
- 1. Quanto ao processo de elaboração, sugere:-se:
Que o_MEC prOmova e coordene o proc.esso
de elaboração com a participação dos segmentos
políticos; das entidades representativas dos e.du~
cadores, dos _esbJdantes e das comunidades cien~
tíficas; doS _órgãos governclifte!1tais; das institui~
ções de ensino superior e_de outras entidades
vinculadas à educação.
Que se busquern_subsídios e dados estatísticos
que demonstrem a realidade educacional e _orientem a elaboração da Lei e do Plano; é importante
que esses subsídios e dados sejam debatidos atra~
vés de encontros regionais e nacionais para que
as mudanças estejam respaldadas nas exigências
e aspirações nacionais.
Que a Lei de Díretrizes e Bases_deverá preceder
à elaboração do Plano Nacional de_ Educação,
definindo _?IS bases legais que se assentem sobre
postulados preliminares, e articulando_o conteúdo
do plano com mecanismo que permitam à sacie~
dade mobilização para que se gere a vontade polí~
tica, fundamental para a consecução dos _objetivos.
Que a Lei de Diretrizes e Bases deverá estabelecer _o_ órgão competente para a elaboração do
Plano Nacional de Educação.
2. Quanto aos princípios:
·A escola deve ser democrática, garantindo o
acesso e a perrnanênc!a nos _9.ifer~ntes graus de
ensino.
Deve haver liberdade de iniciativa na constituição de es_colas e universidades, deixando a critêrio da so_ciedade a escolha do tipo de educação
pretendida.
0- pressuposto desta: -questão _ê a socializ8Çã0
do saber, a abertura ampla de oportunidades para
toda a sociedade, na faixa etária prevista para o
ensino básico e para os _que n~o tiveram condições de acesso ou permanência à escola.
O processo educativo deve ser partidpativo,
desde a elaboraç~o dos Planos de Er;!ucação até
a execução e o controle, bem como no que diz
respeito à participação na gestão dos organismos
competentes das instjbJições.
--A formação do_educador constitui alavanca para que se atinjari1, com eficiência e compromisso
de mudanÇas, os graves desafios da educa_çijo.
Urge definir carreiras docentes adequadas e ali~
cerç:adas por diretrizes básicas minimamente
idêntiJ:as.
- Nada se conseguirá sem remuneração condizente dos docentes.
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É fundamental a definição clara das responsados Estad~_ ~ ~unicípios e
da forma como se distribuam os recursos.
- -o- ensino deverá ser público, visando ao interesse da sociedade e do País, independentemente
do regime jurídico _em que se assentem as institui~
ções, não sendo permitidas discriminaç_ões que
impossibilitem o acesso dos interessados.
__ Deverão ser criados critérios_ para distribuição
dos recursos do salátio~educação.
A Lei de Diretrizes e Bases e o Plano l'facional
de Edu_cação deverão contar com a maior neutralidad~· possível, devendo considerãr a rea1idade
soç:íal, 95 Çlesafios e a transformação da sociedade, visando a_ um_ mo9elo mais justo, que garanta o exercício da liberdade e da cidadania.
- Dadas as múltiplas cuhuras e realidades regtonais, bem comO as graves deficiências do atual
modelo educàcioÓ&I, é preciso que a Lei e o Plano
tenham -suficientes flexibilidade e consistência,
além de preverem crescente intervenção sobre
a realidade atual, de forma compromissada, factivel e por fsso conseqüente e irreversível.
No tocante à atribuição de responsabilidades
dos GoVernos federal, estaduais e municipais ca~
berá garantir a descentralização de tarefas.
-=--- A educação deverá constituir a maior prioridade
nadona1 e serà a alavanca- capaz de conduzir ao
desenvolvimento do País e da população. Não
-se- poderá perder de vista a necessária consideração de outras áreas prioritárias como saúde,
habitação e transportes.
Uma batalha contra o analfabetismo e por l.Hila
educação de qualidade passará, portanto, pela
P:riprização conjunta de outras áreas, sem o que
não- se gerarão as condições para a consecução
dos objetivos do Planp,__ _ ____________ _
3. Quanto aos níveis e modalidades de ensino:
3.1. Ensino fundamental
Estabelecer políticas que benefici~m o desenvolv:imento da infância na faixa de O a 6 anos.
o· ensinO fundamental será obrigatório e gra~fuitO entre-6 e 14 ancis, podendo definir terminalidades intermediárias.
Será garantida a gratuidade para a conclusão
_Qo_ensino fundamental aos que não o concluírem
atê os 14 anos.
_ A municipalização do ensino poderá ser proposta· como alternativa adequada para a universa~
lização do ensino fundamental.
3.2. Ensino médio
O ensino médio deverá oferecer a todos os
a1Unos unia base sólida de conhecimentOs hum a. líisticO:CieritíficOs e, aO c0ntin9'Cnte de aiunos ln~
teressados em profissionalizar~se nesse_nível de
ensino, uma terminalidade profissional. Sugere-se
a elaboraçã_o, em cada Estado, de planO de im~
plantação de centros de profissionalização, envol~
vendo as várias agências formadoras e mantendo
cooperação com o sistema produtivo.
Deverão ser buscados mecanismos de valorização social desSe prOfissional, inclusive mediante
_a compatibilização da formação e da regulamentação do exerdclo profissional.
3.:;3. Ensino superior
_Na organização do_sistema de ensino superior,
deverão ser respeitados o plura1ismo dos ffiodelos
institucionais bem como as vocações_ regionais.
A universidade será o Jocus privilegiado para
a pesquisa e o desenvolvimento científico-tecnológico.
l?ilidad~s ~a Uni~o1
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A universidade, para exercer em plenibJde sUêls
funções, deverá ser autônoma no plano didáticocientífico-financeiro e administrativo; enfatizar-se-

á o conceito de autonomia, sem soberania, em
respeito aos compromissos com a sociedade.
A universidade tem compromisso corh os de-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
o concurso vestibular;
a democratização da escola;
o fimmciamento da educação, ~ outras.
As conclusões desses estudos deveria ser
apreciadas na próxima Rewúão Plenária.
Aprovadas na Sessão Plenária do dia 11 de

mais níveis de ensino e deverá atender as necessidades da sociedade em termos de desenvoM·

março de !98a"

mento nacionaJ e regional. ·
A ava1iação deverá ser assumida, na universidade, como instrumento de me1horia de sua qualidade, ou seja, deverá ser capaz de detectar aque.
Ies pontos mais frágeis do organismo institucional
e apontar os rumos de sua superação com vistas
a elevar o níve1 de seu desempenho institucional
de face a seus compromissos sociais.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mel:
golhães.

OSR.JUfAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A corrupção, no Brasil, tomou dimensões tão
vastas, que corremos o risco de vê-la tomar-se
3.4. OUtras fonnas de ensino
uma nova instituição nacional.
O ensino notumo deverá ter tratamento espe-Sucedânea do famoso 'jeitinho" brasileiro, ela
cífico para resguardar a qualidade, cabendo sua
ganha foros de instituição na medida em que
organização aos sistemas de ensino.
se toma prática comum em todos os níveis da
O ensino supletivo será garantido àqueles que
administração pCtblica e seus participantes, Cornão tiveram acesso e/ou permanência no ensino
ruptores e corrompidos, são figuras cujas ação
fundamental e médio, na faixa etária própria.
é aceita socialmente, quase como atitude inevi-·
A Lei de Diretrlzes e Bases deverá tratar da
tável decorrente da posição que ocupam, ao pascomposição, das competências e atribuições do
so que a impunidade é o corolário legal dessa
Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de situação insólita.
Educação, enfatizando a necessidade da revisio
Não me interessa aqui estudar sociologfcamen~
das atuais composições e a necessidade de que
te a qu~, rastreando a formação dessa aceitaesses COnselhos exerçam ãtividades menos flsca-. ção social. Parto da constatação de que um dos
lizadoras e cartoriais, mas reHitam e ofereçam di~ pontos de apoio da grande corrupção que se praretrizes à organização da educação. Sugere-se,
tica no Brasil ê o que podemos chamar de pequetambém, a criação de Conselhos Municipais ou
na corrupção, presente em inúmeros atos diários
Comunitários de Educação.
de muitos cidadãos, como a venda do voto, aos
pol_itlcos, em troca de dinheiro, de um favor, de
4. Quanto à elaboração do Plimo NaCional
um emprego, ou de uma promessa popu)ista;
de Educaçã<r.
como o suborno de pequenas autoridades, tais
A erradicação progressiva do analfabetismo decomo fiscais ou guardas de trânsito, para escapar
verá definir prazos, responsabilidades e estratédas multas; como a obtenção de atestados médigias a serem adotadas, e recursos colocados à
cos inveridicos, para faltar ao serviço; como a
sua disposição.
tentativa de "furar" filas, fraudar formalidades,
Os Estados e Municípios deverão ter Planos
contornar exigências legais e administrativas, na
Educacionais específicos, compatibilizados com
instrução de processos de seu interesse; como,
o Plano Nacional de Educação.
enfliTI, em todas as ocasiões em que é passivei
A avaliação contínua deverá estar intrinsecatirar qualquer pequena vantagem pessoal, nem
mente colocada nos Planos, como forma de recisempre lícita, buscá-la a qualquer preço.
cJ.agem das propostas, ante eventuais desajustes
__ A _pequena conupção, o pequeno lucro ilícito,
de sua implementação.
ã atitude de querer '1evar vantagem em tudo",
O Plano deverá ser efetivamente cumprido peé wn problema cultural que a sociedade brasileira
los governos, devendo a Lei estabelecer mecaterá de resolver, sob pena de não conseguir caminismos de fiscalização pela sociedade.
No setor do ensino superior, deverá o Plano nhar com passo firme rumo à democracia real,
na qual à igualdade de oportunidades, direitos
prever programas de ampliação das oportunidae obrigações dos cidadãos corresponde o respeito
des de acesso, bem como de ofertas orientadas
sagrado aos direitos alheioS.
por avaliações institucionais com relação às de_Mas se a pequena corrupão, ao facilitar a aceita~
mandas.
ção social. ao forjar uma atitude ·beriigna ante
5. Proposição de ações visando à continui- os atos escandalosos de corrupção, envolvendo
dade do trabalho do Conselho de Reitores das
vultosos r~ públicos, contribui para o agra~
Universidades Brasileiras:
vamento do problema, não podemos creditar-lhe
5.1. Organizar uma Comissão Técnica, toda a cuJpa por ele, considerando a. complecom o·objetivo de sistematizar os subsídios apre- xidade que envolve o tema.
sentados nesta Reunião Plenária, com vistas à
Em verdade, .se é de conhecimento pCtblico
elaboração de anteprojeto da Lei de Diretrizes e que a lei foi infringida, bastaria aplicar as sanções
Bases da Educação Nacional e à apresentação que ela prevê e, pelo menos sob esse aspecto
de sugestões para o Plano Nacional de Educação. ' legal, buSCar-se-la adequadamente inibir novos
52. Estimular as universidades a realiza.~ infratores.
Ocorre que a impunidade dos que praticam
rem encontros para a discussão de questões
que permanecem polêmicas ou a serem 11profun~ o crime da corrupção é a grande incerllvadora
de que ele se toma hAbito. Quando o fato se
dadas, como:
toma púbUco e nada acontece com o infnltor,
a munldpolização do ensino;
todos os que ospk1lm a, de llgumo lonna, loc:u-.
-~ autonomia da universidade;
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pletar-se com o erário pCtblico, sentem-se estimulados a pôr seus planos em ação. O pequeno
e o grande pecuJato se tomam bons negócios...
Há ainda outra circunstância que serve de estimulo para a ação dos grandes conuptos: a facilidade de acesso ao dinheiro público e a dificu]dade
para fiscalizar sua utilização.
---.O.que se verifica é que a manipulação de recursos federais, em alguns casos, é multo simples.
Vefbas são desviadas de sua finalidade e jamols
chegam a seu destino, sem que se consiga saber
~de foram aplicadas. O poder discricionário de
distribui-las, sem prestação de contas a ninguém,
facilita extremamente sua dispersão. Se é ~dico
o adágio popular que afirma que a ocasião faz:
o ladrão, essa situaç_ão precisa ser modificada.
Por outro lado, a dificuldade para fiscalizar ê
imensa. COITUptor e corrompido, via de regra, se
calam. Provas são destruídas. Criam-se obstkulos à ação dos fiscais.
A reação ao trabalho que a CPI do Senado
instalou para averiguar os casos de corrupção
ê exemplar. Contra ela se levantou um grande
jornal e uma revista de grande circulação, disvirtuando totalmente seus objetivos, considerando-a.
apenas uma "Jogada política". O Poder Ex.ecutlvo
não aceita nosso trabalho. Serviçais do poder
apressam-se em apontá--lo como inco~
rial, em pareceres sob encomenda. Na impossibilidade de imobilizar seu trabalho, procura-se impedir que cheguem até ela os depoimentos e infonnações que lhe permitiriam esclarecer os fatos
que investiga.
Como justificar esse comportamento? Nio interessará ao Poder Executivo a investigação criteriosa e detalhada dos casos de corrupção, bem
como a punição rigorosa dos indMduos comprovadamente conuptos?
A verdade é que sob o manto da corrupçilo
se oculta uma rede de interesse finnemente plan~
tada no sistema polftico e econômico brasileiro.
Não há dúvida que um certo empresariado corporativista garante sua participação no loteamen~
to das ..,rbas polblicos, através de concorrências
fraudulentas, tomando-se um canal de formação
de fundos eleitorais ilicitos e de enriquecimento
de uma casta de funcionários pj1blicos que intermediam suas operações. .
É preciso tomar decisões para elidir esse mal
que grassa em nosso País.
Do ponto de vista eieitorol, urge promulgarmos
a nova Constituição, restabelecendo o equllibrio

entre os Poderes da República, de modo que o
Legislativo possa acompanhar com rigor a ação
do Executivo, num sistema efetivo de freios e contrapesos, a única forma de eliminar as situações
que propiciam a ação d.os corruptos.
Do ponto de vista legal, a impunidade tem que
cessar a qualquer custo, sob pena de que se chegue à conclusão que, de fato, o crime compensa,
nada restando a fazer se n6o aderir a ele.
Do ponto de vista eleitoral, precisamos criar
urgentemente mecanismos legais que impeçam
a desbragada influência económica na escolha
dos dirigentes políticos.
Ações como essas deverõo, p0r si s6, -J<:Utir
na ~edade, reavivando suas reservas monüs
e levando-a a consdentizarooSe do problema e a
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combater a corrupção como um todo, inclul:iõive

em seus aspectos culturais.
Enquanto não atingimos essa situação deseM
jada, nesse intenninável_ momento de transição,
é preciso que viabilizemos essa intenção, com
atitudes firmes e decididas.
As investigações da CPI da corrupção, em sua

moralizante função fiscalizadora, devem siguir até
o fim, em busca dos esclarecimentos necessários

à rigorosa apuração de todos o fatos.

Se agirmos de outro modo, estaremos abdicando dos direitos e prerrogativas que o mandato
popular nos outorgou, traindo as e'speranças que
o eleitorado depositou em nós, abandonando ·o
interesse público, em favor de interesses particulares inconfessáveis e espúrios.
E isso, não há argumento no mundo que me
obrigue a fazer. . _____ _
Era o que tinha.a dizer, Sr. Presidente. (Muito

beml)

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. Senadores:
- -Ao ensejo das comemorações do 28~ ãniversário da Brasília, consagrada por decisão da
UNESCO "Património CLiltural da Humanidade",
realizou-se o I Simpósio Internacional de Escritores da América Latina e do Caribe, de acordo
com a programação elaborada para o período_
de 18 a 21 de abril.

Considerado como uma das principais iniciativas da UNESCO, no calendário da sua Programação cultural, o referido Simpósio Internacional
logrou reunir cerca da 50 eScii.tores no auditódo
do Palácio do Itamarati representando o Brasil,
Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Guadalupe, Haiti, Martinica, México, Paraguai, Porto
Rico,_Suriname, Uruguai, Venezuela, além de diversos escritores da França, Marrocos, Portugual
e da Grã-Bretanha
Durante a cerimônia de abertura, às 10 horas
de 'ontem, dia 18, falaram o Presidente José Sarney, o representante da UNESCO,- Henri Lopes;
o Embaixador do Brasil na UNESCO, Josué Monte! o e outros oradores; o Governador do Distrito
Federal,José Aparecido; eo_esçritor Jorge Amado
que saudou os escritores presentes.
A execução do I Simpósio Internacional vem
se desenvolvendo com excepcional brilhantismo.
A primeira sessão às 15 horas do dia 18 abordou o tema "A Uteratura em Perspectiva". Os
escritores Josué Montello e Lygia Fagundes Teles
discorreram sobre "os Espaços no Romance Brasileiro" e o poeta Affonso Romaria de Sant'Anna
falou sobre o "O Exílio e o Retomo". Participaram
dos debates Heloisa Buarque de Holanda, Simone
Schwartz, Artur Azuela e Márcio Benedetti.
A segunda sessão reali~r-se-á hoje, dia 19, versando sobre o terna "O _Maravi1hoso Fantástico
e a Aprovaçã'o do Real".
Nesta sessão serão ITomenageados os escritores Jorge Luis Borges, Jean Rhys, Juan Rulfo,
Miguel Angel Asturrias, Júlio COrtazar, José Lezãme Lima, Alejo Carpentier, Jacques Ronrnlli, João
Guimarães_ Rosa, Gilberto Freyre e Qatice_ Lispector.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçãoo U)
Participarão desta sessão Darcy Ribeiro, Alex
Bloch, Mempo Giardinelli, Antônio Olinto, Marcos
Almir Madeira, Bernardo Elis, Marly delQiiveira
e José Guilherme Merquior. Os debates serão
coordenados porTahar Ben Jelloun e Afrânio
COUtinho.
A terceira sessão marcada para às 15 horas
do mesmo dia, discutirá o tema "O Herói Romanesco e a sua Linguagem" devendo o es·critor
Franj Martinus, do Surimlme, fazer urna palestra
sobre "A Visão Trágica do Herói na Literatura do
Canbe".
Durante a _quarta sessão, dedicada à análise
do tema "O Romance da América Latina e do
Carlbe no Imaginário Universal'', falarão Qaude
COUlfoit SõDre;-ro-c-ótre do-ReQresso": Jean Marie
Je CéSIO, sobre "Dos Andes às Dhas"; Ligia Jorge
sObre -·-·os- dOis taaos- -do Atlântico"; Fernando ·
Aínsa e Gerardo de Melo Mourão, a respeito das
"Raízes do Universal". Coordenarão os debates
Luis Neves Falcon e Antonio Huaiss.
Na quinta e última sessão ·os debates convergirãp para o tema global "Sinteses e Corivergên.:
cias", com duas palestras, a cargo de Jorge Ama·
do, e a "Dinâmica das Diversidades", por Salvador
· Oarmerilia.
O Ministro de Estado da Cultura, Celso Furtado,
pronunCiará o discurso de encerramento do I Simpósio lntemaciohaJ de Escritores da América Latina e do Caribe.
_
Paralelamente ao Simpósio haverá urna noite
de lançamento coletivo na Livraria Presença, na
Asa Sul, durante a qual comparecerão, entre .outros, o poeta João CabraJ de Melo Neto e o escritor
Josué Montello.
Pelo sumário acima delineadO do aludido Simpósio lntemâcional poder-se-á avaliar as suas dimensões, transcendência e excepcional importância cultural no conjunto dos eventos comemorativos do 28? aniversário de Brasíla.
Ti'ata-se,- efetivamente, de- um· acontecimento
de repercussão internadonal, porque além do valor exponencial dos escritores que o protagonizarão, deverá ser concedido, na oportunidade, pe. la UNESCO, ao escritor Jorge Amado, o Prêmio
"Pablo Picasso", a mais alta condecoração conc_edida pela UNESCO.
Na verdade o prêmio "Pablo Picasso", representa na trajet6ria de Jorge Amado, uma inegável
oonquista em termos de aceitação universal de
sua obra, desta vez proclama-da pelo Órgão Supremo no cenário da constelação dos organismos
integrantes da ONU; especificamente__ vinculado
ao desenvolvimento científico e cultural da humanidade.
.
A Bahia, o Nordeste e o Brasil se rejubilam
com a. concessão dessa láw-ea a um dos seus
mais insignes filhos admirado e respeitado em
todos os p-aíses civilizados do mundo contemporâneo.
Não -seria lícito omitir-me, por conseguinte, ao
registro nos Anais do Senado Federal, o significado exponencial do mencionado Simpósio Internacional de Escritores da América Latina e do
Caribe, diante deSsa consagradora homenagem
tributada ao nosso querido e festejado romancista
Jorge Amado, amigo dileto que certamente, deverá receber no momento oportuno o Prêmio Nobel
a que faz j!JS, pelo imenso valor literário dos seus
livros, internacionalmente reconhecidos como
demonstrações insofismávels de inteligência, ta-
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lento e capacidade criadora, e como- uma das
mais va16rosas expressões da Literatura Mundial
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Ç9nced6 a palMa ao -nobre Senador Francisco
Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no final deste
mês, como, sabem todos os contribuintes do imposto de renda, encerra-se o prazo para apresentação das declarações de rendimentos relativos
_ao exercício financeiro de 1988.
E mais uma vez esses contribuintes se sentem
muito preocupados e penalizados com certas alterações !ntroduzidas_na legislação do mencionado
tributo, através do Decreto-Lei n<)' 2396, de 2-1
de dezembro de 1987, com vigência a. partir de
1<)' de janeiro do _corrente ano.
É certo que, em decorrência de movimento
- organizado por um grupo de parlamentares do
Congresso Nacional, em defesa dos contribuintes,
foi editado o Decreto-Lei n'l' 2A 19, de 1O de março
de 1988, que abrandou as exigências do citado
Decreto-Lei n'l' 2.396, Sobretudo mediante a alteração dos_ yalores da tabela progressiva, de cuja
aplicação representará, a partir deste mês de abril,
uma redução do imposto retido na fonte.
Todavia, essas vantagens pouco ou quase nada
representarão para os contribuintes que em suas
declarações apurarem saldo de imposto a pagar,
porquanto perinanece inaherado no Decreto-Lei
n'l' 2.396 o seu artigo 29, pelo qual se estabelece
que esse saldo será conigido monetariamente a
partir de janeiro de cada exercício.
Vale observar que numa economia de elewdos
índices inflacionários, a exigência da correçlo
monetária Já a partir de janeiro, além de ser uma
rriedida injusta e de legalidade duvidosa, constitui
um ônus pesadissimo para os contribuintes, pois,
admitindo-se uma taxa inflacionária de I 5% ao
mês, pode-se venlicar que, depois de paga a última cQta do imp_osto em novembro , o Governo
ter6 arrecadad_o, como correção monetária, quantia -maior que o valor do imposto apurado nas
declaraçã:es.
Examinando o problema,_ chegamos à conclusão de que sua solução depende fundamentalmente da fixação de prazos que peimftam a todos
-Governo, contribuintes e pessos físicas e jurídicãs-que-pagam, creditam e peiceberil rendimentos ___,_ cumprir correta e pontualmente detenninad~ obrigações relativas ao imJXlsto de renda,
de modo que os contribuintes tenham plenas condições de apresentar suas declarações a partir
de janeiro de cada .ano, ·desde que o queiram
fazer. Podendo preenchê-las e entregá-las no pri- meiro mês do arro, os que assim fizessem evitariam o ônus da correção monetária, desde que
pagassem integralmente o Imposto.
Na s~áo presente, verifica-se que os cóntriPuintes _não podem em janeiro apresentar suas
declarãçôeS e paQar, integral ou parceladamente,
o imposto nelas apurado. Entretanto, são "injustamente_ obrigados a arcarem com a corr~o monetária do imposto a partir de janeiro, como preceitua o _artigo _2-;o do_ Decreto-Lei n~ 2396/87.
- Em face desse quadro em que os contribuintes
são prejudicados pela fixação de prazos inade-
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~dos às determinações da legislação do imposto de renda, resolvemos apresentar a esta Casa

consideração aqueles cuja paralisação é indiscutivelmente muito mais danosa que a continuidade
projeto de lei que, corrigindo distorções_ e equívoconclusiva, não pode nem deve ter critério único
e irredutivel.
cos das normas pertinentes à matéria, estabelece
__ Obras e serviços .. há, em diversas áreas do
o_ dia 20 de janeiro de çad.a exercício (inanceiro
como prazo limite para a distribuição dos formuTerrit6rio naciorial, que pela sua importância ecolários de declarações de rendimentos e para a
nômica ou social não devem ser simplesmente
entrega aos contribuintes dos documentos indis-paralisados, inclusive porque, conforme é fácil de
entender-se, sua não conclusão gera descompaspi9lsáveis ao preparo e à instrução dessas dedaS()S, e prejuízos tanto para as comunidades quanto
rações.
para o próprio Governo.
Estipulando-se o referido prazo para o cumpriÉ o caso, de comprovação imediata e indis·
mento dessas obrigações do Governo e das pessoas físicas e jurídicas que pagam, creditam e _ cutível, por exemplo, da sustação das obras de
constiuç:ão da chamada Terceira Ponte- assim
percebem rendimentos_ em operações financeiras
denominada por ser a terceira ligação rodoviária
realizadas com contribujntes, poderão estes ainda
em janeiro preparar e apresentar suas declara- entre a ilha de VItória e o sul continental na microrregiào da Grande Vitória (ES) - ; uma obra de
ções, bem como pagar integralmente o imposto
ou iniciar o seu pagamento, sem sofrerem o ónus
custos elevadíssimos já em fase de conclusão,
cujo ténnin6 se tornou impossível em face do
injusto de uma correçlto monetária que. pela legislação vigente, lhes é exigida a partir de janeiro,
Corte feito pelo Presidente da República, em deúltimo, nos ilwestimentos públicos orçaquando o próprio Governo lhes envia os formulários em fevereiro e a maioria das fontes paga- mentariamente programados para o corrente
doras lhes fornecem com grande atraso os _comexercido.
Saibam V. Ex"" Que o Oéçamento da UniãO pa:ra
provantes necessários ao preparo e instrução das
es:te ano previa a liberação de recursos no mondeclarações de rendimentos.
Mas como atenuar as conseqüências da situa- tante de Cz$ 1,2 bilhão, até março vincendo; a
ção presente que recaem os contribuintes, saben- fundO perdido, em repasse ao Governo do Estado
do- Espírito Santo: No entarifo, o -corte indiscrido-se que no dia. 29 de abril encerra-se o prazo
minado das despesas programadas reduziu esse
para a apresentação das dedarações e para o
pagamento da primeira cota do imposto nelas montante a apenas Cz$ 400 milhões, isto é, a
âpurado? Já que não puderam cwnprir essas apenas wn terço da verba orçamentada, já de
si caéente de atualizaçào monetária em face_ dos
obr@ações nos meses anteriores por não terem
altos índices inflac:ipnários.
recebido, com a devida e necessária antec:édênda. ·os fonnulárfos e documentos imprescindíveis
Agora, a opinião púbHca _capixaba, já desanià entrega das declarações, seria justo exigir-se mada pela excessiva demora na rea1ização da
dos conbibuintes correção monetária do imposto
pbra, que perpassa um quarto período políticcradPartir do primeiro mês do ano. se. o próprio
ministrativo do Estado, vê-se novamente frustrada
~çamento do imposto ocorrerá em época postecqn a dispensa em massa, nos últimos dias, de
rior?
centenas de operários, pelas construtoras Od_eTais indagações - sr. Presidente e Srs. Senabrech SA e Osimec, que têm a receber, respectidores-, são suficientes, por si sós, para evidenvamente, Cz$ 965 milhões e Cz$ 240 milhões
ciar o descabimento da exigência da correçáo
e que já não dispõem de recursos próprios para
mdnetária tal como se acha estabelecida _no De- patrocinar o término das obras, vendo-se na concreto-Lei n• 2.396187.
tingência de liberar a mão-de-obra alocada ao
Por isso estamos levantando nossa voz em deeinpreendimento.
fesa dos contribuintes que, obrigados a pagar a
Sr. Presidente, a drástica redução dos recurcorreção monetária do [mposto de renda nas consos destinados ao término das obras da Terceira
dições estabelecidas pela legislação em vigor, esPonte sacrifica a comunidade capixaba, prejudica
tarão suportando wn ônus·injusto, ilegítimo e
a economia nacional, porque contêm todo o esmaior do que o valor da próprio imposto encon- forço do desenvolvimento regional, causa evidentrado nas declarações.
tes problemas sociais, endivida cada vez mais o
Por isso, faço aqui um apelo no sentido de, Estado do Espírito Santo perante o BNDES e,
como membros do Podi!r Legislativo e, portanto,
por conseguinte, compromete todo o esforço do
representantes do povo, adotannos urgentemen- próprio Governo Federal em ajustar a economia
te as providências necessárias junto ao Governo, do-Pais com vistas à contenção da crise nacional.
para que este dispense a cobrança da correção
Os dirigentes, a classe política, os empresários,
monetária do imposto a partir de janeiro, porquanos trabalhadores e toda a comunidade capixaba,
to essa medida atinge injusta e indevidamente
de resto, voltam-se para o Palácio do Planalto
milhares e milhares de contribuintes, sobretudo na tentativa de reivindicar uma demonstração de
os assalariados.
sensibilidade para com o problema. Não deve
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
a Terceira Ponte continuar como um símbolo
Senadores. (Muito bem!)
agressivamente gi~esco de incapacidade polí·
tiCo-adnúnistr.atiW. É preciso (e wgente) reverter
O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro) o (Juadfó de dêsânimo que se abate por sobre
COncedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
a sociedade brasileira em face de medidas recesFerreira.
sivas emocionalmente adotadas à falta de pers•O SR. JOSt! IGI'IÁCIO FERREIRA (PMDB pectivas politicas.
Incorporando-me à reivindicação de meu po~Es. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores, é a retração indiscrimi· vo, em cuja representação aqui me empenho diunada dos investimentos do Governo Federal no tumamente, volto a reclamar do Presidente Sarsetor das obras públicas, sem levar*se na devida ney a promessa, por ele péssOalmente feita quan-

zembro

a

Abrü de 1988 .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do de sua última visita ao Espirita Santo, de que
a Terceira Ponte seria inaugurada ain9-a este ano.
E falta tão poucol...

O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na casa 68 senhores senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDEI'ITE (D~ceu Carneiro) -A
Presidência informa aos Srs. Senadores que o
avulso referente ao item 8 da pauta foi incluído
por engano. lnfonna ainda que já providenciou
a distribuição do avulso correto, que é o do Projeto
de Lei da Câmara n9 19, de 1988..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 52, de 1987 (n9 215187,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o arL 98
da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
que dispõe sobre o Estatuto- dos Militares.
(Dependendo de parecer~)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Leopoldo Peres para emitir parecer sobre o Projeto da Lei da Câmara n~ 52, de 1987.
O SR- LEOPOLDO PERES (PMDB - AM.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Chega às nossas mãos o Projeto de Lei da
C_àrilara n9- 52, de 1987, que "altera o art. 98 da
Lei _n9 6.880, de 09 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre__o EStatuto dos Militares".
A matéria teve tramitação na -Câmmã çios Depu·
tados, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, merecendo, naquela Casa do POOer Legislativo, sua aprovação.
Acompanha a mensagem presidencial, ~
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, no
qual explicita os motivos para alteração do Item
O, do art. 98 da Lei n9 6.880, o qual define como
condição impositiva de passagem para a reserva
o fato de completar o Oficial-General, 4 (quatro)
anos no último posto da hierarquia de paz da
respectiva força.
Aduz haver "interpretações controvertidas, no
âmbito da Administração, sobre o -disposto no
item U do referido art 98, vale dizer, quanto à
intenção do legislador, ao citar o último· posto
da hierarquia de paz na respectiva Força, considerando uns, como tal, o posto de Almirante-deEsquadra, Geileial-de-Exércíto ou Tertente-Brigade[ro, entend~do outros que a precitada norma
estatutária se refere, também, ao último posto
dO corpo ou Quadro, no caso especifico em que
a carreira se encerra no grau hierárquico de ViceAimirante General-de-Divisão ou Major-Brigadeiro.

É impOrtante ressaltar que tal compreensão en·
contra, na esfera legal, o necessário respaldo, consubstanciado no entendimento exarado pelo
Exmt Sr. Consultor-Geral da RepúbliCa, em seu

Abril de 1988
Parecer n9 P. 41, de 26 de outubro de 1983, ao
se manifestar sobre matéria COJTel• •
Com o propósito de afastar qualquer dúvida
sobre o entendimento do dispositivo citado item o do art. 98 - em espedãl da expressão
"último posto da hierarquia c;le p_az da respectiva
Força", toma-se necessário deixar claro que esta

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
Do- mesmo_ modo, a, Lei JJ"' 7.605, de

?B

de

maio de 1987, possibilita aos sl!f'Vidores cdetistas,
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. Presidente -~ ~p(lbl~ca, que dispõe sopre
a estrutura das categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos Se[Viços Auxiliares da Justiça do Distrito Feder_al
e-dos TenitóriO$ e dá outras providências,
(Dependendo de- parecer.)
-

indWdos no_ Pl_a_no de Classifi~ação de Cargos,
instituído conforme a Lei n~ 5.645, de 10 de de-:
zembro de 1970, a transferência para cargo de
denominação diferente, sob o regime da Le:i IT'
1.711, d~sde que habil~do em ~onQ.Ir.so público,
-Nos termos do art. 6" da Resolução no 1 _de
prescrição deve ser aplicada, por igual, ao (J)timo
Portanto, é justo_ que seja facultado aos funcio1987, a Presidência designa o eminente Senador
posto do Corpo Ou Quadro, incluindo-se assim,
nários o retomo ao_r~gim~·da Lei n' 1.71~. a
Meira Filho para emitir parecer sobre o projeto.
de maneira incontroversa, o Vi ce-Almirante e seus
que estavam submetidos na data de vigência da
correspondentes postos naS demais ForÇas SinLei n' 6.185, desde que tenhaq:J passado, sem
O SR. ME1RA FILHO (PMDB - DF. Para
gulares".
.
interrupção, para o regime tr~lsta, em decor· emitir parecer.)~ Sr. Presidente, Srs. Senador~
Entendendo ser a matéria de restrito interesse
rência de habilitação em concurso público. DenProcedente da Câmara dos Deputados, chega
administrativo das Forças Armadãs, e nada -entro desse raciocínio, o mesmo deve ser facultado a esta c-a:saOPrófeto de Lei n 9 6, de 1988. oriunao
contrando que pudesse obstaculizar sua tramitaaos servidores incluídos, mediante opçãO~ ·no da mensâsem presidencial que trata da reforrnllção, somos pela sua aprovação.
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Colo- lação dos quadros de pessoal dos seJViços auxiliª-·
É o parecer, Sr. Presidente.
nização e Reforma Agrária.
res dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal
Ehfim, parecem-nós oportunas as providênc_ias e dos Territ6rios, com o objetivo de conigir distar·
O SR. PRESIDEI'n"E (Dirceu Carneiro) -Em
que o projeto enseja em ben.~fício de uma parcela
ções evidenciadas nos quadros de pessoal dos
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
de servidores públicos ainda não devidamente Tribunais, em face das disposições da Lei n~
Não havendo quem peça a pãlavra, encerro atingidos com os beneffdos da reforma adminis· 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que apro~
a discussão.
_
trativa, possibilitando _o remanejamento de servi· o vigente Plano de Gassificação de Cargos.
Encerrada a discussão, a votação da matéria dores entre Qrgãos públicos, sobretudo para
Na realidade, o mencionado Diploma Legal,
dar-se--à na sessão seguinte, nos termos regimenaqueJes criados rece_ntemente e que se reasentem
após instituir normas de aplicação geral a tock_ls
tais.
de carência d_e pessoal, enquanto perdura em ou- os Poderes, provocou, no âmbito do Poder Jugl-tros um injustificado excesso de lotação.
-..
ciário, situações fundonais anôma1as que exigem
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro Em que pese às fundamentadas razões que pronta correção.
ltem2:
originaram a redação do projeto em tela, algumas
COnsubstanciado em nove_ artigos, que se des-Discussão, em turno único, do Projeto de
modificações se tQmam neces~rias ao te~ prodobram em parágrafos, o Projeto de Lei da Câmã·
Lei da Cânlãfan.Q 5, de 1988 (n'? 240/87,
veniente_dp Poder Ex~utivo. .
__
ra n 9 6, de 1988, obedece às diretrizes constitu·
na Casa de origem), de inldativa do Senhor
Assim, durante sua- tramitação na Câmaia dos
clonais no que diz respeito à observância do prinPresidente da República, que racuJta aos ser· . Deputados, optou-se por um substitutivo do
cípio basilar da isonomia (art. 53,§ 19). De outra
vidores públicos rederais a opção pelo regiprojeto, no sentido d~ apedeiçoá·lo e adequá_-lo
parte, não fere qualquer norma sistemática juri·
me de que trata a Lei n 9 1.711, de 28 de
a mudanças recentes na legislação.
dica vigente.
outubro de 1952, e dá outras providências.
Destarte, tendo em vista o Decreto-Lei n" 2.363,
Cumpre lembrar, por Importante, que a matéria
(Dependendo de parecer.)
de 21 de outubro de 1987,_que extinguiu o lnsti·
já foi objeto de análise e mereceu parecer favorá·
Nos termos do art. 6'~ da Resolução n"' 1, de
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
vel dos órgãos técnicos competentes da Câmara,
1987, a Presidência designa o eminente Senador
(Incra) e, dentre outras providências, criou o Instie encontra respaldo no art. 43, itens V e IX. e
Ámeo MeDo pora emirir parecer sobre o Projeto
tuto Jwidico das Terras Rurais (lnter), promoveno art. 57, item IV, da Constituição Federal.
de Lei da Câmara n'~ 5, de 1988.
ram-se as devidas adequações ao projeto, ora
.Nessas condições, verifica"se que a proposfçio
sob exame, a fim de se conciliar a estrutura funcional com a administrativa do Ministério-da Reforma foi elaborada consoante às prescrições legais e
O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. Para
regimentais aplicáveis à _espécie, merecendo, por
e_pesenvQ~v!I!!~":~j\gr~f!o.(Mirad). - .
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que
Registre-se, paraletaffiente, Oenvio, a eSta Casa,
Originário da Mensagem n>;l 348, de. 1987, o
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridio oficio n9 50/88, do Primeiro-Secretário da Câmaprojeto sob aná1ise_ objetiva racultar_<t servigores
. cidade e técnica legislativa.
-ra_ dos DeputadOS; reâficando os autógrafos do
públicos federais, nos casos que especifica, o re-É o pare~er, Sr. Presidente.
Projeto de Lei n" 240/87. É retificação de inexatomo ao regime de que trata a Lei n 9 1.711, de
tidão material manifesta que d.eve ser devidamen28 de oubJbro de 1952.
_
OSR.PRESIDENI"E(DirceuCameiro)-l;:rn.
-- ""' Na Exposição de MotiVos do Sr. Ministro-Chefe te (eita.
discussão o projeto, em turno úni~o. (Pausa.)
As outras alterações constantes do texto do
da Secretaria de Administraç~ Pública da Pr~
Não havendo quem peça a palavra encerro -ã
substitutivo, como já referir'Oos acima, contribuem
dência da República e do Senhor Consuh.or-Geral
discussão.
não só para 'a bOa -téCnica legislativa como tamda República, que acompanha a supracitada men·
Encerrada a discussão, a votação da m~da
bém _Qreenchem lacunaS, suprindo_ assim as defisagern, são enumeradas as razões que ocasioproceder-se--á na sessão seguinte, nos termos reci(::nc;iãsdo prOjeto original.
naram a elaboração do projeto_em causa, as quais
gimentais.
Desta forma, somos pela aprovação do prese nos apresentam justas e oportunas.
sente projeto de lei n_a forma do substitutivo proveCabe-nos destacar que, a partir da Lei n" 6.185,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) niente da Câmara dos Deputados.
de 11 de dezembro de 1974,o ingresso·dosservilte~4:
É.o pãrecet, Sr. Presidente.
dores foi retto sob o regime trabalhista, com exce-Discussão, em tl1l1"l0 único,~do Projeto_ de
çAo das categorias expressamente ali enumera·
OSR. PRESIDENI"E (D~ceu Camei~o)- Em
· [.ei da Câmara n• 9, de 1988 (n' 206/8.7,
das. Como conseqüência, também aqueles servi·
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
na Casa de origem), que dispõe sobre a condores federais antes sujeitos ao regime da Lei
Não havendo quem peçã a palavra, encerro
.cessâo de bolSa-auxilio ao atleta amador ...e
a discussão.
-·
- - · ~- ~ ·
n' 1.711, de28 de outubro de 1952,foram enquadá Outras providências. (Dependendo .de padrados na Lei n" 6,185. Entretanto, continuou·1)e
EnCerrada a discussão, a votação da matéria
recer.)_
mantendo a vinculação ao regime da Lei n 9 1. 711,
proceder-se-á na -sessão seguinte, nos termos reA mã:téria foi incluída na Ordem do Dia, por
mesmo quando houvesse modificação de categimentais.
solicitação das üderanças, nos termos do dispas·
goria funcional. Por isso, os funcionários que faO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)to no art. 11, parágrafo único, da Resolução__ n~
çam jus à transferência para cargo de denomiltem3:
1, de 1987, com a redação dada pela Resoluç~o
nação diferente ou à ascensAo funcional são sujeitos ao regime da Lei 11'-' 1.1'11, mediante, respecti·
. oí~C:uSSiõ. ~ turno únicO. dO Pi-oJeto de_ n9 54, de-1987..
Nos termOs do art. 6~ dél Resolução no 1.._c:J.e
vamente, o provimento em cargo vago ou a transLei do Clrnaro n• 6. de !98a (n• 8:169/86,
1987, a PreSidência desigria o eminente Senador
formação daquele de que sejam ocupantes.
na CaSa de -origem), de iniciativa do Senhor
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do Congresso Nacional texto de projeto de lei
qUê "dispõe sobre a organizaçiio do Quadro de
Engenheiros Militares no Ministério do Exército,
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
e dá outras provfdências".
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A mensagem vem acompanhada da Exposição
O Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1988 (n9 de Motivos n~ 74, de 5 de outubro de I987, do
206, de 1987, na Casa de origem), de autoria Senhor Ministro do Exército Leónidas P. Gonçaldo ilustre Deputado Victor Facdoni, faculta aos
ves, que aduz as razões que resumimos a seguir,
clubes dedicados à prática de esportes olímpicos
pelas quais propõe o projeto.
subsidiar os atletas mediante a concessão de boi~
As necessjdades crescentes do setor de ciência
sa·auxílio. Para isso o beneficiado deverá estar e tecnologia do Exército Impõe a criação de novos
cursando regularmente escola oficia1 ou reconhe- órgãos, entre outros os destinados a executar pescicfa de primeiro grau, segundo grau, técnico proquisa, capacitar recursos humanos, e fazer provas
fissltm.alizante ou curso de graduação ou pós-grade materiais e equipamentos de interesse da Forduação.
ça terrestre. No que se refere à capacitação de
A proposição em teJa visa, em última análise, .cet:ursos humanos, alterou-se a Lei n9 6265, de
a elevar o desempenho dos esportes olfmpicos
19 de novembro de 1975, que dispõe sobre o
no Brasil, atendendo às necessidades dos atletas ensino no Exército, por meio da Lei n9 7 .576,
que precisam treinar, estudar e, dependendo de de 23 de deZembro de I 986, que cria uma nova
sua faixa de renda, também trabalhar. Assim, as
orientaçao para a formação, graduação e aperfeimecfidas propostas contribuirão efetivaménte pa- çoamento dos oficiais engenheiros militares. O
ra democratizar as oportunidades de competição
proposto projeto, expõe, enfm, o Senhor Ministro
esportiva e de escolaridade, ao mesmo tempo do Exército, é-a conseqUência lógica da Lei n~
que contemplarão o desenvolvimento do esporte.
7!376, pois conferirá o indispensável respaldo leNosso parecer é, portanto, favor_ável à aprovagal à nova organização do quadro de engenheiros
ção do Projeto de Lei da Câmara n"' 9, de I 988, müitares.
não restrigindo, porém, a bolsa-awálio à freqüênO projeto de lei em pauta foi lido no Plenário
cia a "escola universitária de graduação ou pósda Câmara em 19/llf87 e, por requerimento de
graduação". Há cursos superiores de graduaç!o · oito lí"deres partidários, teve sua tramitação em
e pós-graduação devidamente reconhecidos tan- regime de urgência aprovada em 8/3/88. Em
to em universidades quanto em instituições isola- 16/3/88, o parecer do Deputado Renato Viana,
das, não sendo aconselhável cfificultar o acesso
em substituição às Comissões, cOncluindo pela
aos últimos. Por isso, p·ropohidS a seguiJ11:e:.
constitucionalidade, jurididdade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao, foi votado·
EMENDA N• I -R
e aprovado. No mesmo dia foi votada e aprovada
a redação final oferecida pelo relator.
Não ocorrendo qualquer razão de ordem técniDê-se ao caput do art. ~a seguinte rede:ção:
ca ou politica para lhe sennos contrários, somos
"Art. 2~ Para poder receber bol~.-~uxílio
peJa sua aprovação.
o atleta deverá freqüentar regularmente curÉ-o parecer, Sr. Presidente.
so oficial ou reconhecido de primeiro grau,
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro)- Em
se-gundo grau, técnico proftssional!zánte ou..
cfiscussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
de nível superior."
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
É o parecer, Sr. Pr~idente.
áCJiscuSSão.
EnCerrada a discussão, a votação da matéria
OSR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Em
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
gimentais.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
-- a discussão.
O SR. PRESIDErriE (Dirceu Carneiro) Encerrada a discussão, a votação da matéria
Item 6:
proceder-se-á na sessão seguinte, nos terTnC!!) reDiscussão, em turno único, do Projeto de
gimentais.
Lei da: Câmara n"' 17, de 1988 (n9 425/8_8,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)ná casa 'de origem), que altera os arts. 7~
ltem5:
e 71 da: Lei IT-'4.737, de 15 de julho de 1965
Discussão, em turno único, do Projeto 9e
-Código Eleitoral, e dá outras providências.
·(Dependendo de parecer.)
Lei da Câmara- _n9 15, de i 988 (n"' 26:0/87, __
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
Presidente da Repúblfca. que dispõe sobre
solicitação das Uderanças, nos tennos do disposa organização do Quadro de Engenheiros
to no aJt 11, parágrafo único, da Resolução n9
Militares no Ministério do Exército, e dá outras
I, de 1987, com a redação dada pela Resolução
providências. (Dependendo de parecer.)
11"' 54, de 1987.
Nos termos do art. 69 da Resolução f19 1, de
Nos termos do art. 69-_da Resoluçiio n9 1, de
1987,·a Presidência designa o eminente Senador
1987, a Previdência designa o eminente Senador
João Lobo para emitir parecer sobre o projeto.
_Nelson Carneiro para ehlitir parecer sobre o projeJamil Haddad para emitir parecer sobre ·o- projeto

e a emenda.

O SR. JOÁO LOBO (PFL- PI. Para proferir
o parecer.) -Sr. Presidente, Srs:-senadQ.(es:
Em- -corirormldade com o dispostQ no art. :;1
da Constituição Fed~r~. pela Mensagem f19 '3~,
de 28 de outubro de 1987, o Seilhor Presidente
da RepúbUca, José Samey, submete a deliberação

Abrii de 1988
reia e tem por objeto modificar os arts. 79 e 71
do Código_ Eleitoral.
AD Justificar a proposição, alega seu ilustre autor
que, com a implantação do processamento ele-trônlco de dados, estaria cancelada, automaticamente, a inscrição do eleitor que, ad deixar de
votar, não se justificasse _ou não pagasse a multa
correspondente, nos seis meses, a contar do dia
da eleição.
Acontece que a implementação da providência
ali prevista iria iesultar no cancelamento de inúmeras inscrições e}eitorajs,
Tal fato implicaria desfalcar, ainda mais, o já
diminuto contingente de votantes às vésperas da
realizaçao de eleições municipais, previstas para
15 de novembro do ano em _curso.
Ante o éxposto, resolveu o autor do projeto
alterar o C6digo Eleitoral, provando que a providência ali prevista s6 ocorre quando o eleitor deixar de votar por três vezes consecutivas. A proposição anistia, ainda, os eleitores que nâ_º votaram
no último pleito. O cancelamento de títulos às
vésperas da realização de eleições municipais seria prejudicial a uma ampla aferição da vontade
popular.

No tocante à anistia sugerida, c_om relação aos
faltosos ao pleito de 1986, coriic!C:om precedentes
numerosos, esperando que seja esta a última vez
que tal solução se tome necessária.
COin esta ressalVa, meu Voto é pela aprovaçio
do projeto.
~
E o·parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Passa-se à discussão do projeto, em turno único,
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, enceiT"o
a discussão.
A votação da matéria proceder~se-á nas sessões seguintes, nos termos regimentais.
O SR. PReSIDENTE (Dirceu Camefro)Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 18, de 1988 (n' 7.135/86,
na CaSa de origem), de Iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
as relações de trabalho do treinador profissíonal de futebol, e dá outras providências.
- (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19-Se:cretário.
--- É lido e aProvado o seguinte

REQOERIMENI'O
N• 32, ele 1988
Nos tennos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da disc.ussão
do Projeto de Lei da Câmara n9 18, de 1988,
pelo prazo de 15 dias.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1988. -Jamll

Haddad.

to.

O SR. PRESJDErri'E (Dirceu Carneiro)Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.

O SR. NELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB - RJ.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dotes:
O projeto ora submetido à nossa apredaçlio
é de autoria do nobre Depumdo Genebaldo Cor-

O SR. PRESIDErri'E (Dirceu Carneiro) ltemB:
Discussão, em turno úfiico, do Projeto de
Lei da Câmara n' 19, de 1988 (n' 216!87.
na Casa. de origem), de"lilicfativa do Senhor

Abril de 1988
Presidente da República, que instiilii O PJMlo
Nacional· de Gerenciam_ento Costeiro e dá
outras providências. (DePendendo de p"aie-

EnCerrada a discussão, a votação da matéria
s~nte, nos termos regimentais.
-

c.er.)
Nos termos regimentais, a Presidência designa

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)-

proceder-se-á na se~o

Item 9:

dente, Srs. Senadol'(:s:
. .
_
_.
Em exame, o Projeto de lei da Câmara n•rJ_9,

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 20;- de 1988 - Com'i>le--mentar (n9 17/88-Complementar, na Casa
de origem), que ac:rescenta parágrafo ao ait.
29 da Lei Complementar n<?J, de 9 de novem. --=-liro-Ciê-1967. (Dependendo de parecer.)

de 1988, que "institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências," ori-

Sobre a mesa, requerimento que será lid.Q_pelo_
S!:_ )9.:-S_ecretário.
--

o eminente Senador Frandsco __Rollemberg para

emitir parecer.
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB -SE. Para~ emitir parecer.) -

S_r,

PreS_f:.__

ginário da Mensagem n~ 297/87, do Poder Execu-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Se nenhum Senador desejar fazer uso da palayra, encerro a discussão.

-

.

-

-

·-

É lido e aprovado o seguinte

tivo, e encaminhada pelo Excelentfssimo Senha~
Presidente da República ao Congresso Nacional
nos termos do art. 51 da Coristituição Federal.
A proposição mereceu apreciação por parte da

Câmarn dos Deputados, tendo sido remetida ao
Senado, por expediente datado de 28 de_ março
de 1988.
A~içã.o de motiVoS, datada de 15 de _agosto
de 1987, subscrita pelos Senhores Ministros da
Marinha e do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, sintetiza o elevado alcance da proposição ao afirmar ser o de ''õrdenar a ocupação
da Zona Costeira do_ País, de modo a garantir
a qualidade de vida de sua população e proteger
os ecossistemas que abriga".
OUtro não é o objetivo -deste projeto: proteger
os ecossistemas da zona c:osteira brasileira. _E,
para tal, pro pugna o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), qué o Poder Executivo
ficaria autorizado a instituir.
Consoante o art. 29 de proposição, o PNGC
"visará especificamente a ori.entar a utilizaçãO racional dos recursos da Zona Costeira, de forma
a contribuir para elevar a qualidade de vida de
sua população, e à proteção de seu patrimônlo
naturai, histórico, étnico e cultural... ~evendo o
"zoneamento de usos e atividades da Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção"
dos bens, que especifica nO art. ;3'1' e que constituem a integralidade do ecossistema. Impõe o
arl 79 a penalidade do art 14, da Lei 6.938, de
31-8-81, para quem proceder à degradação dos
ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais da zona Costeira, elevando-se_ a multa para
100.000(cem miJ)Qb_rigações do Tesouro Nacional- OTN, ficando--se sujeito ainda à Teparãção
do dano e às outras cominações legais.
O PNGC é parte-ihtegrante da PoJítica Nacional
para os Recursos do Mar (PNRM) e da Política_
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), subordinanda.se a esta última nos seus princíPios e objetivos
genéricos. a qud., por sua vez, está disciplinada
pela Lei no 6:938, de 31 de agosto de 1981. Fica,
dessa forma, obediente às "normas, critérios e
padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente, estabel~cidos pelo
"CONAMA" e terá aplicação com a participação
da União, dos Estados. dos Te:rrit6rios e dos Munidpios, através do SISNAMA.
Em virtude, pois, do inegável méritÓ da presente
proposição, opinamos pela sua aprovação.
E o parecer, Sr. Presidente.

.

-

REQOERIMErtTO
N• 33, de 1988
-- NoS termos do art. 31 O~ alínea "c", do Regimento InternO, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara ri<? 20/88- Complementar, por 30 dias.
Sala das Sessões,. 19 de abril de 1988. --:ÁI,Jret;t

MeDo
.O .SR. PRE$1DENTE_ (Dirceu Cameír~) Apt-ovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.

Ó

SR. PRESIDENTE (Dirceu

Carneiro) ...:...

Item 10:

·Discussão, em turno único,- do Projeto de
Lei da C-'mara 'l' 23, de 1988 (n• 406/88,
n~ Casa de origem) qUe inCorpõra terrenOS'
da Oruão Federal ao património da COfiAS
--RJ pari! loteamento e venda aos flagelados
das enchentes do Estado do Rio de Janeiro.
--: \~:penden~ de parec~r.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. !»-Secretário.
É lido ~ aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
1'1' 34, de 1988
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regi~
menta fntemo, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara n9 23, de _1988,
pelo prazo de trinta (30) dias.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1988...~ AfonsoArinO&.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a .ela retomar na data fixada.

,--o

SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-

Item 11:
Discussão, em twno único, do Projeto de_
Lei da_ Câmara- n9 24, de 1988 (n<? 408/88,
__ na Casa de origem), que dispõe sobre as
medidas de proteção e ampara às vítinias
das enchentes e desabamentos ocorridos
nos_ Estados do Rio de ..Janeiro e Ãcre e de
fomento às atividades económicas das áreas
"~_<>Jjogldas. (D"J"'ndendo de parecer.)
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A matéria foi incluida na Ordem do Dia por
solicitação das Uderanças, nos termos do disposto~n6-art: 11, parágrafo único, da Resolução fll'

54, de 1987.
Nos tennos regimentais, designo o nobre Senador Jamil Haddad para proferir o parecer.

~ O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pa;a
e_mitjr- parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Deputado Adolfo Oliveira, tem por objetivo a proteção das vítimas das enc:-hentes e desabamentos
ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro e Acre
em fevereiro próXimo passado. Procura, na medida do possível, fortalecer o orçamento das famílias e empresas atingidas pelo sinistro, desobrigandO-as de encargos que não poderiam, na
maioria dos casos, ser pagos de imediato e colocando a sua disposição recursos que auxiliem
a reconstruçãO do seu modo de vida anterior.
Para tanto, propõe o projeto o diferimento, por
um ano, das dividas contrafdas com quaisquer
instituições finimceiraS; o parcelamento das obrigações tributárias e fiscais com vencimento enlre
fevereiro de 1988 e janeiro d~ 1989; a liberação,
também por um ano, dos depósitos no Programa
de Integração Social - PIS. e no Programa de
Assistência ao -Servidor Público- PASEP, bem
como das ÇQtas _çlo __~do de Garan~a por Tempo
de_ ~rviço - FOTS, e a susPensão, por vinte
e quatro meseS, dos pagameritos devidos ao Sistema Financeiro de Habitação nos casos de danes
oCorrid~ aos iinóveis.
A justiça e pertinência da proposta dispensariam argumentações. A situação precária, desesperada mesmo dos flagelados em conseqüência
das enchentes recentes é de conhecimento 9ernl.
O aceSSo das vitimas aos fundos e programas
que mantinham e o adiamento e divisão de seus
débitos_coo.stttv~ro uma primeira m~dída, de modo aigum a única que o Poder Público deve tomar
em auxilio da J>oputação atingida.
Cabe lembrar ainda haver sido esse o procedimento adotado quando da oc:orr:ência de tragédias similares, em pãssado recente, em oulras
unida_des da Federação.
Pela aprovação do projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
OSR.PRESJDENTE(DirceuCameiro)-Em
discussão _o projeto, em turno único. (Pausa) .
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação far-Se-á na sessão seguinte, nos termos regimefrtais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item

1~:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei da Câmaran•7, de 1988 (n• 8.387/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria a 16" Região da Justiça do Trabalho e o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor- respondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à.:.Justiça do Trabalho, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Nos termos regimentais, a Presidência designa
o emmente Senador João CaStelo para emitir parecer sobre o projeto.
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O SR- JOAO CASTELO (PDS -MA. Piora
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Acompanhado da Mensagem n<> 659/86, o projeto sob análise, objetiva a criação da 16~ Região
~·'"

da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal
'-"="· Regional do Trabalho e institui a correspondente

Procuradoria Regional do Ministério Público da
União junto à Justiça do Trabalho e dá outras
providências.

Examinando a exposição de motivos do Senhor

Ministro de Estado do Trabalho, Almir Pazzianotto,

. •.

que acompanha a mensagem presidencial, verifica-se que a medida é decorrente das aspirações
e postulações de diversos segmentos do Estado
do Maranhão, principalmente das assodações de
classes empresariais, sindicatos patronais e de
empregados, que enfatizam a necessidade urgente de atendimento da reivindic~õ.-NáVerdãde,
a 7~ Região da Justiça do-Ti'abalho, que abrange
atualmente os Estados do Ceará, Maranhão e
Piauí, com sede em Forta1ez;a (CE), já :não eStá
sendo mais suficiente para atender às necessidades atuais da região.
,
Cumpre-nos, ainda, salientar mais alguns aspectos que evidenciam a necessidade da iniciativa. O Maranhão, atualmente, está experimentando franco progresso,- com projetes de grande
envergadura, como os do Porto de ltaqui, Alumar
e a Ferrovia Carajli ..:.:..·ponta de -Madeira. No campo. as questões de terras, surgindo no sul, na
região denominada de "Bico do Papagaio", nO
biilngulo Imperatriz (MA), Marabá (PA) e Araguaína (GO), vêffi reforçar, ainda mai_s, a· urgente p~e=
sença da Justiça especializada. fim de resOlver
os problemas ocasionados pelas relações de trabalho.
Cabe ressahar também a g~ande distância existente entre o Estado do Maranhão e a sede da
7• Região, em FõttaJeza (CE}, o que dificulta o
acompanhamento da tramitação dos fe!tos e,
mesmo que o próprio Tribunal sinta de perto as
reais necessidades, prejudica-se, ainda assim, a
solução dos problemas que se apresentam.
Por outro lado, a distância dificulta sobremaneira o acesso das partes à Justiça especializada,
como ocorre com relação aos dissídios coletlvos,
cuja competência é õrlgiilária_·-dacjUefe órgão de
Segunda Instância.
Enfim; é bom lerhbrar que o franco progresso
do Estado traz consigo inúmeraS cjue"Stões advindas das reJações de trabalho, indufdos os dissfdios coletivos, que tenderão a aumentar e exigirão
que a Justiça TrabaJhista fique mais próxima e
mais ágil, a fun de atender aos seus jurisdicionados.
Dentro dessa 6tica, podemos conduir pela imediata criação da 16~ Região da Justiça do Trabalho, já que dela depende a solução do angustiante
problema vivido pelas partes. _
Na Câmara dos Deputados, o presente projeto
mereceu aprovação sem qualquer alteração ou
restrição.
Dess_e modo, tendo em vista as razões que leva- ·
ram o Exm? Sr. Presidente da República a enviar
a referida Mensagem n9 659/86 ao Congresso
Nacional, não encontramos qualquer óbice à
fl:'~?v~ção do presente projeto Qe~~_arna vez
que também preVê abertura de crédifuS especiais ·
de organização, instalação e funcionamento do
Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região e
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da Procuradoria Regional do Trabalho da 1& Região.
Ante o exposto, somos pela sua aprovação na
forma como se encontra.
Este é o parecer, Sr. Presidente-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.)

Não havendo que peça a palavra, encerro a
discussao.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-à na sessão seguinte, nos termos re-

O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) - gimentais.
Passa-se à discusSão do projeto, em primeiro tur~
O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)- É
no.
evidente a falta de quorum para dar continuidade
Não havendo quem peça a palavra, encerro
aos trabalhos.
a discussão.
Em conseqüência, as matérias constantes dos
Encerrada a discussão, a votação da matéria
itens nl'l !4 a 24, ficam com a apreciação adiada.
proceder-se--á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
São os seguintes os itens que têm a apreO SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)ciação adiada
Item 13:

Discussão em primeiro turno, do Projeto
de Lei da CAmara n• 14, de 1988 (n• 381/88,
na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
acriação de cargos na Secretaria do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dá outras
proVidências. (Dependendo de parecer.)
Nos termos regimentais, a Presidência designa··
o eminente Senador Melra Filho para emitir parecer.
O sR_ ME1RA ALHO (PMDB - DF. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ac.omp'anhado da Mensagem if. 070/88, vem
a esta Casa, para exame, após ter sido aprovado
na Câmara dos Deputados, o presente projeto
de lei que dispõe sobre a criação de Cargos na
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federa.(, e dá outras providências.
A mensagem preSidenciãl se faz acompanhar
de_ exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado da_ Justiça
A medida se impõe em face de a Corte de
Justiça interessada, em sessões administrativas
de 25 de abril, 13 de maio e 24 de setembro
de 1986, ter deliberado a criação de 19 (dezenove}
cargos em Comissão na sua Secretaria e a extinção de 32 (trinta e dois) cargos de idêntico provimento, criados pela Lei n9 6.831, de 23 de setembro de 1980, alocados aos oficios judiciais do
ex-Território Federal de Rondônia e remanejados
para o Tribunal de Justiça do Distrito Federa] e
dóS-Territórios, em 1983, poi' atO de sua Presidência, tendo em vista a transformação daquele
Território em Estado.
Tal medida virá consolidar a aludida iniciativa.
Ctunpre ressaltar que os,efeltos fmanCeiros da
rnedida não acarretarão segundo o comparativo
de custos anexo ao respectivo processo, aumento,
mas, sim redução de despesa.
búorma ainda o Senhor Ministro de Estado" da
Justiça que a matéria envolve competência concorrente, tanto do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, no que alude à criação
dos cargos em sua Secretaria, de acordo com
o. art. 115, item II, da Constituição, .quanto do
Chefe do Poder Executivo, no que pertine à extinção dos.cargos das antig~s Serventias de Justiça
do então Território Federal de Rondônia, nos ter·
mos dos arts. 57, item U e 81, item U, da Carta
Magna.
Diante do.exposto, somos de parecer favorável
à aprovação do presente projeto de lei.

E o parecer, Sr. Presidente.

14

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a
Mensagem n• 145, de 1987 (n" 242/87, na
origem}, de 14 de agosto de 1987, pela qual
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Murillo Gurgel Valente, Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Noruega, para, cumulativamente,_exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto à República de Islândia.

15
Discussão, em turno úriico do Parecer da
·comissão de Relações Exteriores sobre a
Mensagem n• 158, de 1987 (n• 258187, no
origem), de 25 de agosto do corrente ano,
pela qual, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a e:scolha
do Senhor Octávio Rainha da Silva Neves,
Embaixador do Brasil junto à Repóblica da
índia, para, cumulativamente, exercer a fun..
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino
do Nepal e República de Sri Lanka.

16
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão da Relações Exteriores sobre a
Mensagem n9 206, de 1987 (n? 319/87, na
origem), de 24 de setembro de 1987 pela
qual o Senhor Presidente da Repúb1ica submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Aderbal Costa, Embaixltdor do Brasil
junto à República Cooperativa da Guiana, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto a São Vicente
e Granadinas.

17
Discussão, em turno único, do P-arecer da
Comissão de Relações Exteriores Sobre- a
Mensagem n• 210, de 1987 (n•-334/87, na
oiigem), de 9 de outubro de 1987, pela qual
o Senhor Presld_ente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Se-nhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à RepúbUca do Zaire,
para, cum'ulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular do Congo.
18
Discussão, êrt1 turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Éxteriores sobre a
Mensagem n~ 211, de 1987 (no 335/87, na
origem), de 9 de outubro de 1987, pela qual
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o Senhor Presidente da RepúbUca submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Guy Marie de Casb-o ar~-~o,_ E;lT1_baixador do Brasil junto à República do Senegal,

para, cwnulativamente, __exercer a fun~o de
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia.

19
Discussão, em turno único, -do Parecer da
Comissão de Relações_ Exteriores sobre a

Mensagem n• 231, de 1987 (n• 39'2187, na
origem), 30 de outubro de 1981.--pela qual
o Senhor Presidente da República submete_
à deliberação_ do Senado a escolha do Se-nhor Jayme Villa-Lobos, Embaixador doBra-

sil junto à República Gabonesa, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador

do Brasil junto à República da Guiné-Equa-

torial.

20
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriore_s sobre a
Mensagem n" 445 de 19S7 (n~" 643/87, na
origem}, de 3 de 'dezembro de _1987, pela
qual o Senhor Presidente da Repúbllca submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Sérgio Seabra de Noronha, Ministro
de Segunda Oasse, da CarTeira de Diplo-mata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Coveite.
21
Discussão, em turno úilico, do Parecer da
Comissão de Relações EXteriores SObre a
Mensagem n' 446 de 1987 (n' 643/87, na
origem), de 3 de dezembro de 1987, pela
qual o Senhor Raymundo Nonnato Loyola
de Castro, Ministro de Primeira Clas-se da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil_junto à República
das Filipinas.

22
Discussão, em turno úriico, do-Parecer dã:
Comissão de Relações EXteriOreS sobre a
Mensagem n9 39, de 1988 (n9 37188, ria on.:.
gem), de 19 de janeiro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador do
Brasil junto à República de Trinidad e Tobago, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade de Domínlca.
- --

23
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a
Mensagem n9 56, de 1988 (n9 66/88. na origem), de 2 de fevereiro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador do
Brasil junto à República de Trinidad e Tobago, para, cumulativamente, ex.ercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia.

24
Discussão, em turno único; do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sObre a .

Mensagem n9 101, de 1988 (n9128/88, na
origem), de 15 de março de 1988, pela qual
9 .Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro_ de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador doBrasil junto à República da Venezuela.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameirõ)- Os
Requerimento n9 30 e 31, de 198B;uaos-no Expediente, ficam com a votação adiada para a próxima sessão.

O SR. PRESIDEN_TE (Dirceu_ c_~eiro) --A
Presidência__comunica aos Srs. Senadores .que
comparecerá ao Senado, na próxima terça-feira,
dia 2_6, em sessão a reali~r-se às 10 _hor_as __ e
30 minutos. S. EX" o Ministro da Fazenda, Mailson
da N6brega, atendendo à c:o_nvocação feita através do Requerimento n9 22, de 1988. __
Os.Srs. Senadores que desejarem interpelar S.
~ podem, a partir de agora, se inscrever na Secretaria-Geral da Mesa.

-o SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)-:.:..:&tá encerrada a sessão.
(Levanta-seasessãoàs 14horase2ri1inuros)
-

-

-

DiSCáRSO PRONUNCIADO PELO SR.
- GD SIBÓIA DE CARVALHO NA SESSÃO
DE 23-3-88 E Q(JE, ENTRE(iUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO

POSTERIORMENTE.
O .SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB-CE.- Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso.)_- Sr. Presidente_, Srs. Senadores:
Ocupo, neste momento, a tribuna do Senado,
para fazer uma análise dos acontecimentos de
ontem e que me parec·em de grande importância
histórica para o País.
- E nós que aqui estamos, não apenas fomos
espectadores. Há um s_ó tempo, fomos personagens, fomos participantes e ao mesmo tempo,
os que mais de perto viram a virada de uma página
na-História. E, nesta: virada de uma página da
História Constitucional brasileira, o desperdício de
uma formidável oportunidade para que _aperfeiçoássemos o funcionamento instituciona1 no Brasil.
com_-tSsõ;--csrs. senadores, mais _do que pelo
meu voto de ontem, confesso-me uin ·ardoroso
pârlãrneritarista CUja formação nesse caminho
ocorreu desde os tempos da universidade no contaio com a "teoria de Estádo, no cantata com
as teorias políticas, no contato com a filosofia
do Direito.
__
_
É evidente que, hoje, apóS a Votação _de ontem,
de logo se evidencia que nós os vencidos temos
que democraticamente receber o resultado de um
modo humilde e passarmos a uma nova realidade
de aperfeiçoamento no que _for passivei dentro
do universo do -presidencialismo que vai continuar.
Na impossibilidade absoluta de outro caminho,
s6 este nos resta neste exato momento. Alguns
oradores, Srs. Senadores, já falaram hoje, aqui,
um deles o meu companheiro de Estado Virgílio
Távora fez aqui a anáJise númerica da situação
no Brasil, através de um orçamento, através de
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um resultado orçamentário, através das finanças
do Estado. E esses números assu_staram aquele
veterano homem, assustaram os outros veteranos
que _agui-se encontram e assustam ao Brasil j~
vem também nesses resultados. Mas eles são explicáveis. EspeCiaJmente diante dos acontecimentos de ontem, porque_ este Corigl'esso Nadonal,
ao qual esta Casa pertence, é_ absolutamente ineJr
to e também inapto para o exame desta questão,
nem tem a aptidão e as aptidões que tem são
de uma inépcia profunda dentro de uma falsidade
constitucional que abala a solidez desse Direito
no País.
Trazer ao Congresso Nacional números é trazer
- exame médico legal, é trazer qualquer coisa estranha, elemento físico ou químico, porque tudo isso
é estranho a este Congresso Nacional. Nós não
terilos a mínima competência financeira, nós não
podemos emendar nada nesse campo, nós ficamês aqui única e exclusíva com a obrigação de
aprovar OrçamentoS no todo ou reprová-los integralmente, nUnca de fazer os devidos reparos.
E eSsã- situaÇão em que- O congreSso Nacional
fica inquieto" e. maiS que Inquieto, Sem firmeza
nessas questões, isso que nós assistimos nessa
hora não se deve a este presente. É verdade que
a partir do Movimento de 1964, que aqui não
vamos analisar, gradativamente foi-se fortificando
o Poder Executivo e gradatiVarriente enfraquecendo o Poder Legislativo. E o Presidencialismo que
. nós prciirogWnos ontem é a porrogação de uma
enfermidade, é a prorrogação de um estado patológico, é algo enfermiço que mandamos para o
futuro do Brasil. Hoje, o discurso, aqui, de presidencialistas nada mais foi do que a demonstração,
em números, da fraqueza, da incerteza, deste regime num ponto vital da Nação, quando um poder
se impõe aos outros em matéria orçamentária,
como se fosse poSsível a independência do Poder
· Judiciário sem o orçamento próprio.

t

evidente que a independência que se completa nesse País é somente a do Poder ExecUtivo,
porque ele tem um instrumental financeiro, ele
dirige o Direito Financeiro. O POder ExeCutiVo
é a essência-do Direito Financeiro, e quando anali·
samos, aqui, questões de Direito Financeiro,
questões orçamentárias ou até mesmo questões
fiscais, trazemos aqui para esse Congresso assuntos que nos seriam tão estranhos como aspectos
da explosão de wn foguete norte-americano, a
ida do homem à lua ou a procura de ir a Marte,
sobre aspectos técnicos, porqu-e isso, para nós,
é Cõnstitucicihalmente estranho, totalmente estranho, Ex'ssss, essa é a verdade. E tão estranho isso
soou aqui que era até dificil seguir o raciocínio
dos números, o raciocínio que os números permitem e as verdades que os números contêm, porque acostumaram .o- Congresso Nacional, pela
Constituição- vigente, a ser-Cego, mudo e surdo
em matéria fmariceira.

O Sr: Pompeu de Sousa - Permite-me V.
f:x', nObn;!: s-enador Cid Sabóia de Carvalho, licença para Um brevfSsimo aparte?
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não._
O Sr. Pompeu de Sousa -Apenas para~solidarizar-me com o belo discurso que V. EX'
vem proferindo na mesma linha do importante
discursos do Senador Virgillo Távora e do não
menos importante aparte do Senador Jarbas Pas·
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sarlnho, ambos nossos adversários no campo das
idéias em matéria de sistema de governo, louvo
não só a seriedade de argumentos, mas também
a seriedade de motivação, porque é uma seriedade baseada na dignidade. V. EX" está na mesma
linha, dizia eu, que foi também do meu aparte
uma espécie de autoflagelação da Instituição a

que pertencemos. Autoflagelação, nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, é om ato de penitênda
a qual nós não devemos dedicar.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Multo obrigado pelo aparte de V. EX" que ~ustrà
muito a minha fala.
Gostaria também

de chamar á atenção para

um detalhe. Ontem, o que se"ntimos na -Assem~
bléia Nacional Constituinte não foi tão somente
a vitória de uma tese. Não! W nos jornais parlamentaristas que diziam que iam votar pelo presidendalismo. Tivemos os fatOs e aS circunStâncias

sobre uma idéia filosófica uma idéia jurfdica a
fonnação do direito_sob a observação moral para
produzirmos a lei, observação dos costumes, observação das necessidades nacionais para produ·
zirmos a lei sobre esse fenômeno da produção
da lei, nós tivemos é evidente isso a predominância factual, a predominância do ãrranjo político, a predominância confabulação politica, a predominância da coordenação e. a coordenação po-de assim, se superpor ao raciocínio consciente
a manifestação _a consciência nacional através da
Assembléia Nacional Constituinte.
Digo aos Srs. que guãrdei a minha dignidade,
votei exatamente de acordo com os meus propósitos, de acordo com a minha linha de pensamento, harmônico com Partido ao qual eu pertenço. Mas, é inegável Sr. Presidente, Srs. Senadores
que houve por sobre a Assembléia Nacional Constituinte todo um jogo de influências, todas as in·
Ouências possivelmente ap)icáveis, para a disputa
· da dubiedade que significa a disputa da inconsciência. Para a mudança do pensamento que significa uma abdicação das mais graves que pode
existir que tanto assim que chamarfamos de capituiDÇão e não de abdicação a um ponto de vista.

-DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio D)
de conduzirem-se com a preocupação doutrinária
do esclarecimento, Hcaram no voto, no serviço
eleitoral e na pesquisa. Isso constibJiu uma causa
inicial profunda de refluxo. Houve diversas reu~
niões nesta Casa, entre compailheiros valiosos,
mas nem sempre os mais qualificados eram con·
viciados. Essas reuniões passaram a ser secretas
e teseS desse grande valor, dessa grande envergadura, não proliferam e não vencem sem que sejam difundidas públicas e abertamente. ~-veja
V. Ext a queda da teSe mais vaiiosa, quando lideranças as mais expressivas estavam a defendê-la,
mesmo lideranças que a apoiavam. Por exemplo,
o nosso próprio Relator, uma grande figura, é
parlamentarista, e a tese parlamentarista não ven·
ceu; O- Vice-Relator, José Fogaça, uma grande
liderança, não vencu; o próprio Uder, nosso Mário
Covas, pailarhentarista; Fernando Henrique Cardoso e uma grande quantidade de homens desta
Casa, como Afonso Arinos, Nelson Carneiro eram
parlamentaristas. E o que é que houve? Então,
digamos, alguém procurou, com muito amor,
com excesso de zelo ficar com a causa, sem que
soubesse que ela é muito delicada. Isso é um
dos aspectos, porque diversos outros aspectos
merecem reflexão. Eu, no momento, fico aqui.
amento mais, porque mesmo nessa emenda aprovada deu-se a esta Casa _uma faculdade, uma
atribuição, que ela não poderia deixar de ter, que
é a de censurar Ministros, pelo menos isso rema·
nesceu. Mas, as idéais valiosas só vencem através
de campanhas crescentes. Posso dizer a V. EX'
que, nesta Casa, ela nunca recebeu tamanho
apoio quanto este, a ponto de levar a muitos corações e consciências a esperança de que ela fosse
vitoriosa; mas o importante é não desanimi!II', é
seguir, cada vez mais, o exemplo de Nelson Carneiro, vencedor de todas as grandes causas, por·
que parece que S. Ex" se renova depois de uma
derrota. Isso é que é importante. O próprio Napoleão Bonaparte dizia o seguinte: "A constância
é a permanência que leva à vitória".

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Muito obrigado a V. EX"
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex' um
Tenho uma observação a fazer neste meu proaparte, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
nunciamento que eu acho importante. Se V. Exnotarem, a sessão de ontem da Assembléia NaOSR. CIDSABÓIADECARVAUIO-Pols
cio_hal Constituinte, ao invés de dedicar-se ao asnão.
pecto doutrinário, que era da maior valia, cedeu
O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador Qd a um jogo político, como se estivéssemos diante
Sabóia de Carvalho, V. Ext foJ uma das inteligênde uma competição, em que fosse ali possível
cias que aqueceram e iluminaram a tese parlatorcer, bradar, gritar por esta ou por aquelas equimentarista. V. Ex" foi, também, ontem, uma das pes que ali estavam a se defrontar. Cedemos ao
testemunhas que se abismaram com a sua queda, aspecto ftlosófico, ao aspecto jurídico, ao aspecto
quando, pela primeira vez no País, ela manifestou • político......;. político, como um termo da política
excepcionais esperanças de aprovação. Não exa- como Ciência Social e não a política partidária.
minei com proftmdidade as causas dessa muta· Cedemos todos esses aspectos para um espetá·
ção, mas, superficialm~nte, tenho um ponto que cuJo meramente emocional.
me parece relevante para que não nos houvésO Sr. Joio Menezes ~Sr. Senador, V. EX'
semos com a Vitória que foi acenada algumas
vezes. O tema é antigo, mas nunca foi percutido_ me permite um aparte?
com muita eficácia e P,rofundidãd.e no seio da
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO sociedade brasüeira, dele ainda um pouco distan- Após concluir o meu pensamento, cederei o aparte. As mais qualificadas figuras parlamentaristas te a V. Ex"
destes últimos tempos, as mais comprometidas
Ficamos numa peleja emocional, como-·se ai·
com a tese, terminaram sendo afastadas. Pessoas guém fosse perder e alguém fosse ganhar, quanque nem sempre eram parlamentaristas -eram do na verdade, diante de um exame profundo
presidencialistas, confesso_- empolgaram~se -um ~l]le com teorias. com teses. com hipócom a tese de tal sorte que se tomaram como teses - evidentemente só h8verill um resultado:
que suas proprietáriaS, Suas donas, e, ao invés vencesse a melhor tese. e o , _ venceria, cem
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ela, e não haveria nem vencidos nem vencedores.
Todos estariam incluídos na preferência democrática, na preferência da- maioria mas não foi
isso que vimos. Se V. EJsf' examinarem, até os
nossos brilhantes oradores que foram escalados
para-aquela ocasião cederam diante da emoção.
A emoção não permitiu nenhuma análise sobre
o regime de gabinete, uma análise mais fria sObre
a descentralização do poder. Não foi possív~~ ~in·
guém s·e· reill"brar da Política económica do País
e muito menos do aspecto do Direito Ofçamentário.
Nós não podemos fazer exame algum _porque
a Asseril.bféia Nilcionar COnstituinte transformouse num palco de peleja puramente político-partidária, uma peleja de emoções, como se alf vencer ou -per-der dependesse da emoção e não de
um fundamento.
E nós, parlamentaristas, sempre tivemos sobre
os presidencialistas algo muito incómodo, que
é nos basear no pensamento, numa linha de pen~
sarnento e não nas conveniências estatais, nas
conveniências partidárias, nas conveniências palacianas, nas conveniências governamentais.
Nós sempre tivemos um linha de conduta filosófica, sim. E não foi possível, naqueJe quadro,
naquela emoção, a ninguém traçar um quadro,
pelo menos, té<::nico do parlamentarismo comparado ao presidencialismo.
O próprio parecer do douto e respeitado Relator
não conseguiu esclarecer aos dúbios, aos indecisos, foi t.ainbém
posição pessoal destituída
de uma fwi.darnentação científica, que era impres-cindível numa ocasião histórica como aquela.
E ·até diríamos que os mestres que foram ~
tribuna, de lado a lado, não tiveram, pela emotivi~
dade criada, a oportu!)idade de dar à Nação o
depoimento de uma experiência, uma comprovação que só a maturidade pode ofertar.
_
E assim, o parlamentarismo pereceu, não pelo
desempenho de parte a parte, porque até diríamos
que quando a Constituinte ficou parecida com
a praça de esportes, mais parecida ficara antes
com o palco teatral, em gue cada qual, como
personagem m2!cabra, fosse cumprir um papel
cujo resultado final seria uma lesão na História,
uma lesão nacional, uma lesão na_ aspiração do
povo, urmi lesão_ na matUridade à qual o Br~
ainda não pôde chegar no dia de ontem.
A lição que tiramos disso, é que, no mínimo,
o que aconteceu é que perdemos a grande oportunidade de um passo à frente institucionalmente,
um passo à frente sob o aspecto também moral
- moral no sentido dos costumes da Nação.
Perdemos, sim, essa grande oportunidade. E eis
por que perdemos: porque nos permitimos às
influências exteriores. Se a votação do parlamentarismo fosse na sexta-feira, o resultado teria sido
absolutamente invertido. Mas nós permitimos à
influência do mundo exterior desinformado, porque esse mundo exterior não estava comprometido, como estamos, pelos mandatos que a nós
foram conferidos.
É muito fãcil pressionar e o outro fazer pelo
que pressionou, sem assumir alguma responsabilidade.

uma

O Sr. Mário .Mala aparte?

Permite-me V. Ex'

lBil

O IR- CID SABÓIA DE CARVALHO- A
reeponsabilidade do presidencialismo é excli.JSiva..
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mente nossa, não dos Governadores, não dos
Ministros, não dos coordenadorês. Ela é úriica

e exclusivamente nossa, e vai à História naS nossas
costas e sob a nossa responsabilidade, e nós é

que vamos explicar.
Até me lembro, antes de dar o aparte ao nobre
Senador João Menezes, do que disse o nobre
Senador Nelson Carneiro, com tanta propriedade,
ao aludir a sua idade, a de Afonso Arinos, a de
Luiz V~ana- pessoas extraordinárias que labutam
em nosso meio - quando S. Ext disse que esta
deliberação seria para os novos polfticos, para

a Nação que se ronna e não propriamente para
5; EJtfl que já teriam cumprido os seus respectivos
papéis e já nem teriam tempo de gozar das benesses do aperfeiçoamento nacional, pois esta opor-

tunidade do testemunho veterano do Senador
Nelson Carneiro foi adiada não sei até qUando.
Mas foi adiada com certeza.
Concedo o aparte a V. Ex'

O Sr. João Menezes -Eminente Senador,
tenho wna admiração enorme pela pessoa de
V. Ex', não só como homem púbUco, mas tamb~m pela sua inteligência, e pela sua capacidade
juiidica. Mas acho que V. Ex' está fazendo uma
acusação que não merecia a Assembléia Nacional
Constituinte. Aqui tem se falado muito em soberania da Assembléia Nacional Constituinte e V.
Ex' exatamente teve oportunidade de defender
essa soberania. O que se viu ontem foi o comparecimJnto maciço de todos os Constituintes. Não
faltou um. E a deliberação final foi favorável ao
presidencialismo. Nio acredito que os Constituintes tenham recebido influências externas. Não
acredito, porque seria uma ofensa aos Constituintes. Absolutamente, não chego a esse ponto.
Acho que o que houve foi uma divisão de idéias,
de princípios: aqueles que aceitavam o presidencialismo e_ aqueles que queriam o parlamentarismo. V. EX' sabe que a luta parlamentarista atravessa quase um século ou mais de um século
na vida brasileira. E já tem tido altos e bab!;os.
Várias pessoas já ·apresentaram emendas com
mais de 213 dos representantes do Congresso,
como, por exemplo, Raul Pilla. O próprio Senador
Leite Chaves- acho- foi autor de uma emenda
também nesse sentido, e teve um número enOJTTl~
de assinaturas. O que se está verificando é apenas
a manutenção da tradição brasileira, que é o presidencialismo. E foi o que este CongreSso aprovou,
ontem. Foi o Congi'esSo c:jtie se manifestou; não
houve influência externa nenbum_a e quem votou
em a defesa que V. Ext faz, mas acho que não
se deve levar para esse lado, porque houve liberdade total. Este- Congresso tem passado por uma
evolução muito grande e chega a isso que V.
Ex' diz, a essa: bahúrdia, a e$_58 zoada que tem
havido muitas vezes neste CongressO. Isso não
acontece só agora. Quando se votou na Comissão
de Sistematização, o eminente Senador Afonso
Arinos teve talvez wn de seus dias de glória neste
Parlamento, onde foi Ovacionado de pé, com uma
ovação extraordinária de todo o mundo no Con~
gresso, na sessão manifestando-se aos gritos, em
ovações iguais as de ontem, eminente Senador.
Então não é isso que cria qualquer defeito quanto
a aprovação do presldencia1ismo. O qUe se mostrou ontem foi que, realm.ente,Jo sistema presidendallsta está arraigado no pensamento do brasileiro. Ainda nio chegou a vez do porlamentarismo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)
Não é que o_ p~amentarismo seja melhor ou
pior, porque tanto pode ser bom o regime presidencialista quanto o parlamentarista. O que acont~e- é que o povo ainda não aceitou o regime
parlamentarista. Ninguém tem feito discurso mais
brilhante do que fez ontem o Senador Nelson
Carneiro. Talvez tenha sido o melhor discurso feito
na sessão de ohtem, ouvido em silêncio. Dentro
do complexo:, foi ouvido com todo o silêncio. Agora, é verdade que, homens como V. ,EJc', talvez
por defeito dos que defendiam o parlametarismo,
deveriam estar no primeiro plano. 'Acho que foi
um erro grandes homens como V. Ex'- it&o terem
comparecido ao debate dessa matéria, pois V.
Ex' féria argumentos-jurídicos, morais e sociais
para defender a sua emenda. Interfiro no discurso
de V. Ex', pedindo desculpas no alongado do aparte, mas não poderia deixar de parabenizá-lo peJa
forma com que está s_e pronuncianrl9, apenas
fazendo a ressalva de que não deve acusar os
Constituintes de receberem influências externas.
OSR.CIDSAIIÓIADECARVAI.HO-Não
faço uma acusação. Evidentemente não faço essa
acusação. Ob5erl0 é o desenrolar dos fatos por. que, na verdade, os jornais de hoje estão aí merecendo a correção de V. Ex', pois todos dizem
que o PresidenteSamey venceu ontem_duas batalhas na Assembléia Nacional Constituinte.
Gostaria muito de ter condições de, como V.
Ext, fazer essa COITeção imediatamente, na redação dos jamais, para dizer que não, que quem
venceu foi ·a soberania da Assembléia Nadonal
Constituinte.

O Sr. João Menezes- Mas eles não dão
notídas se eu der isso.
O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO -Infelizmente, não tenho os meios para chegar aos
jornais e pedir que mudem suas manchetes, pelo
menos daqui para a frente. Não será possível evi~
dentem ente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, a Mesa comu~
n!ca ~ Y. EX! que o seu_tempo já ficou ultrapassado
em dezessete minutos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO a V.~ Vou ~nas ence~.
O Sr. M6rio Mala- Se V. Ex', com a tolerância da Mesa, permitisse, antes de V. Ex' encerrar,
gostaria de me inserir nas suas considerações,
que são muito atuais, fazendo uma observução
da seguinte forma.
OSR.CIDSA8ÓIADECARVALHO-Pois
não.
O Sr. Mário Mala - O grande responsável
deste mom~nto_ é o _PartidQ de V. Ex', o PMDB.
Ele é o Partido majoritário absoluto: tem_ 334 votos. Acredito que não tenha mais esse volume
de representantes, mas, pelo menos, tem considerável maioria, ou seja, mais de 280 votos. A Ban~
cada de V. Ex" estava dividida ao meio, ou quase
exatamente ao m-eio;prns,-segu:ndo registras, 155
Srs. COnstituintes do PMDB, do Partido de V. Ex',
votaram pelo presidencialismo e 141, pelo parlamentarismo. Portanto, a diversificação das idéias,
a perplexidade ainda diante dessa eKPeriência, es~
sa dubiedade de que V. Ex' falou, essa ambigüidade de c:ornportarnent são justificáveis. t:: uma
experiêndl: noYII de cuja eficácia não se tem certe~deço

Quarta-feira 20

1039

za. O Brasil já tev~_ a _expe!iência parlamentarista.
1\o tempo do lmpério ....;... não sou um estudioso
da História, mas pelo que me consta o Império
foi parlamentarista - houve a experiência parlamentarista. E da República aos nossos dias, da
instalação da República aos nossos dias, a experiência presidencialista tem sido muito tumultuada, pois temos tido mais períodos de autoritarismo do que urna experiência presidencialista
propriamente dita. De modo que, nós que vota~
mos no presidenda1ismo por convicção de ser
o momento melhor à continuação, à procura, à
perseguição das eficácias do presidencialismo,
achamos que o PMDB deve, coerentemente, ab·
soiver este tnomento" histórico, absorver o insuceSso da tese defendida pela metade de sua Bancada e juntar-se àqueles outros que querem ter
a experiência de um presidencialismo efetivo,
com o Congrésso funcionando na plenitude de
suas- preriogativas. Portanto, acho um exagero
daqueles que, como V. EX' no- inomento, pfocuram atribuir a influências externas o resultado da
votação de ontem. Não estou entre _aqueles que
assim pensam. Acho que a Assembléia Nacional
Constituinte se definiu soberanamente, isenta das
influênciaS" ·externaS, e intetpretou sabiamente o
momento histórico nacional.

OSR.CIDSAIIÓIADECARVALHO-OuEx" e ãté
diria que um dos fenômenos da Assembléia Naciona1 Constituinte é o de segurar partidos e lide-ranças. Talvez seja esse um dos fenômenos registrados no funcionamento da Assembléia Nacional
CoristituTnte, · i5 que ·e mUito fãcil de se verificar,
ainda mais pelo resultado de ontem.
Não poderíamos aqui, Senador Mário Maia, falar em Partidos, porque se fôssemos falar em Partidos iríamos encontrar as maiores contradições
doutrinárias no Partido de V. EX" e, principalmente,
no Partido dos Trabalhadores. C:Ontradições doutririãríaS Porque, ontem, o Qrande-exemplo, Senador Mário Maia, dado para os votantes era o presidencialismo norte-americano, a pátria do capitalismo. E vimos os Partidos que propugnam pelo
socialismo e até os que têm uma linha mais restritiva dentro de um conceito socialista para concentrar tudo no Estado, até um Partido como o- PT
que tem uma linha muitas vezes sem ziguezaguear, Uma linha ferreamente reta, uma linha de
bronze que não verga nunca, somarem-se de repente a uma tese nitidamente contra os seus interesses filosóficos, se é que os Partidos podem
ainda falar em interesses filosóficos.
Por isso, nem se venha para mim com a apreciação com esse aspecto polític::o-partidário, porque o que assistinios foi a falência dos Partidos,
uns pelas divisões, outros pela posição doutrinariamente inexplicáyel. E V. EX"'não terá corno explicar, no futuro, a sua filiação à tese presidencialista, sendo do PDT, e muito menos o PT poderá definir a sua posição em termos históricos.
V. Ex" terá cuidados futuros e terá que treinar,
a p-artir de agora, para explicar as contradições
de_ sua vida, e esta é uma, este presidencialismo
brutal é uma das contradições _de todos que se
dizem socialistas.
Com esta- obSerVação, Sr. Presidente, encerro,
cOm minhas escusas, com minhas desculpas, por
me ter excedido nesta tribuna. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.}
vi com muita atenção o aparte de V.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARlJUOIIENTAR

DE I!'IQ(JÉRJTO

Criada através da Resolução n~ 59~ de
1987, destinada a apW1lf as lnegularldades e seus responsáveis pelas Impor-

tações de aUmentos por órgãos governamentais.
1O' REUNIÃO, REAUZAD,..; EM
12 DE ABRIL DE 1988

Aos doze dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta e oito, às nove horas e vinte e dois minutos, na sala da Comissão de Economia, présentes
os Senhores Senadores Dirceu Carneiro e Mauro

Borges reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as irregularidades e
seus responsáveis pelas importações de alimentos por órgãos governamentais.
_
O Senhor Presidente declarou abeitos oS irab8-

Presidente: Senador Dirceu Carneiro
\!ice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Senador Mauro Borges
(fntegra do apanhamento taquigráfico da reu~
nião)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Declarãmos abertos os trabalhos desta CPI, que investiga as irregularidades sobre as importações
de alimentos e convocamos o depoente de hoje
para prestar compromisso perante a Mesa.
Ouçamos o juramento em pé.
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO
-:.-' -'~uro, como de\!er de _consciência, dizer
. toda a verdade, nada omitindo do que seja
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos
reladonados com a investigação a cargo des- ta Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as irregu1aridades e seus responsáveis pelas importações de alimentos
por órgãos governamentais."

6 SR. PREsll:iENTE (Dirceu Carneiro) -

Co'

municamos à Comissão que ficou deliberado reCOmissão e tendo Como-suporte legal os artigos cOrrer ácis arts. 173 e 174 do Capítulo XIV, TítuJo
173 e 174, capltulo XIV, Titulo VI ç!o Regimento VI, do Regimento Interno do Senado Federal, para
Interno do Senado Federal, incumbe o Senhor inquirir testemunhas, sob compromisso, a res~
Relator e a Assessoria e/ou o Senhor Relator e peito de sua atuac;:ão no órgão em que desempea Assessoria de ouv:ir testemunhas "sob compro- nhava as suas funções durante o Plano Cruzado.
misso" em assuntos pertinentes aos interesses O suporte legal para ta] ação decorreu desta delidesta Comissão.
· b~ação e outorga- ão Presidente poderes para
O SenhOr Presidente convocou o .depÕer1te Se.. inCumbir um de_ seus membros ou funcionários
nhor Hygino Felipe de Carvalho, veterinár:fo da p!3fa _realizar quaJquer sindicância ao diligência
Cabal, que prestou o juramento de praxe.
necessária aos seus trabalhos.
O Senhor Presidente passou à fase iAterpela_Emfunçãó desta decisão da Comissão, incwntórla, concedendo a palavra ao Senhor Senador bi_ritõs o nosso Relator de acompanhar esses deMauro Borges que questionou o depoente_ a res- poimentos, que, sob compromisso, irão ser tomapeito de sua situação funcional, sua partidpação dos ou, no caso _da sua imp-ossibilidade, poderenas negociações de aquisição de carne e nas reu- mos designar Qualquer um dos assessores da
niões em que foram decididas as empresas Soccr_ _ ComlSSão que esteja tratando e cuidando deste
pa e Sogeviandes como as respOnsáveis junto assunro:---oe modo que isso foi decidido, usando
à Comunidade Econômk:a Européià pela .iiquisi- esse dispositivo legal, para facilitar o desempenho
c;:ão e venda da carne à Interbrás.
da. Comissão, lnclusive, dadas as circunstâncias
Satisfeitas as suaS fudãQaçõés o Serlhór Sena- - de"
as sessões da Assembléia Nacional
dOr Mauro Borges, solicitou ao depoente as consi- CoiJ.slituinte muitas· vezes coincidentes e impossiderações fiMis que julgUe importantes aos traba- bilitando até _a presença dos Senadores de toda
lhos da Comissão.
a Comissão-para ouvir os depoimentos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiNessas circunstâncias, vamos faciJitar o desempenho de uma série de tarefas que seriam obrigadente encerrou a reunião, comunicando que amanhã, dia treze de_abri1, será ouvido, como testemu- tóriãs pára·esta Comissão e que vão facilitar muito
nha, o Senhor Luiz Henrique Ferreira fioJ:ta e, nessa cirCunstância.
Feito iSSo, passamos a palavra ao ilustre Relator,
para constar, eu, Oeide Maria Ferreira da Cruz
para qUe indague o depoente sobre as questões
-Assistente da ComiSsãci, lavrei a presente ata
que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor que acJ:lar oportunas.
Presidente e irá à publicação juntamente com os
O SR. REIATOR (Mauro Borges) -Sr. Hygino
apanhamentos taquigráficos.
Felipe de Carvalho, qual a sua formação profislhos comunicando que confonne deliberação da

que temos

ANEXO À ATA DA 1O< REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQ{}ÉRITO
C7?ú1DA ATRAi-fS DA RESOLUÇÃO fie 59.
DE 1987. DES71NADAAAPUFIAR AS IRRE·
GULARIDADES E SEUS RESPONSÁVEIS
PELAS /MPORTAÇÓES DE ALIMENTOS
POR ÓRGÃOS GOVEI?NAMENTNS REAIJ.
ZWA NO DIA 12</)EABRIL DE MIL NOVECENTOS E OfTENTA E OfTO, NA &~!ADA
CCh'1/SSÁO DE ECONOMIA, ÀS NOVE HORAS E VINTE E DOIS MINUTOS, DES71NADA A OOV/R O DEPOIMENTO DO SR.
HYGINO FEUPE DE OIRVALHO, QUE SE
PUBIJOI COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO sENHOR PRESIDEIY7E.

sional.e especialização?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Sou
médico veterinário, eSPecializado em abastecimento de produto de origem animal. especialmente carne.

O -SR. RELATOR (Mauro Borges) - A partir
de quaodQ e, até quando, em que condição V.
S• passou a prestar serviços à Secretaria de Abastecimento e Preç.os? _
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO -Sou

funcionário de carreira da Cabal desde 1975. Na
empresa;-exercrVárias-funções. mas sempre
clonadas à área de carne. Em 1983, fui convidado
pelo então secretário da SEAP, Dr. Milton Da1Iari,

rda-
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para assessorá-lo nas atlvidades relativas ao abastedmento de carne.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Convidado
por quem, por favor?
OSR. HVGINO FE!JPE DE CARVALHO-Pelo

Dr. Milton Dallari, que era o secretário da SEAP,
Secretaria Especial de AbastecimentO e Preço,
na Secretarf.3 de Planejamento da Presidência da
República.
0 SR. RELATOR (Maúro 80rges) ---~Ugad8,
nesse tempo, à Seplan?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO - À
Seplan.
Nessa condição, fui para a SEAP. Exerci essas
funções no período de 83 até 85, na Seplan, e,,
no início do atual Governo, a SEAP foi transferida
para o Ministério da Fazenda. Assumiu a Secretaria da SEAP o Dr. João Luiz da Silva Dias, em
1985. Então, transferi-me, junto com outros técnicos, que também foram convidados, para o Ministério da Fazenda. Lá, fiquei até junho de 1986,
oportunidade em que_ pedi demissão, pedi meu
afastamento e retomei ao Ministério da Agricultura, onde estou até hoje.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-:__ QUem era
o Ministro da Fazenda quando a SEAP saiu da
5eplan para aquele Ministério?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVAUIO- Era

o Ministro Domelles.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. S• per-

maneceu lá até quando?
O SR. HYGINO FE!JPE DE Ci\RVAUIO - AtJ.
junho de 1986.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Aí, V. S•

foi para onde?
O SR. HVGINO FEUPE DE CARVAUIO- Fui
para o Ministério da Agricultura, para a Secretaria
Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura.
O SR. REL'.TOR (Mauro Borges)- Que atividades V. S•- desenvolveu, primeiro na SEAP, de~s. no Mi~ério da Agricultura?
O SR. HYGINO FE!JPE DE CARVALHO- Vou
responder, inversamente o que eu exerço hoje.
Na Secretaria Nacional de Abastecimento, eu assessoro o secretário na área de pecuária de corte,
na área de carne propriamente dita, de produção
e abastecimento de carne, acompanhando o mer~
cada, muitas vezes, representando o Ministério
em Comissões nacio~is, internacionais; partidpo
de alguns organismos internacionais. elgumas
re_uniões, sempre nessa área reladonada à carne.
Na SEAP, o meu trabalho era exatamentd esse,
de assessorar o secretário nessa área.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V.S•assessorava só o secretário executivo da SEAP, que
era a maior autoridade, não é? ASEAP era dirigida
por quem? Era um Sécretârio-executivo?
O SR. HYGINO FE!JPE bE CARVALHO- Era

um secretário especial.
O SR. REL'.TOR (MauroBorges) -Muito bem!
E a ligação com o dNAB? O ONAB não tinha
também um secretário executiy9i
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O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO -

Bom, esse fato ocorreu a partir de fevereiro de
1986. A criação do GNAB foi em 20 de fevereiro
de 1986. Ai, slm, foi criada uma out:ra estrutura,
que era wna Secretaria EXecutiva do
lnterministerial de Abastecimento.

conselho

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E a SEAP?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO -

A

SEAP fundomwa, inicia1mente, Como wn órgão
assessor do Ministro da Fazenda, nessa área.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sim, mas
ela passou a trabalhar conjugada com o CINAB,
nesse aspecto. O QNAB cuidava de preço?
OSR. HYGINOFEUPE DE CARVALHO-Não.
A SEAP tinha, na sua estrutura, algumas ativida~

des. soD a sua responsabilidade, de controle de
preço~ tais como preços públicos, preços indus-

triais e preços agricolas. Essa era a responsabilidade da SEAP. Ela funcionava como secretaria

executiva de algUns' conselhos, como Conselho
lntenninisterial de Abastecimento.
·
Na área. de produtos agrícolas, a SEAP funcio-nava mais ~orno organismo assessor do Ministro
da Fazenda. Com a criação do ONAB, parte dessas atlvidades desenvolvidas pela SEAP passaram
a ser de responsabilidade da Secretaria ExecUtiva
do ONAB que era exercido por outro secretário
e não pelo secretário da SEAP.
Posterionnente,já após a minha saída da SEAP,
do Ministério ela Fazenda, essas atividades da secretarfa executiva do QNAB passaram também
a ser exercidas pelo Secretário da SEAP.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Voltou de

novo. então?

Houve wn tempo que quem dirigia era o secretário executivo do CINAB e, depois, então o CINAB
foi passado para uma posição secundária e o
comando ficou com a SEAP.
O SR. HYCiiNO FELIPE DE CARVALHO- Não,
Ex' Não digo que o QNAB tenha passado para
wna função secundária. As atividades da secretaria exeãltiva do CINAB passaram a ser exerci~
das, acumuladas pelo secretário da SEAP.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quando
do ONAB estava em pleno
exercício, como era a posição do secretário espe~
dai do SEAP? Era fiscalizadora, infonn·ativa, homologatória? Qual era o tipo de relacionamento
e hierarquia?
ASEAP continua sendo wn órgão do Ministério
da Fazenda, mas participava da ligação com o
CINAB. Quer dizer, havia wna convivêr'Cia entre
o secretário-espedal da SEAP e o secretário-executivo do CINAB, não é isso? Como V. S• explica
a secretaria executiva

isso?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO- Na
prática isto é um tanto confuso, essas funçàes
muitas vezes se confundiam. Inclusive pelo que
sei, eu já havia saído do Ministério da Fazenda
quando isto ocorreu, eles até resolveram extinguir
wna dessas secretarias, acumular todo o serviço-,
porque o decreto que criou o Conselho lnterministerial de Abastecimento e que criou uma secrer
taria executiva dizia que à SEAP cabia prestar
apoio técnico e administrativo ao Conselho lntérministerial de Abastecimento. Logo, muitas vezes,
as funções se confundiam, e para nós, que traha-

lhávamos na SEAP, na época, a nossa atuação,
a nossa 6rea de trabalho era um tanto confusa,
porque. na realidade, havia wna ambigüidade, pelo menoe M P'f:ica, do comando.
O SR. REf.ATOR (Mauro Borges) - Queria
_(Jue V. S•esclarecesse tanto quanto pos~. Havia
wna ambigüidade na direção do setor ~~
do CINAB com a SEAP, havia wna certa; s_uperposição de órgãos, porque a SEAP era um órgão
do Ministério da Fm;enda,. não é verdade?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO- Siin.

Quarta-feira 20

O SR. RELATOR (Mauro Borges}- De forma
positiva?

-

. O"SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Sem
dúvida.

b SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas, de
fato, na hora de assinar as decisões, quem assina~
va? Era o Secretário Executivo do CINAB ou da
SEAP?
O.SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Mui~-c:j_~ c{ecjsõe!;! er~_ ~inadas por ambos os
Sec:retários.

O SR. REI.ATQR (Mauro Borges)- O comportamento deles no CINAB era lll8Ís como votante,
fiscalizador ou uma hierarquia superior?

O SR. RElJ\TOR (Mauro Borges) bos?

OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Não,
não havia. Pelo menos não é do meu conhecimento. Eu era_um simples técnico da SEI\P e
essas coisas se misturavam muito. Não havia, na
prática, a responsabilidade pela condução da política de abastecimento, e como delegado era da
Secretaria Executiva do CINAB. A Secretaria Executiva foi -criada para exercer essas funções..

ambos.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Secretaria

EXecutiva do Cll'iAB-foi criada para...
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO- Mas
havia uma estrubJra anterior com wn corpo técni-

co, com outras· Pessoas q-Ue vieram, que _eram
de confiança do Ministro da Fazenda, que eram
ligadas a ele. Essas coisas se confundiam bas~
tante.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Mas o
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Por amM

O SR. HYGINO FELIPE DE CAAVALHO -Por
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Embora

não tivesse nada escrito que os obrigassse a isso,
não f!?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO- Pelos meus limitados conhecimentos, dessa área,
a responsabilidade, no meu entendimento, seria
do Sécretário ·Execúifvo dO aNAe. ·
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Esse entenàifnento, naturalmente, para dar mais força
às decisões 9U maior divisão de responsàbilida·
des, provavelmente eles resolveram entre si, ambos assinaram não é? Não apenas o Secretário
EXecutivo do ONAB?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO - Se
pennite, senador, gostaria de fazer algu·
mas observações a respeito da conjuntura da épo-

Y~ Ext me

SEJ\.P, de qualquer forma, sempre ficou sob o
!=Ofll21ndo do Ministro da Fazenda, não é verc:;lade?

ca.~

O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO Sempre. Era uma seCretaria dO Ministério da Fazenda, subol'àinada ao Ministro da Fazenda,

"OSR.HYGINOFELIPEDECARVALHO-Após
a criação do CINAB,Iogo em segWda, veio o Plano
Cruzado, e este, como é do conhecimento de todos. trouxe mUitos-Problemas na área de abastecimento. COincidiu a implantaÇão do CINAB com
wna demanda enonne de responsabiliaded de
trabalho para este Conselho. A sua implantação,
que -deveria formar uma equipe, um conselho
cõm a-particiJ)ação de outros Ministérios, porque
era um conselho, um órgão colegiado, foi atropelada por essa conjuntura.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E a Sec~
t.arla Especial da SEAP funcionava debaixo do
mesmo piédio qU:e--a S"ecretaria Executiva do Cl~
NAB?
-OSR.HYGINOFELIPEDECARVALHO-Funcionava no mesmo prédio. O Gabinete do Secretário da SEAP era no 39 andar do prédio do Ministério da Fazenda e o Gabinete do Secretário Exe-:
cutivo do aNAB era no 29 andar. E as Salas do
plenário do Conselho funcionavam no Gabinete
do Secretário da SEAP.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Parece
que a SEAP funcionava mais como um elemento
do Ministro da Fazenda, pois o Presidente do 0NAB presidia as reuniões, funcionava como um
órgão dele acompanhante das atlvidades do aNAB, de cert.a forma? Era um prolongamento da
ação dele como Presidente?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Sim.
t;le era um órgão d1.1 assessoramento do Ministro
da Fazenda; e comó tal tinha rsponsabilidade de
acompan~r, de opinar, de participar de reuniões,

de de_cisões.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Pois não!

-O SR. RElATOR (Mauro Borges) vis8:ção'?
-~

lmpro·
·

O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- ExatO. A improvisaçâ9 _foi um fato. Muitas vezes, com
esta_ não digo ambigüidade, mas pelo menos esta
confusão estabelecida entre os dois órgãos, eles
tiveram que buscar um modus vivendi de fonna
na medida do possível, encaminhar as...
O SR RELATOR (Mauro Borges)- A SEAP

estava mais equipada tecnicamente com recursos
técnicos do que o CINAB?-A Secretaria Executiva
do CINAB devia se valer muito da estrutura da
SEAP.
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO -Inclusive, o decreto que criou o CINAB diz isso,

corno já falei na fase inicial do meu depoimento,
que à SEAP caberia prestar apoio técnico e admi-

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De participar de decisões? ·

nistrativo ao CINAB.

O SR. HYQINO FELlPE DE CARVALHO- De
participar de decisões, sem dúvkla

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Certo. Isto
esclarece bem.
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Mas, muitas das decisões tomadas, por voto
ou por confiança para ter o voto depois, pela Secretaria Executiva do ClNAB se antecipavam, às
vezes, até, ao voto, para ser homologada posteriormente, devido à urgência, e, nem sempre o
Secretário da SEAP assinava. __Muitas foram s6
pelo Secretário Executivo do ONAB; não é verdade?

o
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DE

SR HYGINO FEUPE
CARVALHO - É.
Algumas coisas foram assinadas só pelo Secretário Executivo do CINAB. No pequeno espaço
de tempo em que eu estive na SEAP, isso ocorreu.
OSR.RElATOR(MauroBorges)-Multobe~l

Eu gostaria de esclarecer sobre aspecto funcionamento, a mecânica que definisse responS8bilidades.
O SR HYGINO FEUPE DE CARVALHO Bom! Eu gostaria de esclarecer o seguinte: quando a SEAP foi transferida da Secretaria de Pfanejà-

mento para o Ministério da Fazenda, ela era, na
SEPLAN, uma secretaria especi211, uma secretaria
que deveria ser até provisória.- em função da própria forma de trabalhar do então Ministro Delfim

Votos, resoluções e coisas que viriam a ser aprovadas por Ministros, por outras autoridades ou por
conselhos. Era minha responsabilidade coordenar reuniões, ou participar de reuniões com as
_entidades envolvidas no setor, quer da iniciativa
privã:da como do J,róprio Governo, e fazer uma
avaliaç!X> pennanente do abastecimento desse
produto.
·
·O SR RElATOR (Mauro Borges) -As realizações das importAções propriamente, de fiscalização espedfica das mercadorias, não foram atribuições do senhor nilo é?
OSR. HYGINO FEUPEDE CARVALHO-Não,

das mercadorias que V. Ex' diz...
OSR. RElATOR (Mauro Borges)-Ns impor-

taÇão .de Carne- o senhor- ia no navio especionar
ou la à Europa?
OSR HYGINO FEUPE DE CARVALHO -Não

Ex', esta il&O

era a minha especialidade.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Então, lião

era propriamente um veterinário de inspeção sanitária?

Netto. Na SEPLAN, foi criada essa secretaria, para

OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Não,

coordenar essa área de abastecimento e preços.
E, com a passilgem parã a Fazenda, o Secretário
João Luiz da Silva Dias, que assumiu na administração do Ministro FranCisco DomeDes, ele tinha
a intenção inicial - foi uma das razões até que
me fez continuar lá na SEAP- de organizar institucionaJmente o setor de abastecimento e de preços no País, porque, realmente, há Uma confusão
muito grande nessa área. São muitos órgãos envoMdos e várias instituições. Isto traz um prejuízo
muito grande ao setor. Eu diria, até-, como
profisslonaJ de abastecimento que sou - que,
muitas das vezes, isso não é tratado profissionalmente. O ideal seria que fosse tratado profissionalmente. Então, o trabalho exercido, o principal
objetivo, o principal trabalho que buscava o Secretário João Luiz era de organizar este s~r. Então,
ele propunha, exatamente, a transformação do
Conselho lntenninisteriaJ de Preços num Conselho lnteriministerial de Abastecimento e de Preços,
para funcionGIJ" como um órgão colegiado, e organizar todo o setor. Mas, tal não aconteceu e criouse um conselho à parte, mais um conselho.

e nem tinha função executiva, era uma função
de assessoramento. E. muitas vezes, nós participamos de importações_outras, como a do Uruguai
que, em 1985, feita pela Cobal e eu, a pedido
da Cobal, por ser um técnico da área, participei
de algwnas coisas. Fui ao Uruguai verificar a qualidade da carne, mas não que eu tivesse essa
responsabilidade. Não. Essa responsabilidade era
do órgão executor pelas importações.

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- O senhor

quando estava nessa fase SEAP-dNAB, era chamado a participar? Tinha. tarefas especificas ou
nio tinha tarefa nenhuma? Ficava - digamos
assim - praticamente sem fazer nada? Como
era a sua participaçiiloT
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Não,

inicialmente, pelo contrário, trabaJhava muito como todos os técnicos, porque nós éramos poucos
e, lá, - eu dfgo isto anteriormente à administraçãoJosé Carlos Braga, n8 SEAP- nós éramos
técnicos ligados diretamente ao Secretário e com
responsabilidade sobre os produtos, com os quais
nós trabalhávamos.

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Do órgão?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Do

órgão executor das operações. A SEAP não tinha
função executiva.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Era do
Cinab?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO - A

função executiva dessas operações era do órgão
executor que, muitas vezes, nessa importação recente de 86, foi da lnterbrás e, na passada, foi
da Cobol.
-O SR RElATOR (Mauro Borges)- E a Cobal

tinha veterinários para inspecionar?
OSR.HYGINOFEUPEDECARVALHO-Uma

equipe multo boa.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Que mu:
dança de orientação ocorreu neste conjunto
SEAP-ONAB a partir do Plano Cruzado? Houve
uma mudança. de orientação dos órgOOs?

~OSR.I:!YGINOFELIPE QE CARVALHO Bem, eu vivi muito pouco tempo esse setor depois
do Plano Cruzado, ·mas hoUve, sjm, uma orientaÇão porque mudou a aâininlstração da SEAP.
A SEAP que, como eu diSse anteriormente, era
ligada diretamente ao secretário especial, montou
uma estrutura, trouxe pessoas, coordenadores,
O SR. RElATOR (Mauro Borges)-OSt."então
secretárioSà.cljuntos. Então o nosso trabalho, pelo
participava de fimções eminentemente técnicas menos o meu, como técnico, ficou muito espeou não?
cífico a eventuais Solicitações de trabalho, a eventuars --pareCeres essa" i'eSpõitsabüidade passou
OSR. HYGINO FEUPEDE CARVALHO-".Emia ser de "coordenadores que vieram junto com
nentemente técnicas. Era a minha respoilsabilidade, na área de carne, acompanhar todog mer- o Dr.-José Carlos Braga, que era seu secretário,
cado, elaborar minutas de atos legais, tais como , e wn secretário adjunto responsável por esta área.

e

O Secretário Adjunto, que era o nosso Chefe, era
o Dr. "Geraldo Fonteles, o Secretário Adjunto para
próâutos agrícolas na SEAP.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas a inspeção sanitária ficava por conta dos órgãos que
se encarregavam da importação e vocês s6 faziam
mais a função de assessoramento?
O SR. HYGINO FEUPE DE 0\RVALHO - A

inspeção sanitária é de respOnsabilidade do Minis-tério da Agricu1tura, que tem uma Secretaria de
produtos de origem animal com a responsabi"
lidade legal de fazer a fiscalização sanitária.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer,
ela não delegava isto.
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO:.___ Não

Ex'!', isto é indelegável. A fiscalização de qualidade
de qualidade, comercia] dos produtos, não é de
responsabiJidade desta Secretaria, seria de responsabilidade do órgão executor.
O

SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quando

fic_ou definida a importação da carne, o_ Brasil
tinha váiiaS opções, tinha vários mercados que
podiam funcionar. O senhor tem uma visão dos
mercados que eram viáveis para a nossa importação?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Tenho e, na época, a minha respoaisabilidade, sobre

os meus trabalhos, me obrigavam a acompanhar
tal situação.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas, quais
eram esses países?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Os

mercados tradicionalmente fornecedores de carne para o Brasil-são os nossos vizinhos aqui da
América do-Sul, principalmente o Uruguai, a Argentina e, mais recentemente, o Paraguai. Então,
esses mercados seriam os primeiros a serem consuhados, inclusive por força de_ acordos com esses países, firmados em 84. Nós não deveríamos
busçar terceiros fornec__edores antes de fazer uma
c_on5J,.llta en~e- os três países: Brasil, Uruguai e
Argentina, de que eles não teriam condições de
suprir as necessidades de um dos parceiros. Então, tal coisa foi feita e eles apresentaram, na opor·
tunidade, as suas disponibilidades e os seus preçOs;- qUe- ilãó atendiam_ em volume às necessidades que o Brasil demandava à época e não
atendiam ao preço, porque o nosso preço interno
influencia muito os preços desses do~s_ países,
ptinciPafineilte do Uruguãi que é o rlosso principal
fornecedor. A Argentina, praticamente, não tinha
disponibilidade em função do aumento de consumo que eles tiveram, por força do plano econômico que eles implantaram, o Plano Austral, en-_
tão, o seu consumo per caplta se elevou substancialmente. Então esses mercados não tinham essa disponibilidade.
Os outros mercados exportadores de carne,
Austrália e_ Nova Zelândia, eram praticamente in·
viáveis em função de preços e de frete, devido
à distância, e eles já tinham também mercados
cativos, e os seus preços, no mercado internacionaL são muito elevados em função de eles
terem 11m rebanho livre_ de febre aftosa, o que
eleva sua carne no mercado internacional.
Restavam, então, as alternativas da Comunidade Econômica Européia, que tinha estoque,
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na oportunidade, muito grande, e dos Estados
Unidos que tinham um programa de redução do
rebanho leiteiro e que apresentavam também wn

excedente de carne.
Não sei se respondi...

da pessoa em termo hierárquico, na sua ausência,
que participava de entendimentos etc?
O SR. HYOINO FEUPE DE CARVALHO- Era

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Perfeita-

mente. E a -importação de carne do Paraguai,
V. 8' tomou conhecimento dfsso? Dos bois em

pé? Parece que, se não me engano, 50 mil cabe·:
ças. Houve negociações? O senhor está a par
dessas negociações? Ou .s-eja. da importação de
bois em pé do Paraguai?
O SR. HYGINO F.EUPE DE tARVALHO.:.... Niio;

especificamente desconheço, mas esses negócios entre Brasi1 e Paragaui são freqüenteS.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas eles
são freqúentes, por parte do Governo?
·- --· ·

O SR. HYGII'{O FEuPE DE CARVALHO'Não. Incentivo partlcu1ar.

Kao.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Governa-

mentais?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Depois

® .,Jos_é Carlos_~rpga, ng S~, qual era a_ segun-

-

-

-

OSR. HYGIN.O FEUPE DE CARVALHO-Náo.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) lares?

Particu-

O SR. HYGINO FEUPE OE CARVALHO- Par-

ticu1ares. Muito bem!
O Paraguai foi, durante 86, um dos principais
fornecedores, vendedores de carne para o Brasil,
mas para a inldativa privada. O Governo não comprou do Paraguai.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Sr. pode

responder sinteticamente. O Sr. conhece alguma
orieirt.aç6o da Comunidade Econôrnic8 Européia
de que qualquer importaÇão de carne dessa área
de comércio só pode ser realizada por empresas
sediadas e atuantes no tenitório dos países do
Mercado Comum -Europeu? Tem obrigatoriedade?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Esta

era a informação que nós tínhamos à época e
esta informação nos foi fornecida pela lnterbrás,
que recebeu a incumbência do Governo brasl1eiro
de negociar as importações da Comunidade Econômica Europeia. Então, em telex da lnterbrás
dirigido à SEAP, à época, e tive acesso a esse
telex. que informava tal 'Situação. E se for do interesse de V. Ex', tenho aqur a cópia desse telex.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:_ Quanclo

havia reuniões técnicas, deviam ser freqüentes
os cantatas da SEAP com a Secretaria Exe_Cutiva
do ONAB, essas eram reuniões só dos Chefes
ou vocês, assessores, faziam parte?
-O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Lo-

go com a crlaçao do CINAB, a sua Secretaria
Executiva instituiu comissões técnicas dos principais produtos. E participei" como representante
da SEAP de uma Comissao de Carne que teve
urna vida muito curta; não sei se as demais comJssões tiveram uma vida mais longa. A Comissão
de Carne teve uma vida muito curta, exatamente
em função desses atropelos que aconteciam. Então, nessa fase inicial eu, sim, participei de vários
cantatas da Direção do ONAB, da Secretaria Executiva do CINAB, dos seus técnicos, inclusive _com
a Direção de outras instituições.

o sr. Secretário substituto, não me recordo ·o nome, mas o sobrenome é Gadelha. não sei se Carlos Alberto Gadelha- mas o sobrenome é Gadelha; e o Secretário-Adjunto para preços agrícolas,

o-sR.

RELATOR (Mauro Borges)- Esses
eram os assessores mais imediatos?
SR. HYOINO CFEUPÉ DE CARVALHO :.._

Eram os assessores imediatos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E da Secretaria Exe_cutiva do ONAB, quem era o Pre§iidente,
durante_ maior parte do te~po?
O SR. HYGINO FEUPE OE CARVALHO- O
Presidente era o Ministro da Fazenda.

O SR~ RELATOR (Mauro Boiges)- Não, não:
o Secretário Executivo do CINAB?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO -.O
Secretário EXecutivo do CINAB foi o Dr. João

Bosco Ribeiro.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E ·quérQ
_era o pessoa] que assessorava imediatamente, na
mesma base da SEAP; quem eram as pessoas
que na sua ausência acompanhavam os problemas, _enfim, os mais próximos da Chefia?· · ·
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Ele

tinha algumas pessoas que vieram com ele, no
início, do qNAB, duas que eram os seus Secretários Adjuntos- não sei se era Adjunto ou Substituto- que eram o Dr. Wagner- não· me recordo o nome - que cuidava mais da parte finan~
ceira. administrativa, e o Dr. Alberto Crispin, que
cuidava da parte legal, do assessoramento legal.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) çalves Crispin?

O Gõri-
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lnterbrás, Cabal, diretamente com a CCA. que
era uma companhia do governo americano. A
CCA é Commodity Credit lncõrporation.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S' parti-

cipou d·essas negociações nos Estados Unidos?
E qual foi a sua participação.
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Sim.

A minha participação foi de assessoria técnica.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

nessa área, que ei"a o Dr. Geraldo Fontelles.

o
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A respon-

sabilidade contratual era diretamente do secretário, SEAP/SINAP?
OSR.HYGINOFEUPEDECARVALHO-Ná<>

A responsabilidade contratual foi da Jnterbrás. A
hlterbrás, por delegação, negodou formalmente
em nonle do Governo braSiieirô?
OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Isso pode-

ria ter sido feito na CEE, mi l:Onll.ínidaçle EccrlOmica Europêiâ?
-0 SR. HYG!NO FEUPE DE CARVALHO Acredito que sim, se bem que ê importan~ esclarecer que, tal operação fosse feita diretamente
pelo Governo brasileiro, através, talvez, de criação
de uma conilSSáo aealto nível, conl a participação
do ltamarati e de outros Ministérios envolvidos
diretamente com a Comunidade Económica Européia,-fosse possível ser feito. Talvez fosse retardada e, na oportunidade do Plano Cruzado, a
orientação recebida era a de que a carne, todos
os alimentos que estavam em falta aqui e que
houve a necessidade de fazer importações, fossem agilizados ao máximo._ Uma negociação desse tipO poderia ter retardado um pouco a Chegada
c:'-_esse~ produtos.

se

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas teria
sido muito· maís económico? As despesas para
o Pals teriam sido menores. Não seria necessário
pagar intermediáriO.
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Não

tenho elementos que permitam chegar ã eSsa
conclusão.

OSR.HYGINOFEUPEDECARVALHO-Sim,

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas V.

o Gonçalves Crispin.
-O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O voto
do ONAB em julho de 1986, ou agosto; o .voto
n9 7' do dia dois de maio de 1986 autoriZou
aqUisiÇ'ão de carne iiO éXferioi. Vote> do CINAB!
Voto do Conselho de Ministros, mediante a negoci~ão de governo a governo, dada a situação
dO _País naquele momento. Isto seria possível realizar-se? Negociações de governo a governo, como
queria o voto no 7?

S• era um assessor especial da matéria, exatamente de carne. V. S• não pensa que teria sido
mais barato para o Brasil ter f~ito a mesma coisa.

a

_O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO-

Bom, a negociação governo a governo foi feita,
inclusive, com os americanos, diretamente.
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) -Foi fefta
governo a governo?
c~ OSR. HYGINO FEUPEDECARVALHO-Sim,

foi feita de governo a governo.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Por intermédio da lnterbrás?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO - A

lnterbrás é que fez as operações, mas as negociações foram feitas pelo SINAB/SEAP e pela suas
Secretarias Executivas e com o apoio técnico da

OSR.HYGINOFEUPEDECARVALHO-Digo

para V.~ que, neste momento, não tenho c_ondiç:ões de fazer tal ª'yall~ção.
O SR. RELATOR (Mauro Borges}- Não é neste momento. V. S•estavalá. V. S•teve uma vivência
!á. Poderia fazer o seu juizo pessoal.
O SR. HYGINO FEUPE OE CARVALHO -

O

meu juizo pessoal eu tive e manifestei aos meus
superiores à época, em reuniões, inclusive através
de notas, que erâin o documento através do qual
nós nos_ manifestávamos perante os assessores,
anteriormente, porque, n6s, já no inicio do ano,
antes do Plano Criiiãdo, já projetávamos um déficit de carne para o ano de 1986, _fato que se
agravou com o Plano Cruzado. Nós dáVamos a
alternativa da importação e, se fosse necessária
a compra de carne da Comunidade Econôrnicá
Européia pelo Governo que para tal coisa deveria
se constituir urna comissão de alto nível para negociar. .Como tal sU9estão -,devido a premência
dos fatos- não prevaleceu, não aconteceu, tive-
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mos oportunidade de fazer uma comparação de
custos entre a importação feita peJa lnterbrás e

a feita pelo Governo.

--

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS) - A primeira
vista, a melhor forma seria a feita pelo Gt;Wemo.
O SR. HYGINO FEDPE DE. CARVALHO- No

meu entender, sim.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A compra
da carne americana foi antes da compra da carne
européia?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- As
negociações da carne americana foram encer-

radas antes das negociações da carne européia.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito an-

tes?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• parti-

cipou de alguma reuniio com representantes de
empresas exportadoras européias de çame, em
nome da SEAP?.
.
.
O,SR. HYGINO J=EUPE DE CARVALHO- Eu

participei de uma reunião no dia 13_ de maio de
I 986, na SEAP, onde eStavam essas duas empresas que fizeram a venda de carne para a Interbrás:

a soc<?par e a Sog~an~es.

O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- As

negociações com os americanos foram no início
do mês de maio. Encerraram-se quando a comis-

são americana esteve aqui, no dia 8 de maio e
as reuniões com os europeus foram já no dia
13 de maio, portanto, foram posteriores, os contratos assinados, aos dos americanos.
O SR RE.l..ATOR (Mauro Borges)- De modo
geral, V. 8' como técnico, acha que a carne americana era igual ou melhor do que a européia?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO -Minha opinião, como técnico, é de que a carne euro~

O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO -An-

teriormente a esta dam, não, pelo menos até onde
eu Conneço: Mas posteriormente ao início- das
negociações da lnterbrás com as duas empresas
européias, várias pi"opostas ou vários pedidos de
participação aconteceram, não só de carne da
Comunidade Económica Européia, como de outras origens.

é melhor do que a carne americana. Agora,

gostaria de fazer mais comentários a respeito. O
contrato que foi feito previa que a carne americana
a ser fomedda seria proveniente de animais abati-

dos especialmente para fornecimento ao Brasil.

Mas constava nesse contrato; uma participação
de carne de wca, que tem uma qualidade inferior
~carne de novilhos. Então, gesse aspecto de idade da carne- vamos dizer assim- a americana
tinha alguns fatores que a tomavam melhor.

O SR. ~TOR (Mauro Borges)- Era carne
de vaca leiteira, não é?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Exa-

to, mas era carne nova, produzida especialmente
para vender ao Brasil. Já a carne européia era
Ul11a carne estocada, mas, pelo que eu conheço,
era toda de animais novos, classificada, pois a

Comunidade Eur0péi8 tem muito cuidado com
a mercadoria a ser estocada, sua intervenção é
rmãto rigorosa, mas er:a uma carne já produzida.

OSR.RELATOR(MauroBorges)-Muitobem!

o- SR, -~E-~rOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que foi antes da negociação com os americanos?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Não,

a negociação com os americanos foi de 5 a 8
de maio _de 1986.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Mas foi

na mesma época, elltao?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVAUiO -Foi .

na mesma época.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Que pes-

soas, além dos representantes dos exportadores
da comunidade Económica Européia estavam
presentes nessas reunião de que V. S• participou?
Pessoas além dos representantes dos exportadores

·o SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO -Es-

tavam-presentes a ·essa reunião representantes
da lnterbrás. Lembro-me bem do Dr. Jorge Rodrigues, do Dr. Plínio e de uma outra pessoa n&o me recordo o nome - eram coordenados
pelo Dr. Jorge Rodrigues. Estavam presentes os
representantes da Cabal: Dr. Marcílio _1\"\agalhães
P. Q.e Oliveira- e o Dr. Carlos Henrique Ario!e; _da
SEAP eStaVa presente-o Dr. Cârlos Gilberto Costa:
da CIPA, Ministério da Agricultura, o Dr. Luiz Carlos Oliveira e, ainda, os próprios representantes
das- empresas européiliS.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - 0 Sr. José

Carlos Braga e João Basco estavam presentes?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Não,

Ex' Essa reunião foi conseqüência de uma outra
V. S•, naturalmente dentro da SEAP, era ligado
efetuada, ou melhor, uma extensão da reunião
mais ao setor de carne, preferencialmente.
· realizada na parte da manhã, no gabinete do Dr.
José Carlos Braga, em que participaram essas
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Sim,
mesmas pessoas das empresas, como o Diretor
Ex'
da lnterbrás, Dr. Aristides R. CorbeHini, o Dr. João
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia outro
Basco Ribeiro, Secretário Executivo do CINAB;
veterinário, além de V. S• na SEAP?
o Dr. Gerãi'âo PonteieS, Secretário Adjunto pãra
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- HaPreços Agrícolas da SEAP, o Dr. Gadelha, Sec~
via. Ele estava na SCINAB, mas prestava serviço tário Substituto. Não tenho certeza se o Dr. José
à SEAP e, inclusive, com a minha saída, no perto- Carlos Braga participou dessa reunião, embora
do em que eu estive aguardando a minha demis- a reunião tenha sido realizada em seu gabinete.
São, ele ficou tratando disso, que era o Dr. Carlos
O motivo dessa reunião técnica da qual partk:iGilberto Coste.
- pamos, pOr extensão da prime"ira que foi uma
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Antes desta

data de 2 de maio de 1986, a SEAP recebeu
alguma proposta de fornecimento de carne de
empresas da Comunidade Econômica Européia?

reunião, podemos dizer politica, foi com o objetivo, pelo menos cOlocado, de que acertássemos
tecnicemen~ a alteração de importaçio que j6
havia sido acertada na reunllo atterior. Elle ac:er-
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to dizia- reSpeito àS -condições de preço, de paga-

mento, de volumes etc ....
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Esse acerto estava sendo através cià Comunidade Económica Européia?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Sim,

da Comunidade Econômica Européia.

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Foi a primeira reunião com representantes da Comunidade Econômica Eufopéia dketamente?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Para
a primeira e a úJtirna reunião da qual
participei com eles.

mim foi

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Foi dessa
decisão que resolveram efetiv;;un_ente fazer o conmil toneladas de carne?
. trato das

cem

OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Sim,

o detalhamento para a contratação e a dedsão
de fazê-la foram decididos nessa reunião.
O SR RELATOR (Mauro Borges) - A contratação foi feita com a presença do pessoal da Socopar e-da Sogeviandes?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Sim.

Ex'
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - A Sogeviandes não tinha entrado nas negociações ame..
riores? v_. _S• sabia que a presença era apenas
da Socopar ou havia outra empresa que pretendia
vender ao Brasil?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO...:_ Conheci a Socopar através da lnterbrás, porque
quando se tomou a decisão de fazer as importações, e essas, fatalmente, deveriam ocorrer da
Comunidade Económica Européia. a lnterbr~ foi
encafi:e.Sàdã de fazer uma aWiiação do mercado
e das condições em que essa carne pudesse ser
importada. A lnterbrás apresentou a Socopar como uma empresa em condições adequadas para
fazer essa operação. Até então, a Socopar apareda como a única einpresa que faria a compra
para a lnterbrás.
O.SR.RELATOR (Mauro Borges)- Só se falava na__Socopar. De repente, a partir dessa data,
apareCeu a outra firma: a Sogeviandes. Ela estava
presente, naturalmente?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO - A

Sogeviandes estava presente a essa reunião.
OSR. RElATOR (Mauro Borges}- V. S• ouvira
antes falar em Sogeviandes?
OSR. HYGINOFEUPE DE CARVALHO-Não,

pelo menos nas negociações de exportação para
o Brasil, não.
o' SR.. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• não
tinha notidas da Sogeviandes?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Não,

Ex'
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe
por que a Sogeviandes entrou nas negoci!!lçôes,

aumentando 35 _dólares por tonelada no preço
da carne?
OSR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Não

Sr., eu nii:o tenho essas informações.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. nem
ouviu falar?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Não.

Eu sei que dessa reunião d6- dia 13 de maio é
que ficou definido que ela participaria da operação, formaria um ~onsórcio .com a Socopar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. sabe

mais algwna coisa que ocorreu nessas reurdões?

DIIÍRIO DO CONGRESSO NAaONAL (Seção II)
O SR. RELATOR (Mauro Borges}- O Sr. começou a ouvir falar na Socopar pouco antes da
reunião, ou já a conhecia através de informações?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Atra-

vés da lnterbrás.
O SR. REl.ATOR (Mauro Borges)- E a Sogeviandes foi só nesse dia lá?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Foi

Essas reuniões foram exatamente para definir a operação, a compra de carne do Brasil, através da

só nesse dia que eu fiquei sabendÓ que a Sogeviandes participaria da operação.

lnterbrás e com a participação dessas empresas,
que adquiririam esses produtos, na Comunidade

O SR RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. sabe
quais os critérios pelos quais essas empresas foram selecionadas para vender carne adquirida da
CEE à Interbrás?

O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO -

Econômica Européia para oferecer ao Brasil.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não houve
discussões acaloradas, não? foi tudo ·caJmo? O
Sr. assistiu a reunião?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Eu
participei exclusivamente da reunião técnica, e
nessa reunião técnica, em que eu participei, real-

mente houve um fato que me fez até abandonar
a reunião. Exatamente, nós. da SEAP, e os técni-

cos da Cabal, estávamos querendo, de toda a
forma, colocar especificações técnicas na mercadoria a ser importada, de forma a não permitir
a entr~da de carne estocada há muito tempo.
Porque nós, que somos técnicos em carne, saben;aos que lsso pode comprometer a qualidade do

~0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- A qualidade, digamos, de forma palatável, ou qualidade
sanitária?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- As
qualidades organoléticas, as qualidades palatá~
veis, como diz o Sr.; as qualidades sanitárias, não.
De acordo com o tempo que a mercadoria vai
sendo armazenada, ela vai perdendo as suas ca~
racterísticas organoléticas - sabor, propriedade
nutritiva e principaJmente as qualidades organolétic.as. Então, nós estávamos batendo firmes nes~
se ponto, até que um dos representantes dessas
empresas, falando em espanhol, não sei qual, dis~
se que não sabia porque nós estávamos discu~
tindo tanto aquilo se a negociação já estava toda
acertada. Então eú entendi que não havia niãis
razão de permaneçer nessa reunião, eu, como
técnico, porque o acerto já existia, não sei se com
a Interbrás, na primeira reunião, então eu pedi
licença, me retirei da reunião, me retirei da ope~
ração.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) --V. S• saiu
da reunião ou saiu da SEAP?
O SR. HYGINO FELIPE DE CARVALHO- Saí

e logo em seguida, no mês seguinte, saí dei SEAP.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer
que teve uma raiz a sua saída.
O SR. HYGINO FEUPE DI;: CARVALHO-Esse

ratO que tenha contribuído, mas
a minha saída da SEAP foi por não fazer parte
daquela equipe que estava trab~lhando naquele
momento. Eu era de uma outra e<luipe, com uma
outra ffiosofia de trabalho, eu não era um elemento de confiança do então secretário, José Carlos
Braga. Então tinha um outro convite para trabalharnuma equipe que me atendia melhor, e resolvi
sair.
talvez seja um

Q SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO- Por

informações da lnterbiás, a Socopar foi escolhida
por ser, segundo eles, uma empresa que atendia
aos iequisitos básicos para fazer a operação e
todo o seu contexto. Quanto à Sogeviandes, eu
não conheço.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• pes~
soalmente conversou com algum técnico ou com
algum elemento da Sogeviandes?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Nõo,

nã_o Senhor.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele falava

em francês?
O SR:HYGINO FEUPE DE CARVAI.JiO -·Ha-

via nessa reunião pessoas que falavam em francês
e pess6as que falavam em português, e pessoas
que falavam em espanhol..
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O SR:iiYGIIfO FEUPE DE CARVALHO Para nós, não. Para nós importadores, e para o

Brasil, não, seria ao contrário. DeVeriamos, era
o noSso papel, diligenciar no sentido de que o
produto a ser importado fosse o mais novo possível. Agora, do ponto de vista deles, estão cobertos
de razão, porque eles tinham um estoque muito
grande e gueriam descartar os mais velhos, é
óbvio.
O SR. RELATOR (Mauro Borges}- Em telex
urgente datado de 14 de maio de 1986, Jorge
Rodrigues, Gerente dos Produtos Industrializados
da Inerbrás, retransmitiu ao Senhor as caracteristicas do produto então em estoque, na Comunidade Européia, informação essa recebida da
Socopar intemacionaJ. Como conciliar essa infor~
mação com o seu posicionamento na reunião
com os exportadores franceses?
O SR. HYGINO FEUPE DE CARVALHO-Esse

telex comPlementa um outro do dia 2 de maio
de 1986, dirigido a mim e ao Dr. Coste, também
da Seap, que diz ó tipo de produto que a Comunidade Européia tinha em estoque. Eu havia pedido à Interbrás que fizesse um levantamento dessa
mercadoria que tinha em estoque, exatamente
para comparar a quãlidade desses produtos no
que diz respeito a corte; à tipificação à dassifi·
cação em si, Com as nossas peculiaridades brasileiras de cOnsumo: Então esse telex é em função
disso. Não sei se respondi a contento a indagação
de V. EX' Seria nesse sentido?
O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- O Senhor

O SR: RELATOR- (Mã.uro Borges)- Da Soe<>par e da Sogeviandes só falavam em francês?

tem mais alguma coisa a dizer? O senhor acha
elucidativo, para chegarmos à conclusão, que os
órgãos de intermediação como a Jnterbrás, Seap
e Onab se conduziram da melhor forma para
defender os interesses _do povo brasileiro?

OSR. HYGINO FEUPE DE CARVAlliO-Não,

O SR. HVGINO FEUPE DE CARVALHO -Se-

nador, há que se considerar neste contexto todo,
em primeiro lugar, a crise de abatecimento que
nós vivíãmos em função do cruzado.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É do seu
COni.O já disse anteriormente, no que respeita
conhecimento que outras empresas também se
à carne, a nossa projeção antes do Plano Cruz8do
dispuseram, ria oportunidade, a vender carne à
é que nós já teríamos wn déficit do produto Para
Interbrás?
abastecimento, porque nós, no passado, abateOSR. HVGINO FEUPE DE CARVALHO-Essa
moS matrizes, reduzimos nosso rebanho, que esquestão, Senador, respondi e respondo completava descapitalizado.
mentando a pergun~ anterior.
Nós tinhamos uma recuperaçâo·de renda, na
oportunidade, fato constante_de vários trabalhos
Até a data das negociações, que seja do meu
de economistas na área, e a renda exerce uma
conhecimento, nenhuma empresa se ofereceu
iiúluência muito grande sobre a carne. Então, no
para fazer a operação. Mas, posteriormente, várias
empresas, não só _empresas, como associações ínicio do ano, ainda na administração anterior,
propúnhamos a importação de um volume de
de exportadores brasileiros e outras empresas es~
carne, talvez na ordem de 50 mil tonelads, porque
tr~ge!l:as_~ of~receram, fizeram propostas e tuo Governo tinha estoque muito reduzido e havia
do foi encaminhado por orientação da administração da SEAP para a lnterbrás, que naquele · necessidade de um estoque estratégico. E as
perspectivas eram de que nós não teríamos um
momento respondia por essa importação, por deexcedente de safra interno suficiente para recomlegação do ~istéric:> da Fazendé!.
por esses estoques e para suprir um déficit do
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual é
segundo semestre.
a sua avaliação do regulamento da CEE, de n"
O Plano Cruzado, então, velo exacerbar toda
1.812/86, de 1 1 de junho,· de venda de carne
essa situação, e a nossa orgarÍização institucional,
ao Brasil, no que se refere à determinação de
no setor de abastecimentos não era adequada.
que-õ!f Organismos de intervenção vendessem
Esses fatos contribulram. Nós Unhamos comprioritariamente os produtos estocados há mais
promissos internacionais com os países vizinhos
tempo, os produtos mais antigos? o que v. s•
que tinham envolvimento, a própria postura diploachou disso? Foi bom para nós essa disposição,
mática brasileira no que diz respeito à carne, que
esse dispositivo de- que deveriam ser vendidas
n6s não devíamos comprar pi"Qdutos subsidiados,
as carnes mais velhas e não as mais ric:Mis?
a nossa postura nos orgariismos internacionais
tinham pessoas que faJavam espanhol, inclusive
muito bem.
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SUBSEÇÃO!
Du Atrlbulçila

era, até então, de radical oposiçáo, ou radical
combate às poriticasde subsídios dados por ou·

tros países, fatO que praticanlente dificulta muito
as nossas exportações. Nós produzimos boi de
pasto, que tem um custo muito inferior, e se não
houvesse subsfc:Ho dos outros países a nossa participação no mercado internacional, que é muito
grande, poderia ser bem maior, com uma série
de conseqOêndas internas, que não cabe aqui
discutir.
Então, todos esse sfatos tiveiam- qUe ser-Superados, inclusive uma radical oposição principal-

Arts.41 a 50
SEÇÃOIV

Do Conselho" Fiscal
Art- 51

CAPffULOIV
Dos Associados, se• Deveres e Direitos
Arts-52a 60
CAPÍTULO V
Das Penalidades

m&lte da Argentina a essa J)ósiçEto do Brasil de
ent:rar para comprar wn produto subsidiado, oposições internas, e uma série de coisas.
A coqjuntura era muito dificil, e, com o

Art-61

CAPfrULO VI
Dos llenefidos

Plano

Arts- 62a 65

Ctuzado, a demanda por carne aumentou demais.
Se nós tivéssemos o produto, se nós abatêssemos
o nosso rebanho, nós poderiam os consumir grande parte desse rebanho nessa oportunidade.
A corúuntura era muito ~~rsa. muito complicada. Então, fazer uma avaliação, se poderia ser

CAPITULO VIl
Da Dissolução
Art- 66

CAPÍTULO VIII
Disposições Genús
Arts-67. 75
CAPITULO!
~çio, Sede e Ans

me1hor ou pior, não sei, não dispondo de elemen-

tos políticos que me daem segurança para fazer
uma avaliação maior dessa operação, dessa política.
Cerno técnico que tenho conhecimentos limita-dos, talvez fizesse de uma outra forma, mas não
disponho de informações políticas que me levem
a outra forma.
Agora, quanto a dizer se h~e negligência ou
qualquer outro tipo de coisa, não disponho elementos para avaliar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-'- Sr. Presi-

dente, minha parte está terminada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -Tenho a impressão de que o que tinhamos como
objetivo esclarecer foi esclarecido. Se houver necessidade, voltaremos a convocá-lo para esclarecimentos futuros sobre_ questões que foram levantadas aqui e por outros depoentes. Nessa circunstânda, em função de decisio da Comissão, convocamos para amanhã, às 9 horas, o depoente
Luiz Henrique Ferreira Horta, como testemunha.
Está encerrada a reuniá.o.
Associação dos Servidores

do Senado Federal
ASSEFE

CAPITULO!
Denominação, Sede e Fins
ArlL t•a 3•
CAPITULOU
Patrimônlo, Receita e Despesa
Arts. 4•. 10'
CAPITULO 1D
órgios Administrativos
Art- 11
SEÇÃOI
Da~Geral

· Alts. 12 a 29
SEÇÃOII

Do Conselho Dellbenltlvo
Arts-30a 36
SEÇÃOUI

Da Dlretoria

Arts.37a40

-Art. 1~ A Associação dos Servidores do Senado Federal (ASSEFE), fundada a 7 de setembro
de 1967, é uma sociedade civiJ de direito privado,
cOm personalidade jurídica, sede e forO na Capital
da República e constitt.óda de n(qnero ilimitado
de sócios, sem distinção de sexo, cor ou credo
religioso.
-· Art 2~
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m- subvenção pública;
IV- doações;
V- juros de capital; e
VI- rendas eventuais.
Art. 7~ AS despesas constarão de:
a) auxilio-funeral;
b) auxílio-enfennidade;
c) auxílio-natalidade;
d) material de consumo;
e) representações;
f) salários;
g) gratificações; e
h) despesas eventuais autorizadas.
Art. & Na aplicação da receita orçamentária
da ASSEFE dar-se-á prioridade às despesas cons-tantes no Cãpítulo 'VI.
Art. 9'? O balanço anual ~a receita e despesa
da ASSEFE e.-da demonstração de lucros e perdas
será apresentado até o dia 30 de abril de cada
ano.
Art. 1O. A autorização das despesas da ASSEFE
obedecerá o seguinte critério:
a) diretamente, pelo Presidente, importância
correspondente ao vaJor de 300 (trezentas) _contribuiçõ_es sociais;
b) mediante_cpnvite, até 5QO_(quinhenta~} contrlbWções sociais;_
_
.
c) tomada de preços, até 1000 (mil) contribuições sociais, desde que aprovada em reuniio
da Diretoria; e
d) mediante concorrência pública, acima de
1000 (mil) con!ribu!çóes sociais, após ouvido o
Conselho Deliberativo.

AASSEFE será representada, em juízo

CAPITULO lU

ou fora dele, pelo seu Presidente e no seu impedimento, sucessivamente, pelo Vice-Presidente,
1?-5ecretário e Presidente do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Os associados não respondem pelos atos ou encargos assumidos pela Diretoria no exercido de suas ativldades em nome
daASSEFE.
. ..
Àri. 3• A ASSEFE tem por finalidode:
I - prestar assistência social aos seus associa·
dos;
n- promover a união e o bem-estar dos seus
associados, defendendo-lhes os interesses e conceden~1lfes os beneficies de que trata o presente Estatuto;
-m- construir e manter uma sede social e recreativa, Com os reQuisitos necessários ao bemestar de seus associados.

CAPITULOU
Patrim6nlo, Receita e Despesa
· Art. 4? O património da ASSEFE é coristltuido de: imóveis, móveis, utensilios e valores que
possua ou venha a possuir, devidamente, contabilizados e registrados.
§ 19 A ASSEFE não poderá alienar ou gravar
bens imóveis de seu patrimõnio, sem que, para
isso, esteja autorizada peJa Assembléia Geral.
§ 2' Em caso de dissolução da ASSEFE. solvidos os compromissos existentes, o seu patrlmônio será doado a entidade de utilidade pública.
Art 5~" A receita e a despesa da ASSEFE serão contabilizados de acordo com a legislação
vigente.
Ãrt. 69 A receita se constitUirá de:
l-jóiodeadmlss6o;
H- contribu!çio social;

Órgãos administrativos
{\rt. __ l 1. São -ÓrQãos· administrativos· da ASSE-

FE:

.

.

..

a) Assembléia Geral;
b) Conselho Deliberativo;
c) Diretoria; e
-d) Conselho F'~caL
SEÇÃOI

Da Assembléia Geral
Art 12. A Assembléia Çi~ral é_Qfgâç) supremo
da ASSEFE e constitui-se de associados em pleno
_
gozo de se:us direitos estatutários.
Parágrafo único. A ela compete deliberar, soberanamente, sobre quaisquer assuntos objetos
de sua convocação.
Art. 13. A Assembléia Geral reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e de eleição
em primeira convocação por edital publicado no Dl6rio Oftc:lal e em joma1 diário local
de grande drculação, cóffi pelo menos 8 (oito)
dias de antecedência, devendo constar do mesmo, obrigatoriamente, indicações do dia, hora e
local da reunião, bem como a "ordem do dia".
Parágrafo único. a publicação do Edlta1 no
Diário do Congresso rtadonal- DCrt:, supre
as exigências do caput deste artigo.
Art. 14. A Assembléia Geral reunir-se-á em
primeira convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus associados, e, em
segunda, 1 (uma) hora depois, com o mínimo
de 50 (cinqüenta) associados, que deverá constar
da ata final dos trabalhos.
Art. 15. Não poderá ser convocada a Assembléia Geral nos periodos de recesso estabeJecidos
pela Constituição Federal.
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Art. 16. A Assembléia Ordinária reunir~se--á
até o dia 30 (trinta) de maio de cada ano, para
discutir e votar o relatório e as contas relativas

ao exercício anterior.
Parágrafo único. A_ Assembléia Geral que se
reunir para o fim acima mencionado _será presi·

indicará um associado, dentre os presentes, para
dirigir os trabalhos.
Art. 29. As deliberações da As,sembléia Geral
_constarão de ata, lavrada em livro próprio, assi_...
nada pelos membrOs da Mesa e pelos presentes
que assim o desejãrem:

dida pelo Presidente do Conselho Deliberativo,
SEÇÃOII
que convocará 2 (dois) associados presentes para
Do Conselho Deliberativo·
secretariá-lo.
•
Art 17. O Presidente da Assembléia Geral teArt. 30. O. Conselho Deliberativo, eleito pela
rá direito a voto de desempate em qualquer deliAssembléia Geral, na forma deste Estatuto, será
beração_da Assembléia, ainda que processada em
formado· originariamente por 2 I (vinte e um)
esautfnio secreto.
- merhbros efetivos.
Arl 18. AAsembléia Geral Exb'ãodiriária i'éuParágrafo único. O mandato do Conselho Delinir-se-á:
berativo será de 21dois) anos.
a) quando requerida pela maioria do conselho
- Art. 31. Na dáta de· suã pOsse, o Conselho
Deliberativo;
Deliberativo elegerá'o- seu Presidente_ e o Secretáb) quando requerida por 1/3 (um terço) dos
rio-Geral, cabendo a este substituir o Presidente
associados em pleno gozo de seus díreitos, devenem seus impedimentos.
do constar ·do requerimento, expressamente, o
§ 19 O Presidente do Conselho Deliberativo
objeto da convocação.
terá direito ao voto de qualidade nos casos de
igualdade na votação.
Parágrafo úniÓJ. Se não comparecerem à reu§ 29 Ao Presidente da Diretoria é assegurada
nião da Assembléia Geral, convocada na fonna
~ participação nas reuniões do Conselho Delibeda altnea b deste artigo, pelo meno5 60% (sesM
rativo, sem direito á voto.
.senta por cento) dos associados Subscritores do
Art. 32~- Perderá o 'mandato no Conselho DeM
respectivo requerimento, será a mesma consideM
rada prejudicada, IZM'ando-se, do fato, a compeM )iberatiyo o_ membro efetivo que, sem razão justificada pelo Conselho, houver faltado a 3 (três) reutente ata.
niões consecutivas.
Art. 19. Nas Assembléias Gerais os Associac:;l.os
Art. 33. .será considerado membro nato dQ
não poderão ser representados por procuradores.

Conselho Deliberativo o ex-Presidente do ASSEArt. 20. A Assembléia GerarR:Unir-se--á, indeFE que tenha exercido integralmente o seu man~
pendentemente da convocação, no dia 7 (sete)
dato.
do mês de setembro, para comemorar a data
-- Arl 34. Na ocorrência de vaga, licença ou
de fundação da ASSEFE.
impedimento no Conselho Deliberativo, será conArt. 21. A Assembléia Geral rewúr-seMá a caM
vocado o suplente eleito, na ordem crescente dos
da 2 (dois) anos, no último dia útil do mês de
números de votos obtidos e, em caso de igualsetembro, para eleger os membros do Conselho
dade, o mais idoso.
Deliberativo e da Diretoria.
-Arl 35. Compete ao Conselho Deliberativo:
Arl 22.- A votaçãá será em-eSCriitfriió-Secreto,
a) dar posse à Diretoria e aos Conselho Delibe--mesmo tratando-se de chapa úniaa.
rativo e Fiscal;
Art. 23 Para o Conselho Deliberativo serão
b) eleger, dentre os integrantes do Quadro Soconsiderados membros efetivos os 21 {vinte e
cial, o Conselho Fiscal, composto de 3 (três)
um) candidatos que tenham obtidos a maiorvotamembros efetivos e 3 (três) suplentes;
çãq, in~ependentemente das chapas a que intec) eleger os membros da Diretoria em caso
grarem.
de vacância;
§ 19, Serão considerados suplentes todos os
d) elaborar os Regimentos Internos previstos
demais candidatos votados; e
neste Estatuto;
§ 29 Na hipótese de chapa única, nela devee) apreciar e aprovar os orçamentos. relatórios
rão figurar, obrigatoriamente, além elos 21 (vinte
e prestações de contas mensais, encaminhados
e um) membros efetivos, 7 (sete) membros supela Diretoria, com parecer do Conselho Fiscal;
plentes.
f) deliberar sobre os casos omissos, interpreArt 24. Na votação para Diretoria o voto dcftando este Estatuto;
verá ser para a chapa integral.
g) reunir-se, ordinariamente, conforme determiArt. 25. Qualquer-que- seja O número de chanar o Regimento Interno e, extraordinariamente.
pas a cédula será única.
toda vez que for convocado por quem de direito;
Art. 26.. ÇJ registro da chaPa para .a Diretoria
b) cassar o mandato de qualquer Diretor por
não poderá omitir candidato a qualquer dos carmotivo de falta grave, devidamente apurada em
gos.
. inquérito regular, em que se tenha _assegurado
ampla defesa do acusado.
Art. 27. Para o ConselhO Deliberativo a chapa
I} autorizar a Diretoria_a_fazer gastos extraordideverá conter o mínimo de 14 (quatorze) candita~s.- não previstos no orçamento, após ouvido
dos, observado o § 29 do art. 23.
o Conselho Fiscat;
Parágrafo único. O processo eleitoral será rej) propor à Assembléia Geral os reformas que
gulado em Regimento Interno.
cons1de1ar necéssárias ao presente Estatuto:
k) conceder título de Sócio Benemérito; .
Art. 28. Cabe ao Presidente da ASSEFE ou,
I) julgar, em últi,ma instância, todos os recursos
na sua falta, aos seus sucessores, a instalação
de ordem disciplinar que lhe forem encaminhada Assembléia Geral e, na falta destes, ao PresiM
dos;
dente do ConseJho Deliberativo.
m) conc;;e4er Ucença a seus membros, indu·
Parágrafo único. Na Assembléia Gero! destisive ao Presidente;
nada a eleição, após sua instalação o Presidente
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n) homologar o Quadro de_ Empregados da

ASSEFE e resPeCtiva tábela de remuneração;
o) aprovar prOjetOSpu contratos__de fomeciM
meoto e prestaçã_o.de serviços e obras que envol~ d~sas superiores a 1.000 (fJ~il) contribuiçoes~laas;

p) homologar a Diretoria da "Creche" indicada
pela Diretoria da Associação _e seu Regimento
lote_ro_o_; _e_ __
q) hOmologar os convênios apreseriti:tdos pela
Di reteria.
Art. 36. O ConSelheiro que não comparecer
ao ato de posse coletiva será empossado perante
o Presidente do ConSelho Deliberativo até 45
(quarenta e _cinc<;>) ~s após aquela data.
SEÇÃOIII

Da Dlretorla
Arl 37. A ASSEFE será administrada por
umo Diretoria e por um Cohselho Deliberativo.
Art. 3.8. A Diretoria, eleita para um mandato
de 2 (dois) anos,.que Poderá ser reeleita por mais
um período, se'rá constituída de:
·a) Presidente;·
b) Vice-Presiderite;
c) 19-5ecretário;
d) 2'-8ecretário; ·
e) 19·Tesoureirci;
f) 29;"fésoureiro;
g) Diretor Administrativo;
h)) Diretor de serviço juridico;
I) Diretor Sodál; e
j) Diretor de Cultura, Lazer e EspOrtes.
Art. 39. Na hipótese de vacância de qualquer
dos cargos da Diretoria, será convocado o Conselho Deliberativo, no prazo de 15 (quinze) dias,
para o preenchimento da vaga.
Parãgrafo único. Não será remunerado o exerclclo de qualquer dos cargos da Diretoria.
Arl 40. A Diretoria é o_ órgão executivo da
Administração daASSEFE e são sua,s atrlbuiç_óeS:
__ a) reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês
e, extraordinariamente, sempre que for conyoca-_
da, exigindo, em qualquer circunstância, a presença da maioria de seus membros;
b) cumprir e fazer cumpr:U" as disposições desre- Estatuto e Regimentos Internos, bem como
as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo;
c} admitir sócio, conceder-lhe demissão e punílo na forma deste Estatuto;
d) _criar o- Quadro de Pessoal da ASSEFE e
fuiãr-lhe remun-eração e atribuições;
e) aprovar, previamente, a admissão_ e dispensa-_Cfe empregados;
f) aprovar, previamente, a contratação de serviços de profissionais liberais;
g) autorizar a execução das despesas, de acor-de> com o que determina o art. 1O, alinea b;
~- '· h)· deliberar sobre a aplicação das reservas pa..~tri-moniais, móveis ou imóveis, com objetivos rentáveiS, Ouvido o Conselho Deliberativo;
I) propor à Assembléia Geral a alienação de
bens patrimoniais, nos termos do § 19 do art.
4~

J) prestar contas ao Conselho Deliberativo atra·
vés da api'eseiltação do balancete mensal da receita e despesa, bem como do balanço anual;
k) aprovar as indicações de responsáveis pelos
seus departamentos;
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I) propor ao Conselho Deliberativo a concessão de titulo de SódO Benemérito;
m) solicitar rel.ui.ião do COOSelho Deliberativo;
n) representar o Quadro Sôcial perante a Mesa
do Senado federal;
o) comunicar, no prazo de 8 (oito) dias, as
vagas ocorridas na Diretoria;
p) propor ao CobSelho Deliberativo modifica-

h) assinar com os Presidentes da ASSEFE e
dO Conselho Delibenrtivo os diplomas dos Sócios
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ção ou reforma do Estatuto; e
q) celebrar convênios.

SUBSEÇÃO I

Das Atdbulções
Art. 41. Compete ao Presidente:
a) representar a ASSEFE, ativa e passivamen-

-Beneméritos;· e
I) organizar e dirigir o arquivo geral e zelar pela
sua boa ordem e conservaçiO.
Art. 44. Compele ao :!'·Secretário:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea
cdoart.4I;e
b) auxiliar e substituir o 1~"-5ecretárlo.
Art. 45. Compete aO ]~>..TesoUreiro:
·- a) cumprir e fazer C\.lllprir o disposto na alínea
c do art 41;
b} manter sob sua guarda e responsabilidade
os valores de propriedade da Assefe;
.c) p_rom9ver a: COntabilização imediata de todos os recebimentos e pagamentos legalmente

te, em juízo e fora deJe;
autOriiãâOS;_____ ----- b) convocar e presidir as reuniões da Diretorla;
d) efetuar os pâgamentos autorizados;
c) cumprirrigorosamentetodasasdisposições
e) assinar, com o Presidente, as fichas de dedeste Estatuto, dos Regimentos Internos e as deci- pósitos bancários. cheques, duplicatas e outros
sões da Diretoria, do Conselho DeHberativo e da
documentos de natureza comercial e bancária de
Assembléia Geral;
responsabilidade da Assete;
d) resolver todos os assuntos de natureza ur- --- f) elaborar o relatório semestral financeiro da
gente, prestando, na primeira reunião da Diretoria, •Diretoria e submetê--lo à apreciação do Conselho
contas dos atos praticados. a fim de que sejam
FISCal;
.
referendados;
· ~--9) efetuar, meiisalmente, o levantamento das
e) autorizar o pagamento de despesas admicontribuições em atraso e enéaminhar o_ ~specnistrativas, observado o disposto no art. 1O;
tivo relatório ao Presidente para as devidas provif) rubricar os IMos legais e auxiliares de contadêndas;
bilidade, bem como os das atas das reuniões da
h) apresentar, mensalmente, à Diretoria, o
Diretoria, lavrando, nos mesmos, os termos de -quadro demonstrativo da receita e da despesa;
aberblra e encerramento;
· _ · _1). rilaJ"'!ter, so~ ~l:l~ guarda ~ resp~ilidade,
g) constituir Comissões Esped2iis _ou Tenlpo- os livros legais e auxiliares de contabilidade e fisrárias, indusíve as de Inquérito, que se fizerem ~ça]~r sua escrituração diária e regular, de acordo
necessárias;
Coro OS p-receitos legais;
h) assinar, com os demais membros da DiretoJ) auxiliar o Presidente n8 esfera de suas atribuiria, os balancetes mensais e balanços, com as
ções;
respectivas demonstrações dos resultados; _
k) promover os registras necessários, públicos
I) assinar, com o TesoUreiro, folhas de depóepartículares,dasdoaçõesdevaloresdequalquer
sitos bancários, cheques, duplicatas e outros donatureZa "feitas à Assefe;
cumentos de natureza comercial e bancária de
I) propor à Difetoria as medidas_ de natureza
resposabilldade da ASSEFE;
··
·- - · _.8dministrativa ·indiSpensáveis ao perfeito desemJ) assinar as carteiras profissionais dos empre- penho de_ suas atribuições.
gados daASSEFE. bem como todas as anotações
§ }9 Todos os pagamentos superiores a 50
legais que nas mesmas forem lançadas;
(cinqüenta) contribuições sociais serão, obrigatok) assinar procuraçõeS neceSsárias à coristiriamente, feitos por cheques nominativos.
§ 29 O Tesoureiro náó poderá ter, em caixa,
tuição de advogados com poderes especiais para
cada caso; e
quantia em espécie superior_ ao correspondente
I) assinar, com o Presidente do CofíSelho DeJi- <!_200 Jçluz~) Conliibuiç6es sociais para desbefativo e ]9-SecretáriO, os· diPIOrTias dos Sócios
pesas de pronto_ pa,gamento.
Beneméritos.
·
§ -39 Será remuneíado o serviço de contabiArt 42. Compete ao Vice-Presídente:
lização da Assere, cuja escolha fica a critériõ da
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea
Di reteria.
c do art. 41; e
Art 46. Compete ao 2 9-Tésoureiro:
b) substituir o Presidente em seus impedimena) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea
tos.
c do art. 41; e
Art. 43. Compete ao 19-Secret.árlo:
b) auxílim: e substituir o 1q-Tesoureiro.
a) cwnprir e fazer cumprir o disposto na armea
Art 47. Cóinpete ao Diretor Administrativo:
c do art. 41;
a) cwnprir e fazer cumprir o disposto na alinea
b) substituir o Vi ce-Presidente em seus impedi..
c:: do art. 41:
mentes;
b) o planejamento de todas as obras daAssefe;
c) assinar, com o Presidente, a correspondl!!!nc) orientaraelaboraçãodeorçamentoecronocia que deve ser expedida;
grama tisico-finanCeiro das obras;
d) despachar o expediente da Secretaria;
d) fiscalização das obras; e
e) manter, sob sua guarda, os liVros de atas
e) mantét, sob sua supervisão e controle, tudo
das reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral,
que Se relacione com bens móveis, imóveis e
bem como os livros de matriculas dos_ sócios;
material de expediente. f) lavrar as atas das reuniões da Diretoii'a nos
M- 48. Compete ao-DiretOr de SeJViço Jurílivros próprioS:
..
dica:
g) providenciar a publicação oficial d~ atas
a) cumprir e fazer cwnprir o disposto na alínea
e resoluções que as leis em vigor exigirell\;
c do art 41;
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- b) manter sob sua supervisão a relação dos
advogados inscritos; e
c) designar, dentre os advogados inscritos, representante para defender os interesses daAssefe
e do seu Quadro Social perante a Administração
do Senado Federal.
Art. 49. Compe!ê ao Dlnitor Sócia!:
a) cumprir e fazer cumprir o dis~sto na alinea
c do art. 41; e
b) promover, com a aprovação da Diretoria,
reuniões._de caráter artístico _e cultural, bem como
excursões recreativas do Quadro Social, atuando
como elemento coordenador dos programas;
Arl 50, Competé ao Diretor -de Cultura, Lazer
e Esportes:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea

c do alt. 41; e
b) promover, com a aprovação da Diretoria,
eventos de caráter cultural, esportivo e de lazer,
atuando como elemento coordenador dos pro-

gramas.
SEÇÃOIV

Do Conselho Fiscal
Art 51. o O:ii15elh0 FJScãJ; com mandato de
dois anos, terá ª's seguintes atribuiçÇ>es:
a) eleger seu Presidente;
b) examinar a escrituração contábil, emitindo
parecer sobre os balancetes e a prestação de con-tas:
c) denunciar, ao Conselho Deliberativo, as violaçõ_es do Estatuto e Regimentos Internos.
§ 1q A respons_abilidade dos membros do
-Conselho FISCal, por atas ligados aos seus deve-res, obedecerá as regras que defmem a rep611Sa-bilidade dos membros do 6rgão administrativ().
§ 2'1 O_Cortselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez. por mês e extraordinariamente
quando necessário, por convocação do ConseU10
Deliberativo, do Presidente da Diretoria ou de
qualquer de seus membros, lavrando-se ata em
livro próprio.

CAPfrULO IV

no. Associados, seus Devere. e Direitos
Arl 52. Poderão ser associados, na categoria
de contribuinte, todos os servidores do Senado
Federal e de seus órgãos supervisionados.
Art 53. O Quadro Social da. Ass_efe constituir-se-á das seguintes categorias:
a) Fundadores;
b) Conbibuintes;
c) Colaboradores; e_
d) Beneméritos.
Art. 54. São considerados:
a) Fi.mdadores: aqueles associados que assinaram Õ li'(I"O de ata da_ primeira reunião destinada
a Fundação e Instalação da Assefe, realizada em
7 de setembro de !967;
b) Contribuintes: aqueles admitidos após a fundação;
C) Colaboradores: os filhos dos associados, por
eles propostos, que tenham perdido a condição
de dependentes; e
d) Beneméritos: aqueles que, não pertencendo
ao quadro social, nele ingressem nessa categoria,
por motivo de relevantes serviços prestados à As-

sere.

Art. 55. A admissão de Sócio Contribuinte farse-á por proposta do interessado.

Parágrafo único. O Regimento lntemo regulará
o processo de admissão em todas as <:ategorias.
Art 56. A contribuição social mensal a ser paga pelos associados será fJXada no Regimento
Interno, não podendo ser superior a 2% (dois
por cento) do padrão de vencimento do mais
elevado cargo de carreira do Quadro Permanente

do Senado Federal.
§ 19 A jóia, para inscrição de novo sódo,
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cor~

responderá a 20 (vinte contribuições sOciais.

§2 Será de 10 (dez) contribuições sociais a
jóia para readmissão e para ingresso como S6cio
Colaborador.
Art. 57. Os sócios ficam sujeitos ao prazo de
carência de 1 (um) âno para adquirirem direito
aos auxilias a que se refere o Capítulo VI deste
Estatuto.
Art. 58. ADs cargos efetivos s6 podefão Con9
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CAPITULO VIl
Da Dissolução
Art 61. O ;>ódo que infringir qualquer dispositivo deste Estatuto, Regimentoslntemos e Resoluções do Conselho Deliberativo e da Diretoria
toma-se passível das seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão dos direitos sociais; e
c) eliminação.
Parágrafo único. O regimento Interno regulará
aplicação das penalidades.

CAPITULO VI
Dos Benefícios
SEÇÃOI
Do Awállo-Funeral

Art 66. A dissolução da ASSEFE- poderá se
dar quando o seu património não mais puder
responder pelos cOmpromissos sociais.
§ J9 Caberá à Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fun, decretar a sua
dissolução nos seguintes casos:
a) por proposta do Conselho Deliberativo, tendo em vista parecer, por escrito, do ConseJho
fiscal;
b) por proposta da maioria absoluta dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.
§ ~ Decretada a dissolução, o patrimônio social da ASSEFE será incorporado de acordo com
o art 4•, § 2'

correr quem tenha mais de (um) ano de associado.
Art 59.

São direitos dos sócios fundadores e

contribuintes:
a) votar e ser votado, observadas as condições

do art 58;
b} freqüentar e utilizar as dependências da Assefe, segundo o Regimento Interno vigente;
c) receber os auxílios previstos no Capítulo VI;
d) requerer à Diretoria informações de seu interesse;
e) sugerir à Diretoria medidas que julgarem
convenientes aos interesses da Assefe;
f) promover a convocação da Assembléia Geral
Extraordinária, na forma estatutária;
g) denunciar, à Assembléia Geral, as irregularidades, porventura praticadas pela Dlretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal; e
h) recorrer ao Conselho Deliberativo, das ded-·
sões da Diretoria, nos casos previstos no art. 61.
Parágrafo único. Os sócios Colaboradores farão
jus somente ao previsto na aliena b.
Art. 60. São deveres dos sócios:
a) zelar pelo bom nome da Assefe;
b) cumprir, fielmente, o presente Estatuto, Regimentos Internos e ResoJuções da Dlretoria e do
Conselho Deliberativo;
c) apresentar a carteira social, quando solicitada
por Diretores, Funcionários ou Encarregados da
Portaria;
d) comparecer às reuniões da Assembléia Geral

e tomar parte nos trabalhos e deliberações;
e) zelar pela integral conservação dos bens da
Assefe, indenizando--a por danos causados pot
ele, familiares ou convidados;
f) resgatar, pontualmente, seus compromissos
financeiros de qualquer natureza com a Assefe;
g) comunicar, obrigatoriamente, por escrito, à
Diretoria, no prazo de 15 (quinze) dias, mudança
de residência ou estado civil;
h) manter o devido respeito e conduta moral
em todas as dependências sociais; e
i) desempenhar, com probidade, zelo e dedicação os encargos a que for nomeado, eleito ou
incumbido pela Assefe.

CAPÍTULO VIII
Dlopoolções Gends

Art 62. Por morte do associado, quites com
suas obrigações sociais, será devido o auxílio-funeral, correspondente a 100 (cem) contribuições
sociais, pagas de uma s6 vez., mediante requerimento; acompanhado da certidão de óbito na
seguinte ordem:
a) ao cônjuge;
b) aos seus sucessores na ordem civil; e
c) na falta de sucessores, a quem Comprovar
haver efetuado as despesas funerárias, pelo seu
valor real, até o limite deste artigo.
Parágrafo único. Na falta do côonjuge, sendo
menor o sucessor, o pagamento será feito por
via judicial, independentemente de requerimento.

Art. 67. No dia 31 (trinta e um) de dezembro
de cada ano, apurada a receita e realizada a despesa do exercido, o Presidente determinará o encerramento da escrituração contábil e submeterá o
resultado à apreciação do Conselho fiscal.
Parágrafo único. No último ano de mandato
as contas do exercício serão apresentadas na segunda quinzena de agosto para ter cumprimento
o artigo anterior.
Art. 68. Os aUXílios referidos no Cap~tulo VI
prescrevem no prazo de 90 (noventa) dias.
_ _Art. 69. t: vedada, no recinto da ASSEFE,
manifestação de caráter político-partidário.
SEÇÃOIT
Art. 70. A ASSEFE terá, como símbolo, uma
Do.Auxíllo-Enfennldade
bandeira nas cores azul, branca e verde, com as
suas inidais pretas.
Art. 71. Este Estatuto s6 poderá ser alterado
Art. 63. O sócio que, em licença par8. tratapela maioria dos associados reunidos em Assemmento da própria saúde, por 180 (cento e oitenta)
bléia GreaL
dias consecutivos, e estiver em plenQ gozo de
Art. 72. Aos que exerceram a Presidência da
seus direitos sociais, poderá receber auxílio-enferASSEFE, anteS da vigência do presente Estatuto,
midade correspondente a 25 (vinte e cinco) conaplica-se o disposto no art. 33.
tribuições sociais vigentes à época do irúcio da
Art. 73. O primeiro Conselho Deliberativo
lk:ença.
eleito na vigência deste Estatuto será investido
· Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput
.<1 suas funções pelo Presidente da Assembléia
do artigo somente será devido àqueles que não
Geral, após a proclamação do resultado das eleitenham percebido nos ultimas 12 (doze) meses.
ções.
Art. 74. Os dispositivos deste Estatuto serão
regulamentados em Regimento Interno.
SEÇÃOlll
Art. 75. O presente Estatuto entrará em vigor
Do Auxillo-Natandade
após sua publicação no Dl6rlo Oftdal da União
DláJio do
l'laclon.J_

ou

Art. 64. O auxílio-natalidade será pago ao sócio que estiver em pleno gozo de seus direitos
sociais, mediante a apresentação de certidão de
na:scimento, e seu valor será o correspondente
a 10 (dez) c_Qfl_ttiPuições sociais.
Art. 65. A ASSEFE poderá instituir, medi~e
Regimento Interno próprio, pecúlio para o seu
Quadro Soda!.

co_..,

6rasí1ia -

DF, 16 de dezembro_ de 1987

O presente estatuto foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de
dezembro de 1987, de acordo com o edital de
convocação publicado no Dl,rio Oficial da
União do dia 8 de dezembro de 1987 e CorTelo

llnzlllense do dli brullelenoe do dia 9 de
dezembro de 1987-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 13• SESsAO, EM 20 DE
ABRIL DE 1988
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Oficio
- N" 67/88~PJMC, do Pcesidente do Sup~e
mo Tribunal Federal, comunicando Peclsão
sobre a Representaç_ão n" 1.454-1.
1.2.2- Leitura de Projeto
Projeto de_Lei do S_enado n9 16/88, d9 Senador Jarbas Passarinho, que revigora, por 180

(cento e oitent_aj_.d@s~ dispositivo qo Decreto-Lei n..,. 194, de 24-2-67, qúe ''dispõe sobre
a aplicação da legislação sobre o FW1do- de
Garantia do Tempo de Serviço às enti9.ad!;:S
de fins filantrópicos.,

1.2.3- Requerimentos
-

N? 35/88, do Senador Dirceu Carneiro,

solicitando a prorrogação por mais 90 dias
do prazo concedido a Cof!lissão Parlamentar
de [nquérito, destinada a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações

de alimentos por órgãos governamentais.
Aprovado.
- N? 36/88,_ do Senador Marcgndes Gadelha, solicitanQQ_ a_ prorrogação po-r mais 90
(noventa) dias do prazo concedido a Comissão Parlamentar de (o_quêrito, destinada a
"apurar a política de concessões de emissora§
de rádio e televisão em todo o Pais, e _irre.gu]aridades ocorridas Oo MinistérlO daS Com_unicações". Aprovado.
- N~ 37/88, do Senador Itamar Franço, requerendo ao Poder Exec1.,1tivo informações pa-

ra instruir o Projeto de Lei da Çâm:ara nç
119/82, em tramitação no Senado Federal

1.2.4- Apredaçãô de Matérias
-Requerimento n? 30188, lido na sessão
anterior, de homenagem ao Dia Nacional da
Mulher. Aprovado.
~Requerimento n~ 31/88, lido na sessão
anterior, de homenagem póstuma ao ex-Senador Tarso Dutra. Aprovado.
1.2.5 - Comunicação
Do Senador Odacir Soares, de que se au-sentará do País.
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO-MENEZES, como Líder
:....:.-CPJ da corrupção;
SENADOR AFFONSO O!MARGO, como
Uder -:- Remessa_ de decretos-leis ao Con--greSso RaêlonaL
··
1.3-0RDE;M DO DIA
Projeto de Lei da Câmara no 52, de 1988
(no 215/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera
o art. 98 da Lei n<1 6.880, de 9 de dezembro
~_de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
f\jJ1itares. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Lei da Cãmar~ n~ 5, de 1988
·(n" 2:40/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que fa~
cUlta aos servidores públicos federais a opção
pelo --regime de que trata a Lei n9 1. 711, de
28 de outubro de 1952, e dá outras providên~
ciã.s. Votação adiada por falta de quorum.

Pi:Qjetõ de Lei da Câmara no 6, de 1988
(no 8.169/86, na Ca_s_a de Origem), -de iniciatiya
do Senhor Presidente da RepúbliCa, que dis-põe sobre a estrutura das categorias funcio·
miis do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
dos serviços auxiliares da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios_ e dá outras provi_dência. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Cã_mara n~ 9, de 1988
(n9 206/87, na Casa de origélil)~ Cfue diSpõe
sobre a conces_são de bolsa-auxílio_ ao atleta
amador, e dá _outras providêricias. Votação
adiada por faha de quorum.
Projeto de Lei da_ Câmara nç 15, de 1988
(n~ 260/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a organização do_ quadro de engenheiros militares no Ministério do Exército, e
dá outras providências. Votação adiada por
falta de_ quorum.
Projet() de Lei da Càmara no 17, de 1988
_(n<1 425/88, na Casa de origem), _q_Ue altera
os arts. 7" e 71 da Lei n" 4. 737, -de 15 de
julho de -1965 --::-Código Eleitoral, e dá outras
-prcividéiiclas: Votação adiada por falta de
quorum.
firOjeto de Lei da Câmara n" 19, de 1988
(n9 216/87, na O,sa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que instil:t.ii o Plano Na.cionãl de Gerendamento Costeiro, e dá; outras providências. Votação adiada apor falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n<1 24, de 1988
(n9 408/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre as medidas de proteçâo e amparo às
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vítimas das enchentes e desabamentos ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro e Acre
e' de fomento às atividades econômicas das
áreas atingidas. Votação adiada por falta de
quorum.

Projeto de Lei da Câmara no 7, de 1988
(n9 8.387186, na Câsa -de origérn), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cria
a 16~ Região da Justlçã do Trabalho e ores-

pectivo TribunaJ Regional do Trabalho, institui
a correspondente Procuradoria Regional do
fllinistério Público da União junto à Justiça
do Trabalho, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n9 14, _de 1Sl88
(n" 381/68,-mi Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presjdente da República, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria
do TribunaJ do Distrito Federal,e dá outras
providências. Votação adiada por falta de
quorum.

Parecer no 2, de 1988, apresentado pela comissão especial, concluindo que não deve ser
objeto de deliberação a Denúncia S/n?, de
19.88, do Senhor Deputado Gerson Peres,
contra o Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da República. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SEIYADOR fr!ARCONDES GADELHA Homenagem póstuma ao ex-Minlstro Mário
Andreazza.
SENADOR ODAC/R SOARES - Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia constata
irregularidades nas contas do ex-Governador
Ângelo Angelin.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação dos carteíros aposeiitados do antigo ocr.
SENADOR NELSON WE:DEfrJN - Extinção da Eletrosul.
SENADOR JUTAHYMAGALHÃES"Dons de Deus", artigo de João Emi1io Falcão

sobre a prorrogação dos trabalhos da CPI da
corrupção.
SENADOR JTAMAR FRAIYCO -Acordo
Brasil -Alemanha no campo nuclear.
1.4-ENCERRAMENTO
2 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA·
DO FEDERAL N• 50, DE 1988
3 -DIRETORIA GERAL DO SENADO
FEDERAL
- Extratos de contratos celebrados pelo
Senado FederaJ com as flfTTlas Plantel S/A e
AM do Brasil - Máquinas e Serviços Ltda.

-Resumo de termo de convênio celebrado
entre o Senado Federal e a Fundação Casa
de Rui Barbosa.
4 - MESA DIRETORA
5 - LiDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE-COMISSÓES
PERMANENTES

Ata da 13"' Sessão, em 20 de abril de 1988
2"' Sessão Legislativa Ordinária, da 48"' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA Presídência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Mário Maia- AJuízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres ---:- Carlos de Carli - Áureo
Mello - Odacir SoareS ~ OJavo -Pires -João
Menezes ....,.. Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Álvaro Pacheco - Cid Sabóia de C.3iVãlho Mauro Benevides - Carlos Alberto -José Agri-

pin6 -=LavoiSier Maia- Marcondes GadelhaHumberto LuCena _:__ Raimundo Lira - Marco
Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor
- Guilherme_ Palm~ira _-_ Divaldo SuruaQy Teotónio Vilela Filho- Albano Franco- Fran- cisco RolletDberg- Lourival Baptista- Luíz Viana- JUtahy MaQalhães - Ruy Bacelar -José
lgnácio Ferreira ~.Gerson Camata - João Çalmon -Jariiii"Haddad- Afonso Arinos- Nelson
Carneiro __: ltarTiar Franco - AJfredo Campos-

~Rorian Tito -Severo GomeS-- Fernando

Henrique Cardoso_- Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior ?_ompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira
Ftlho - Roberto Campos - Lour~mberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldanha Derti--wilson Martins - Leite
Chaves - -Affonso camargó - JoSé Richa Jorge Sornhausen- DirCeu_Carneiro- Nelson
Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo Biso!
-José Fogaça.
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Justificação
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) ~A
lista de presença acusa o comparecimento de ----ooecreto-Lei n~ 194, de 24--2-"67 criou a facul70 Srs. Senadores. Havendo número ~gimental, dade de dispenSa- de efetuar os depósitos bancários relativos ao Fundo de Garantia por Tempo
declaro aber:ta a sessão.
Sob a proteção de Deus inicia~~~ nossÕs tra- _ de Serviço, a que se refere o art. 2° da Lei n"
5.107, de 13-9-66, na redação dada pelo Decrebalhos.
Sobre a mesa, Expediente que vai ser lido pelo to-Lei n9 20, de 14-g..:-66, que beneficiou á~ entidades de fins filantrópicos.
.
Sr. Primeiro-Secretário.
fsso não significou, como não podia significar,
É lido o seguinte
a perda- do direito aos depósitos por parte dos
empregados daquelas entidades, porque elas
continuaram obrigadas à quitação do FGTS por
EXPEDIENTE
ocasião da extinção do contrato de trabalho.
A fmalidade do diploma legal foi caráter econôSUPREMO TRIBONAL FEDERAL
mico, como forma de amenizar os encargos mensais de caixa de entidades de parcos recursos.
01. n• 67/88-P/MC
Acontece que o prazo dado pelo Decreto-Lei
Em lJ de abril de I 988
.no 194, de 1967, no parágrafo único do seu art.
ExJn9 Sr.
-1 ~. foi tão exíguo, que no ano seguinte foi promulSenador Humberto Lucena
gada a Lei n~ 5.406, de 9-4-68, a qual revigorou
PresJdente do Congresso Nacional
---aquele prazo por mais 30 dias, o que ainda foi
Nesta
- pouco para evitar que muitas das entidades inteSenhor Presidente,
ressadas deixassem de aproveitar a faculdade
Comunico a V.- EX•, nos termos do art. 175
concedida.
do Regimento Interno, que o Supremo Tribunãl
Nosso intuito, com a apresentação deste ProFederal, em sessão plenária realizada no -dia 24
jeto de Lei, é abrir uma nova oportunidade às
de março do corrente ano, julgando a Represen- entidades de fins filantrópicos que, por desconhetação n9 1.454-1, representáãos o Presidente da cirtlento da outorga legal anteriormente conceRepública e esse Congresso Nac;ional, proferiu
-dida ou p_or _qualquer outra razão, carregam o
a seguinte decisão:
ônus dos depósitos mensais da Lei 5.107, de 13
"Julgou-se improcedente a Representa- de setembro de 1966, muitas vezes em prejUízo
ção, desde que o dispositivo impugnado se de suas relevantes finalidades de cunho social
interprete, como aplicável, apenas, às univerPor esse motivo contamos com o apoio de
sidades e e_s_tabelecimentos lsolaQos de ensinossos ilustres pares para a presente proposição.
no supedor, no âmbito federal, nos térmos
Sala das Sessões, 20 de abril de 1988. -Senador JBibas Passarinho.
·
da lei em causa (Lei n~ 5.540/68, com a redação dada pela Lei n? 6A20t77). Decisão unânime. Votou o Presidente."
LEGfSIAÇÃO CfTADA
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
DECRETO-lEI N• 194.
EX" protestos de elevado apreço. -Ministro RaDE 24 DE FEVEREIRO DE 1967
fael Mayer, Presidente.
Dispõe sobre a aplicação da legislação
sobre o Fundo de G~antla por Tempo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cã-riieiro) .:.._O
de Serviço às entidades de fins ftlantróExpediente lido vai à publicação.
plcos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vaí ser_ lido
pelo Sr. Primeiro-5eCfétâfio.
O Presidente da República, no Liso das atribuições que lhe confere o artigo 9'?' § z~. do Ato
É lido o seguinte
Institucional n~ 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1" É facultado às entidades de -fins filanPROJETO DE LEI DO SENADO
trópicos, que se enquadrem no art. 19 da Lei J19
N• 16, de 1988
3.577, de 4 de julho de 1959, a dispensa de efetuar
os depósitos bancários de que trata o art 2° da
Lei n" 5.107, de 13--de setembro de 1966, na
Revigora, por 180 (cento e oitenta)
dias dispositivo do Decreto-Lei n~ 194, redação dada pelo Decreto-Lei nn 20, de 14 de
setembro de 1966:
de 24 de fevereiro de 1967, que "dispõe
1- Com relação a todos os seus empregados;
sobre a aplicação da legislação sobre o
ou
Fundo de Garantia por Tempo de SerJ(- Com relação aos seus empregados que
viço às entidades de fins mantróplcos".
não optarem pelo regime instituído nestes últimos
O Congresso Nacjonal decreta:
-diplomas legais citados.
Art 19 Fica revigorada por 180 (cento e oitep.:
Parágrafo únfco. A preferência por uma das
ta) dias a vigência do parágrafo único do art. 1~
.• hipóteses previstas no artigo é irretratável e deverá
do Decreto-Lei n~ 194, de 24 de fevereiro de 1967, séi' comunicada pela entidade interessada ao
que dispõe sobre -a aplicação da legislação sobre Banco Nacional da Habitação, no prazo_ de 30
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço às (trinta)_dias a contar da publicação deste decretÕ·lei:
. entidades de fins mantrópicos.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
Art: Z> Nos casos de extinção ou ·reS"éi$ãÔ do
Contré!!o çl~ tra9a1ho, inc!usive no, de aposentapublicação.
, ~ ..
Art. 3~ Revogam-se as disposições em con- doria êOricedida pela previdência sociãl, referidos
na citada Lei n~ ,5.107, com as alterações nela
trário.
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introduzidas pelo aludido Decreto-Lei n~ 20, as
mesmas, entidades que tenham ficado isentas de
depósitos, na formª do item I do artigo 1o, deverão
pagar, diretamente ao Seu empregado optante
ou não optante cOm rhenos de um ano de seiViço
quantia ig1Ja1 ao depósito bancári_o com correção
monetária e Juros, a que o inter~~ado faria jus
nos termos dos m_enciçmados diplomas legais.
Parágrafo único. No c,aso de falecimento. de
empregado nas condições de qUe trata o artigo,
idêntico pagamento será feito aos_ seus dependentes.
Art. 39 EstendeRse às entidades que tenham
ficado~isentaS de depósitoS· apenas· em relação
aos seus empregados não optantes, na forma do
item ll do art.lo, o disposto no art. 2°, se ocorrer
a dispensa, Serri justa causa, de empregado não
optante com menos de um ano çle serviço,
_Art. 4~ Para atender aos pagamentos de que
_tratam os arts. 2? e 3°dever_ão as entidadeS que
se valerem dÇt faculdade referida no art. 1~manter,
conforme o caso, registras indiviçluais dos depósitos mensais devidos aos s_eus empregados optantes ou aos não optantes, com menos de um
ano de serviço.
__ _
Art. ,5° Salvo no decorrer do est<Weieêimento
neste Decreto-lei, aplicam-se às entidã,des que
se vale: rem- da faculdade referida no art. 1o as
disposições da Lei no 5.107, de 13 Çe setembro
de 1966, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei
no 2_Q, de 14 de setembrõ de 1966, e da sua
regulamentação.
Art 6° Este Dcreto-lei tem vigência a partir
de 1~ de janeiro de 1966, revogadas as dispo·
sições em contrário.
.
Brasília, 24 de fevereiro de 1967; 146~ da Inde'pendência e 7go _da República.-..,.- H. CASTELLO
BRAI'ICO - Octavlo Bulhões - L G. do
Nasdmento e SOva.

LEI N• 5.406
DE 9 DE ABRIL DE !968

Revigora, por 30 (trinta) dias, disposin~ 194, de 24 de
feVereiro de 1967, que dispõe sobre a
aplicação da legislação sob"' o Fundo
de Garantia por Tempo de serviço às entidades de fins filantrópicos.
- O Presidente da República.
Fãço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu _sanciono a seguinte Lei:
Art. 1P Fica revigorada por 30 (trinta) dias a
vigência do parágrafo único _do art. 1~ do DecretQ_~lei número 194, de 24 de ~vereiro de 1967,
que dispõe sobre a aplicação da legislação sobre
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço às
entidades de fins mantrópicos.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em con~
trário.
Brasilia, 9 de abril de Ú~Ó8; 147° da Independência e 80" da República. -A. COSTA E SILVA- Jarbas G. Passarinho- Afonso A. U-

tivos do Decreto-Lei

ma.
O SR. PRESIDENlE (Dirceu Carneiro)- O
projeto lido vai à publicaç~o.
Sobre a~·mesa, r~querimt:nto qUe vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-SecretáriO. -
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É lido o seguinte

do ao Poder EKecutlvo, através do Ministro-Chefe
da Casa Ovt1, o seguinte- pedido de informações
sobre a Secretaria Especial de Ação Comunitária
- SEAC; Referente aõ PLC 119 de 1982, em
tramitação no Senado Federal.
1 --Qual é a competência e atri~uições .da

REQUERIMENTO

N• 35, de 1988
Brasilia, 19 de abril de 1988
Excelentíssimo SenhorSenador Humberto Lucena
Dignissimo Presidente do Senado Federal

SEAC?

2 - Quais foram os gastos realizados em
86/87?
3 -~Quais foram as verbas liber.:!das? Quem
Senhor Presidente:
_autoriza ta1 Uberação?
Como Presidente da CorUissão Pailameii.tar de
4 - Quais os recursos e montantes colocados
Inquérito, criada através da Resolução n"' 59, de
à disposição da Secretaria em 86/87?
1987, destinada a apurar as irregularidades e seus
5 - Quais as finalidades_ das Verbas colocadas
responsáveis pelas importações de a1imentos por
à disposição da SEÃCi-- -- órgãos governamentais, venho pelo presente soli__.Q_ - Qual a metodologia a dotada para suas
citar à Vossa Excelência, a prorrogação por 90
atribuições?
(noventa) dias do prazo concedido à esta Comis7 - De que forma foram essas concessões
são, que se encerrará dia 27 de maio.
de verbas? Através de dinheiro, de cheque, notas
Aproveito a oportunidade para apresentar à
financeiras? Se .de notas financeiras dar o valor,
Vossa Excelência, protestos de estima e considedata e especificações para que e quem as emitiu.
ração. - Senador Dirceu Carneiro, Presid_ente.
Quais os números das notas financeiras referenOSR.PRESIDENTE(DlrceuCameiro)~Ein tes a Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro
e Acre, e em que época foram as liberações?
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aproVam permane- Tertdo sido através de dinheiro em espécie, por
que?
çam sentados. (Pausa.)
_8 -:--: Quanto.§ fim_çj~nárfos _tin~ a $EAC em
Aprovado.
86187? Qual -a forma de contratação? Informar
Aprovado o requerimento fica prorrogado o
nomes dos funcionários ou servidores que foram
prazo da referida comissão.
requesitados aos Governos Estaduais, particular~
OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-So· mente Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro
bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo e.Acre?
_
___
Sr. Primeiro-Secretário.
9- Quantos projetas foram liberados por Estado, número dos projetas e o montante de re_cursos
É lido o seguinte
por Estado, particularmente, Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro e Acre, discriminando-os.
REQUERIMENTO
1O-Indicar os recursos creditados em contas
N• 36, de 1988
especificas para cada convênio.
11 - Qual o crédito adotado para os atendiSenhor Presidente:
m~ntos dO§ projetos solicitados e qual o número
Como Presidente da Comissão Parlamentar de
dessa solicitação e dos atendimentos, por Estado?
Inquérito, criada através da Resolução n" 16, -de
12- Qual a forma de fiscalização do emprego
1987, destinada a "apurar a política de concessões de emissoras de rádio e televisão em todo das verbas liberadas, no âmbito da própria SEAC
o País, e itreQularidades ocorridas no Ministério em 86/87? lndiçar es_~dos, prefeituras ou quaisdas Comunicações", venho pelo presente solicltar quer entidades beneficiadas e se prestaram conta
à Vossa Exce1ência a prorrogação, por 90 (noven- no "praz_o de 8 (oito)_ meses contados da data da
Jib_eraç~o dos recursos.
ta) dias, do prazo concedido a esta Comissão,
13 - Qual o montante de recursos liberados
que se encerrará dia 2 de maio.
pela SEAC para os E.StãdoS de Minas aerais, São
Aproveito a oportunidade para apresentar à
Paulo, Rio Qe_Janeiro e Acre, para quais entidades,
Vossa Excelência, protestos de estima e consideque valor e Qual o montante de recursos aplicados
ração. - Senadcii' -Marcondes -Gadellia. Presi_pela comunidade nesses mesmos projetas?
dente.
.14 -:-__Dos projetaS liberados, quantos já foram
OSR. PRESIDENTE (Dirceu CarriefrO) -Em
executados, quantos estão em andamento, quanvotação o requerimento.
tos já fizeram prestação de contas?
Os Srs. Senadores que o aprovam permane15 -Informar quem dirigia a Secretaria ESpe~
çam sentados. (Pausa.)
dai d.~ Ação Com_unitária - SEAC, nos anoS de
Aprovado.
86!87, infOrmando, também, a quem ela está suAprovado o requerimento fica prorrogado o bordinada no ano de 1988.
prazo da referida comissão.
16 - Informar se o planejamento, a coordeO SR. PRESIDENTE (Dirceu Came~o)- SonaÇão e a execUçãO- de programas comunitários
bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo . _r:tC?§ -~DO~ de 8618?_ tiye_r_arn a; aprova_ç,ão_ ~º _ExceSr. Primeiro-8ecretário.
lentíssimo Senhor Presidente da República.
_17 - Informar proposta orçamentária de
É lido o seguinte
86/87, daiido
dotações específicas.
18 -Indicar como foram movimentados e por
REQ~O
quem, nos anos de 86/87, os seus créditos orçaN• 37, de 1988
mentários.
. .!_9 -::-lrt_fe:rmar _quais os recursos liberados peJa
Requeiro à Mesa, na forma do art. 23:9, inciso Secretaria do T escuro Nacional e por ordem de
aJinea b,do Regimento Interno, seja encaminha- quem?

as
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~O -indicar a discrtminaçêo analítica das dota-çõeS- Orçamentárias globais, dos créditos adicionais e de outras receitas, caso existentes.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1988. - Senador Itamar Franco.

Q_SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):....... O
requerimentO lidO será publicado e PoSteriormente filcluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na
sessão extraordinária do dia 19 último foram lidos
os requerimentos n"' 30 e 31, de 1988, de autoria
do Senador João Menezes _e outros Senhores Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores do expediente de sessões a serem realizadas no mês de maio vindouro_ seja dedicado
a homenagear, respectivamente, o dia nacional
da mulher e o Ex .SenadOr Tarso butra.
Os requerimentos deveriam ser votados naquela oportunidade, no entanto, por falta de quorum.
tivciam sua apreciação adiada.
Passa-se, agora, à votação do requerimento no
30, de 1988.
··
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Em
votação o requerimento no 31' de 1988.
Os.--Srs. Se[)a-dore-s que o aprovam permane-çam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados- os requerimentos, serão cumpridas
as deliberações do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro)- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo
Sr. Primeiro~Secretárlo.
É lida a seguinte

01.

n" sSJo35/88

_Brasília, 30 de março de 1988
Excelentissimo Senhor
Senador Humberto Coutinho de Lucena
Dignfssimo Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me -ausentarei do Pais, a partir de 2
de abril vindouro, na forma do art. 36, § 2° da
Constituição da República e art. 44 do Regimento
interno, para participar como observador brasileiro da Reunião da Associação dos Países Produtores de Estanho, a realizar-se em KuaJa Lumpur
-Malásia no referido mês de abril.
Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos da mais elevada estima e dis~nta consi~
deração. - Senador Odadr SoareS, Segundo
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
comunicação lida vai à publicação.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, como Uder do PFL
O SR. PRESIDEN1'E (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, que falará como Uder.

Abril de I 988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Quinta-feira 21
-~

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA COmo

IJder, pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presiw
dente, Srs. Senadores:

Antes de iniciar, qu~ro deixar um abraço no
nosso amigo Senador Ney MaranJlão, que está
volvendo ao Congresso, Coroo_ S.éhadQr, uma
grande figura, um lutador, com quem tenho os
melhores laços de amizade e espero continuar
a merec:::er esta dádiva_ de Deus, que é conhecê-lo.
Sr. Presidente, Srs. _S~nadores, este P~ís _está
precisando de tranqüilidade, está precisando de
calma, porque estamos vendo todos os di~s. atr.avés de noticiários, fatos os mais escabrosos, os

mais deprimentes, os mais violentos que- vêmacontecendo. Mas e~a concUíaç:ão, _no nosso entender, só pode ser feit<) se _for, na realidade, orte'ntada e dirigida pela Presidênci~ d~ República. 56
assim poderemos reunir tactos em volta do obje~
tive comum que será trazer melhores dias para
o povo brasileiro, porque toda vez que se faz conci~
liação ou reunião de partidos ou de grupos, cami~
nhamos, de imect_iato, para uma posição odienda,
para a violência, para o distúrbio. Este é um- fato
histórie.o do qual não podemos fugir.
Temos agora, por exemplo, um caso frisante:
a CPI côada pelo Senado e conhecida, hojê, CC?mo
a CPI da Corrupção. T em~se discutido a _cpnstitu~
donalidade dessa CPL Ninguém, em sã consciên~
cia, dirá que uma CPI é inconstitucional, porque
ela existe não só no dispositivo da_ Constituição
Federal como existem também os seus trâmites
regimentais, constantes do Senado e~ do_ Regi~
menta do Congresso.
Agora, o que se dá ê que, reaJmente, essa Comissão, ou outra qualquer, pode extrapolar os
termos em que a lei permite que ela fu_ndone,
porque tanto o Regimento do Senadp quar~lo a
Constituição -obrigam que essas Coro~es se-:
jam feitas para examinar um fato determi11ado.
Toda vez que e~l!;t fato não é determinado, essa
Comissão fica anda-nçío por aqui e por acolá, procurando o meio para se susten@)', o meio para
viver e o meio para manter o seu prazo, que a
lei especifica, e, as vezes, não se consegue nad11
dentro desse prazo e pede-se uma prorrogação.
Esse' fato de que se_ exige o elemento certo
para criar-se uma CPI, nesta do Senado, a chamada de Corrupção, foi criada sem o fatq determinante. Isto foi notado_ pelo próprio Presidente, S.
Ex' seritiu que caminhava em rumos falsos quando disse, examinando os termos da resolução
que criou a Comissão:
"É constituída nos- termos do art. 37 ®
ConstituiçãO Federal, e do art. 170, alínea
"b", do Regimento Interno do Senado Fede~
ral, uma ComlSs-ãõ-de Inquérito destinada a
investigar em profundidade ..." até aqui não
há referência alguma a fatç determina_do. --:" ~· as denúncias de irregularidades,Inclusive
corrupção da administração pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de
comunicação."

Onde o fato determinado?
Ora, Sr. Presidente, essa Çpmissãõ~ já nas-ceu
doente, porque o seu próprio Presidente declara
a ausência do fato determinado. E não havendo
o fato determinado, essa Comissão não pode ficar
voando, não pode ficar procuranc;k>Jato.s, não pode ficar caçando borboletas aqui e acolá.

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me V.

----'
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no momento da discussão """:"" podemos discutir
aqui matérias e depois nos convencermos realmente de Que ela merece o voto, merece a aprovaO SR. JOÃO MENEZES - E tanto isto é
ção. Então, nada do que foi dito anteriormente
verdadeiro que o próprio Senador José Ignácio
Ferteira procurou remendar a doente - O;lr:nts- . vale mais, é matéria superada. Assim é que, aquela
objeção inicial do Senador José Ignádo Ferreira
são que nasceu gravemente enferma - quando
foi
superada pelo seu próprio convencimento de
disse:
que a Comissão era constltuciona.l. Apenas quero
"Da maneira que me pareceu vago demais
dizer isto, poique o nobre Senador não está preo que consta da Resolução n? 22" ~ que
sente. É uma colaboração à seriedade com que
acabei de ler- "deveremos, evidentemente,
V. Ex' trata o assunto.
.,
para não permitir que a Comissão proceda
· inconst,itucionalmente, encontrar amanhã,
O SR. JOÃO- MENEZES - Muito grato a
quando da sua _instalação, uma forma para
V. EX, e nunca. é demais repetir-se e peço para
--que-cumpramos o texto constitucion~, tr-abarepetir diánte de V. Ex" o brocardo latincx Quod
lhando sobre um fato determinado, ou seja,
abundat non nocet.
-- balizando claramente o limite da ação desta
-- Eu repeti o fato e V. ~o repetiu. V. Ext acabou
Comissão."
de repetir que realrnei)te a Comissâo foi criada
Ora, Sr. Presidente, eSte fato;- por sl Só, não
doente., tão doente qu~ foi predso, dePois, já no
está expresso e determinado, isto é não existi-u
seu lun.cionamento, consertar os termos com que
na criação dessa Comi.~são e aquilo que a·lei
ela foi requerida. Isso não invalida que essa Coexige, aquilo que, quando lhe falta, a ConstituiÇã·o
missão (oi requerida 1;\sslm no ar, porque não
toma insanável o ato. Quer Qizer, criou-se a Codeu um fato determinado, não disSe O que queria
missão sem a existência de um rato determinado.
apurar, ilão declarou o que queria apurar. E é
O próprio Presidente da Comissão, o nosSo
essa- a razão de_sse vácuo enorme que se fez nesta
colega José lgnáclo Ferreira, reconhece o def~to
Comissão, que os Srs. Senadores, cOm muito boa
dos termOs em que _ela -foi criada. Isso por si só
inteligência, ou com multo boa vontade e espíritO
seria e é suficiente para demonstrar e justifiàr
público, estão procuratldo remendar, estão propor que essa Comissão anda no ar, anda Hutuan~
curando consertar. Não podemos negar que essa
do, sem saber realmente o que quer.
.
Comissão- além desse defeito inicial- nasceu
_Ó Sr. Mãnsueto de Lavor- Senador, o no· - irremediavelmente doente, está usando; tambérri,
os seus meios para fins políticos - está aqui.
bre Senador José lgnácio Ferr~ira não est4, aqui,
N6s que acompanhamos os jornais diariamente
pOrtanto; não pode colocar objeções às afulnaftºdemoS ver toda a história da Comissão, corrupções de V. EX. Para esclarecer a posição de S.
Ex", devo diz.er que foi uma posição clara e nítida, ção de quê? Ninguém" diz de quê. se-se perguntar
a qualquer pessoa o que ac;:onteceu na Comis~âo,
aqui, no plenário, quando votou favoravelmente
niriguém se lembrará, ningUém saberá, nem a
à aprovação da resolução que V. Ex' clta, quando
Comissão sabe_ ...
a subscreveu. V. ~ ~stáwme permitindO urfi aparte ou não?
O Sr~.Mansueto de Lavor- Nobre Senador,
O SR. JOÃO MENEZES- Estou.
se-soubesse, não se precisaria de _iny~tigação.
O Sr. Mansueto de Lavor - Muito grato. A investigação é para isto. O que pedimos é que
o Governo deixe que haja a investigação.
Primeiramente, V. Ex" está repetindo o que já foi
dito -no parecer dá Dr. S<:iuiO Ramos. Segundo,
não é a Presidência da República nem a ConsulOSR.JOÃOMENEZES-VejaV.EJ<':agora,
toriã Gerai qUe têm competência para avaliar da
recentemente, qyarido raptaram os filhos dos
constitucionalJdade dessa resolução. En1 te~çeiro
Brcp1dalise - _tião s~ os nomes d~les - lá no
- _Iy_gar, o Presidente José lgnácio Ferreira, r_ea,lmenEstado do Paraná e de Santa Catarina, foi-se prote, levantou objeç~ nO momento d~ disc:ussão. curar, porque a Policia sabia que os meninos tiForam ob]eÇOes didáticas para melhor esclarecinham seqüestrados. Então, fOi-Se ·em cima do
mento. Logo depois COnvenceu-se, votç>u favor~
fato para abrir o inquérito e fazer a Investigação.
vetmente á criação, assinou e aceitou ser o _Presi- Agora, se V. Ex" não sabe qual é o fato, sai~se
dente da Comissão, convocado que foi pelo nosso
procurando por este País afora onde estão a conteUder. Esta é uma questão inteiramente superada. -cendo as coisas para se abrir inquérito. N é que
Acabamos, agora, de prorrogar o prazo de uma
está o ponto crucial. Por outro lado, essa ComisCPI:_a que trata e averigua o sistema de concessão tem, no fundo, um intere_sse político- é
sões das emissoras de r~dio e televisão. Qual é
o interesse de luta contra o Presidente da Repúp fato determinado? Porque estamos avaliando
blica. Se não é todã a Corriissâõ, 1lá membros
-a liltermediação de verbas, as_ denúncias da imdentro dela que estao, realmente, fomentan-do esprensa que são fatos, também. O problema é
~ luta contra o Presidente. Está aqui, existe esta
que a Constituição fala de fato e o Regimento
pú.blic:ação, DF - Repórter. Acho que V. Ex' lê
da Casa trata de fato ou fatos~ porque realmente
os. jornais diários que contam, atê esta pequena
-exisfe- urh fato encadeado com outro e, para se
public:aç:ão_ diz:
entender esse fato, que é objetivo do inquérit_o,
"Co~pção: Opo~ição decide jogar tudo
_tem que-se analisar no seu contexto, no seu encana CPI.
deamento. De modo que eSsa questão aí V,. Ex'
pode discutir o quanto queira. Quero apenas _E_t"on~ as providências que a CPI ~stá tOmanjá que o Senador· José lgnácio _ferrei ra não está
do, convidando o Presidente da OAB, oonyidandO
--aqui - frisar que a posição de S. Ext foi de outras organizações, enfim, convidando õ que povoto favorável, subscreveu_ a resolução, apenas
de, para quê? Para jogar lenha na fogueira.
Ex' um aparte?
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declaração neste sentido, ele nunca deveria, com
o" Prefeito de uma cidade. A partir desse depoi·
Se houvesse, realmente, um fato em que esta
a responsabiJidade que teve de ministro. E, depois,
Comissão fosse -trabalhar, está bem que ela fosse
mento, sabendo das pessoas que se interessaram
o que estamos vendo, e o público também, sáo
buscar os elementos para esclarecer aquele fato.
pela intermediação, é que se chegou a um primo
Mas não tem. O li.eg6cio é ffiáis político.-- - -pessoas que serviram ao Governo, que se benefido ex-MJnistroAnibai Teixeira, que foi convocado
ciaram do Governo por longos tempos, longos
Está aqui o próprio DF - Repórter, do dia
e depôs. Estou querendo dar uma seqüência, para
·dias, longos meses, e, quando saíram, reclamam,
12 de abri~ que toma a dizer:
que V. Ex" veja que não é uma coisa arbitrária
dizem que foi isso, aquilo e aquilo outro. Mas,
que está sendo feita. Velo aqui o ex-Ministro Anibal
"CPI prossegue investigações. Hoje, à mar~
durante o tempo em que conviveram com o GoTeixeira e S. Ex- é quem fez uma denúncia, que
gem do depoimento da CPI da Corrupção
veino, aceitaram tudo, usaram, tiraram suas vanaquilo tudo não tinha o menor significado perante
do Senado, a grande novidade são as declatagens - se é que tiraram - e viveram muito
aquilo que dissera ter sido um rombo nos cofres
rações do ConsuJtor-Geral da República sobem e em paz. No dia em que deixam o Governo,
públicos da or em de 600 milhóes de dólares.
bre o funcionamento daquela Comissão, da
o atacam. E algo que não tem crédito, perde totalSe V. Ex• faz J. 1.e da Comissão, V. EX" ignora
qual se tomou _o_ principal crítico.
mente a morar um cidadão desses que faz parte
essa declaração do ex-Ministro da Seplan encarreO Coiisultor-Gerafda República, Saulo Rado Goverrio, usufrui ónus ou vantagens e sai atagado das verbas públicas? E todo o fato ocorreu
mos, fez dois esclarecimentos, em correscando-o.
em decorrência de fatos concretos. Realmente
pondência enviada à CPI da Corrupção. Pria CPI tem uma amplitude, tem que examinar desmeiro, nunca fái e nem poderia ser contrário
O Sr. Nelson Wedeldn- V. Ex" está falando vios eventuais de verbas públicas. Há uma seà convocação dos membros do Poder Exema1 do seu Uder, não se esqueça.
qãência radonal no trabalho dã CPI, e ela não
cutivo, mesmo o PreSidérife da República,
está fazendo uma atividade arbitrária. muito meO SR. JOÃO MENEZES- Não tem imporpara depor. Segundo, fez um parecer sobre
tância, estou fazendo um discurso geral. Assumo
nos política porque não tem nada contra pessoas;
a CP! e questionou, tão-somerite, a constituinteira responsabilidade do que estou dizendo,
o que ela está querendo é defender o Erário cwncionalidade."
prfndo o dever exatamente do Senado Federal.
porque acho que está errado o que se está fazendo
Ora, já foram ao ConsUltai-Geral da -RepdbiiCa.
neste Pais. Uma oposição odiosa e odienta só
O SR. JOÃO MENEZES- Eminente SenaDaqui a pouco vão procurar outra pessoa, vão
causa prejuízo à Nação.
dor, também tenho o maior interesse que uma
procurar todos os ministros.
V. Ex~ estão vendo todos os dias o que está
CP! do,Senado funcione.
Agora começaram nos ex-ministros.. Foram-lá
acontecendo, os atas das maiores violências estão
OSR. PRESIDENTE(Dirceu Carnelro)-Coe convidaram o Ministro Funaro. O homem náo
acontecendo. Por quê? Por causa dessa luta que
está bem de saúde, veio depor e o que é que
rnunico ao oradof que o seu tempo de Liderança
se faz. Ainda ontem uma pobre moça ficou cega,
ele trouxe? "Ah, porque assinei, porque não _assijá se esgotou.
perdeu a vista, porque nessas greves que fazem,
nei o decreto. Não assinei, mas assinei depqis.
os pobres funcionário, aqueles que trabalham, fiO SR. JOÃO MENEZES-:- Espero que V.
O Presidente me disse que eu podia assinar, porcam na frente, e aque:les que movimentam ficam
EX" tenha um pouco-de paciência, como tem tido
que depois iria revogar".
por trás. E a moça, coitada, perdeu a sua vista.
sempre nesta Casa.
Ora, meu Deus do céu! Ele aceitava o decreto
E o que vai acontecer?
ou não aceitava. Se aceitou, está responsável pelo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- PaO Sr. Affonso Camargo-Mas V. Ex" não
decreto; _se não aceitou, tinha que ter deixado
-- ra os pronunciamentos considerados especiais,
acha que isso é culpa da CPI da Corrupção?
o_cargo. E é tudo que se fala. Por exemplo, quando
relevantes, _e não para o cotidiano da Casa.
o Ministro Funaro estava no auge, os jornais -tariiQSR.JOÃOMENEZES-ACPldaCorrupO SR. JOÃO MENEZES- Espero que este
bém abusavam de que tinha uma empresa no
ção faz parte disso, a CP! está fazendo parte desse
acontecimento de hoje seja relevante, não cotiAmazonas, parece-me, que levantou emprésticontexto. Hoje, no meu entender, a CPI está fazendiano.
mos nos bancos oficiais, nos bancos do Governo,
do parte desse contexto, porque está contribuindo
Como diz o nobre Senador Affonso CamarQ-0
em órgãos oficiais. Isso não teria sido nada de- para que se crie um ambiente pesado no País.
que há um fato, que a ComiSsão e_siá seguindO
mais, mas o que outros interessados acusavam
O Sr. Aft'onso Camargo- Permite V. EX" um o caminho certo também quero que isso acon- e diziam nos jornais - -é que ele, com seu
aparte?
tê_ça, porque, se uma Comissão, uma CPl do Se-poder d!!' ministro, passava à frente de todo munnado não funciona bem, todos seremos atingidos.
O SR. JOÃO MENEZES- Com mufto prado e tinha preferência nos empréstimos. Notícia
Agora essa Comi~são não está funcionando
zer.
de jomal.
beffi. V. Ex• quei ver um exemplo? É um pouco
Então, V~ Ex" vê que tudo Isso gera fatos, e
O Sr. Aft'onso Camargo- Senador João -duro talvez de dizer. Está .:iqu1 presente o Senador
a CP! começa a ficar sem condições de funcionaMenezes, lamento que V. Ex-, sendo um Senador,
Chagas Rodrigues. Porque um Senador deu um
mento. Eu, de minha parte, tenho pena que uma esteja entrando nesse quase que Jogo que se faz
aparte contra, ou fez uma observação qualquer
CP! seja desviada de seu objetivo. E V. Ex•, Sena- hoje no País para querer mostrar ou dizer à opinião
a um Ministro, imediatamente foi acusado de que
dor Affonso Camargo, já participou comigo- em
pública que a CPI, essa famosa CPI do Senado
estava defendendo corruptos, um Governo corComissão de Inquérito e sabe como agimos nessa
Federal, é irresponsâvel e que tem só objetivos
rupto, etc. O que aconteceu? A outra pessoa resComissão e sabe o que foi a nossa luta para que políticos. V. Ex"- parece- se esquece de que
pondeu logo:
a Comissão não se transformasse também em
houve um fato que gerou a constituição dessa
órgão de inquisição.
O Sr. Nelson Wedekln- Não é verdade. Não
CPI, que foi aquela denúncia pública com relação
é esse o roteiro do diálogo.
O Sr. Alfonso Camargo- Mansueto de Laao problema da intermediação da verba da Prefei~
tura de V_alença. E foi um fato concreto. Estou
vor, também.
O SR. JOÃO MENEZES- "Não, eu não es~
dizendo isto não para dar simplesmente um apartau defendendo corruptos, eu estou defendendo
O SR. JOÃO MENEZES - E foi _o grande
te e contradizer V. Ex", mas isso se me preocupa,
a sua mãe. Sintam o tom da resposta. Veja se
Relator da nossa COmiSsão. Foi uma luta política,
porque tenho procurado na CPI me conduzir exaessa Comissão está num bom caminho! Não está.
pessoal, que não teve resultado.
ia!Tiente 4entro da minha consciência pública. A
Então essa ComiSsão tem que ter um 5-eguimento
v. EX" quer outro exemplo? Chamaram o ex=Mi- CP! foi criada dentro de um fato concreto.
certo. Essa Coinissão não pode ser desmoralinistro Bresser Pereira. Este eu acuso. ACho qUeS.
zada. E para não ser desmoralizada, não pode
O SR. JOÃO MENEZES- Este é que não
Ex" não poderia, nunca numa CPI, dizer que "mais
chegar nunca ao exagero. Se ela chega ao exageexistiu.
perto do que o razoável" do Presidente da Repúro e ao desrespeito, está-se desmoralizando o SeO
Sr.
Affonso
CamargoEste
fato,
de
urna
blica estaria a corrupção, mas que o Presidente
nado, está-se acabando com este órgão impordenúncia feita publicamente nos jornais está aqui,
da RepúbUca era um homem isento de c9rrupçào.
tante que é uma Comlssão Parlamenter de InquéindUsive, o Senador Nelson Carneiro que acomOra, quem é que· esfãva rriais pertb do que o
rito.
Pãrlfiou de perto esse problema - com relação
razoável do Presidente da República? Era o--Sr.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
à intermediação de _Lima verba da Seplan para
Ministro da Fazenda. Então, acuso o Sr. Bresser
~ um aparte rápido já que citou meu nome?
Pereira, porque ele não podiã.- nunca fãzer uma umã PrefeitUra. Quem foi chamado? Foi chamado
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O SR. JOÃO MENEZES- Pois ndo.

O Sr. Chagas Rodrigues- O fato é do conhecimento geral. Eu estava elogiando um ex-Ministro e fuí acusado -póf iSso depois de ter ouvido
pacientemente um Senador que defende a política do Governo - e é ürn direito dele - e ter
dispensado um tratamento, no meu modo de ver,
nada elegante, a esse ex-Ministro. Houve isso.
Quando elogiei o ex-Ministro, então, fui agredido,

como todos viram. Mas isso.)1ão partiu da Oposição, não partiu de um Senador do PM.DB. Se

alguém iniciOu um tratamento menos corre_to, Isso não se deve, absolutamente, a ninguém do

PMDB. Estamos na CPI ali procurando, tanto
quanto possível, conhecer os fatos. Há, realmente,
muita coisa errada neste País. E se tne permite
V. Ex', que um Congressista antigo como eu,

e

não estou vendo agora aquela oposição que se
fez, e não estou emetindo juízo de valor ao antigo
Governo constitucionarâo Presidente Getúlio Var~
gas. Também não vejo, hoje, aquela oposição
forte, aguerrida meSJllO, para usar este adjetivo,
que se fez ao Governo constftucional do Presi~
dente João GOulart, ainbos eleitos pelo povo. Hoje, a oposição que se faz é, se V. Ex" me permite,
muito moderada, muito responsável, e até aqueles
partidos de esquerda outrora atacados de querer
realizar movimentos sociais, revoluções pela violência, esses partidos não estão nem sendo acusados disso. De modo que, hoje, queremos que
o Governo acerte, e o Governo, V. Ex~ me permita,
erra cada vez mais. Era isto que (Jtieria dizer, com
o respeito que V. Ex" me merece.
O SR. JOÃO MENEZES-Prezado amigo
e Senador Chagas Rodrigues, V. Ex" há de entender que os tempos estão mudados. Se-fóssemos
lembrar aqui, também, o combate a _Getúlio Vargas, o que aconteceu? Foi terrível. V. Ex" presenciou, eu presenciei, a população da época acompanhou os acontecimentos. Hoje as coisas são
diferentes. Não posso acreditar que V. Ex-, fazendo
um discurso só elogiando uma pessoa, surgisse_
uma resposta como a que surgiu. Não há defesa,
porque não há lógica. Esta, a grande verdade.
Se houve reação, alglim fato_a Provocou. O fogo
não nasce à-toa, alguém tem que acender.

O Sr. Leite Chaves-Senador João Mene·
zes, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. JOÃO MENEZES -Pois não.

O Sr. Leite Chaves -Senador, é importante
que seja considerado por V. Ex" eSSe ãspecto da
Comissão da Corrupção. O Senado Federal tem
interesse em que isso seja: apurado mesmo, porque são acusações muito pesadas. Mas o Senado,
ao mesmo tempo, tem interesse em que os Membros da Comissão fiquem aciina de qualquer suspeita. Quando houve as primeiras acusações, solicitamos o comparecimento do Sr. Ministro das
Comunicações a esta Casa. S. EX' acusava Senadores de terem feito_ pedidos de concessão de
canais de rádio e televisão. Evidentemente, não
se constitui imoralidª---de nenhuma interferência
para uma coisa local. Mas S. Ex• mostrou que
houve Senadores que havia pedido quarenta e
um canais. Eu disse aqui que quem pede quarenta
e um canais não faz uma interferência, faz agendamento. Além do mais. veja V. EX', que credibilidade terá essa Comissão se ela não se houver
bem nos seus esclarecimentos quanto aos Mem-

bros acusados. Aqui está o jornal Folha de S.
Paulo de hoje: "Planalto tem dossiê contra a CPI
da Corrupção". Disse uma vez aqui que somos,
inclusive, juízes dos próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal na ocorrência de crimes ou
cometimentos üegais. Aqui mesmo nós os examinamos.-o Presidente da República só os nomeia
após nosso exame, para sermos juízes das causas
maiores, temos que ter uma absoluta integridade.
Não __é preciso que tenha, e creio que não há
Senador que não mereça o nosos alto conceito,
mas é preciso que eles provem isso também,
sobretudo quando são acusados. Confesso a V.
Ex" que estou encontrando dificuldades em trazer
o Ministro a plenário. Ainda que alguns Senadores,
inclusive Líderes, tenham também assinado o requerimento, não estou conseguindo trazê-lo. S.
Ex- tem que vir a plenário. Esse Ministro está acusando Senadores. S. Ex" não pode ir à Comissão
da Corrupção, como a chamam, porque alguns
dos acusados estão Já, mas este Plenário é grande,
é soberano, é sério. O Ministro tem condições
de esclarecer esses fatos aqui. Se não fizerri1os
isso, essa Coinissão não chegará ao final com
grandeza e com respeitabilidade.
O SR. JOÃO MENEZES- Muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Lembro_ ao nobre orador que o seu tempo está
esgotado.
O SR. JOÃO MENEZES - Nobre Senador
Leite Chaves, o aparte de V. EX' é, naturalmente,
também no sentido de defender o posicionamento da CPI, de que eia funcione dentro das normas
legais e com o intuito no qual foi colocada na
Constituição e no Regimento Interno do Senado
Federal. Entendo que este é o dever e o desejo
de todos os Srs~ Senadores. ·
Agora, ~ssa _t:Oiriíssâo não pode estar a discutir
se o decreto foi assinado ou não, deu não sei
quantos milhões de prejuízo. Como foi que se
apurou? O próprio Ministro foi Já e disse que não
sabe coisa nenhuma, que não sabe de quanto
foi o montante do prejuízo, dado por um decreto,
que todo mundo usou, se discute todo o tempo,
não porque assinou só o Presidente, não assinou
o Presidente, não assinou o Ministro. Ora, isso
parece uma papagaiada. É preciso que se acabe
com isso.

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me um
aparte, nobre Senador João Menezes?
O SR. JOÃO MENEZES- Essa ComissãO
tem que colocar o pé no chão. Não acredito nessas notícias de que o Palácio do Planalto vai fazer
isso ou aquilo, porque o Presidente José Samey
é um homem que tem a -índole da conciliação.
Sua Excelência tem no seu espírito o melhor sentido de procurar trazer a paz para este Pais. Tado
murido sabe que Sua Excelência está sendo ataçado, bombardeado, está convidando os políticos
amigos ou não para jantar, tomar café e conversar.
E não está obrigado a fazê-lo, mas o faz publicamente. Isso p-ode parecer até uma capitis cUminutio. Muita gente se pergunta porque o Presidente está convidando aqueles que o combatem.
Stia Excelência chama porque t_ell} esse espírito
de conciliação, uma de suas caracteristlcas. Todos devemos querer essa conciliação nacional.
Essa Comi_ssão do Senado não pode ser um ins-
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trumento a mc;~is para que se jogue querosene
numa fogueira que está acesa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca_rneiro) Lembro ao nobre_ orador que o seu tempo está
esgotado.

O SR. JOÁO MENEZES - Vou atender a
V. Ex!' Vou terminar, Sr. Presidente, deixando para
fazer maiores comentários em outra oportunidade. Se Y. Ext me permite, vou conceder o aparte
ao eminente Senador Nelson Wedekin, que sempre gosta de lutar comigo, embora só verbalmente, e sem dizer nome feio.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Mesa agradece_ ao eminente Senador João Menezes.

O Sr. Nelson Wedekln --:- Nobre Senador
Jõao Menezes, _creio que V. Ex" faz um raciocínio
equivocado, porque estamos vivendo, e isto é verdadeiro, um momento da mais ampla vigência
das liberdades públicas fundamentais, o mais alto
grau de democracia política que este Pais já teve
em toda a sua História. Este é um mérito, evidentemente, do Governo. Oaro que é, também, um
-mérifu das oposições, é um mérito de toda a
-SOCiedade. Isto é bom para o País. Agora, não
é bom para o País e não é bom para a democracia
e queremos não apenas consolidá-la, mas ampliá-la-_ que se [aça um raciocinio do tipo que
V. Ex" está expendendo e que muitas pessoas
ligadas ao Governo fazem. Uma CPI não é nenhum acontecimento extraordinário na vida de
-um pais democrátiCo. Não há nada de desagregador, como pretende V. Ex-, em relação à CP!
e em relação ao Governo. A CPl está levantando
fatos, e, aí, há uma pequena diScussão: talvez boa
parte da polêmica que esta CP! eStá causando
é que ela não está tratando de um caso dete_rrninado, mas, infelizmente para o País, ela levantou
inúmeros fatos determinadoS; e inúmeros fatos
determinados que correspondem a irregularidade, que correspondem a atas lesivos ao pa_trlmônio público, que correspondem a atas de cor~
rupção, se quisermos usar uma palavra só. Não
há nada quanto ao Presidente da República. Estamos apenas nessa CPI, e falo nós porque - embora não seja seu Membro titular - é o Senado
que a está realizando, usando- uma prerrogativa.
E estranho e equivocado- vqlto a dizer- Senador João Menezes, que V. Ex', como Membro
desta Casa, não estimule o trabalhe dessa CP!
que - quero chamar a atenç_ão para um dado
__d~ mais_importantes ---está um pouco recuperando o conceito que os políticos devem ter no
meio social, porque a sociedade quer a ·apuração
dos-atas frregulares, dos atos de corrupção, quer
que se _encOntrem os culpados e que se punam
os responsáveis por esses atas. Por tudo tsto e
por este raciocínio que; ao contrário de estimuJar
a ação e o trabalho corajoso daqueles nosso Colegas, visa restringi-los, gostaria de dizer a V. Ex"
que esta não me parece ser uma atitude boa nem
para a democracia, nem para o Presidente da
República nem para esta Casa. É Preciso que
a CP! tenha liberdade para apurar e que vá em
frente. Não há nada de pessoal contra o Presidente
da República nem contra quem quer que seja.
A SocJéâade é que quer a apuração desse atas.
Essa ê uma acusão comum con:tra a classe política e isso atinge-nos de frente. É isso que nos
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desmoraliza. Então, no momento erii que uma
Comissão, com muito trabalho, até mesmO em
feriados, com muita coragem, levanta esses fatos,
não há outro caminho para nós senáo o de elogiar,
o de dizer que esse trabalho é louvável e deve
ser estimulado. Agradeço a V. Ex" o. aparte que

me concedeu.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãon)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Conló Uder do PTB, tem a palavra o nobre SeOaâof

Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR.

Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadare~:

O SR. JOÃO MENEZES- Nobre Senador
Nelson Wedekin, o aparte de V. Ex!' é muito frilpor-

Infelizmente não está presente, aqui, na Casa,
o Senador Rachid Saldãiiha Derzi, porque vou
tante, porque, primeiro, repete um fato público
---abordar um assunto que considero da maior grae notório, ou seja, que o Governo do Presidente
vidade, e gostaria que a Liderança do Governo
José Samey foi o que alcançou maior índice em
pudesse dar-me explicações sobre o que eu chamatéria de democr.acia.Ite_st_e_E_af_s_. Há até exagero,
maria de uma manobra aética, intolerável, que
porque esta democracia, no nosso ·entender, é
se faz hoje, no Poder Executivo, contra funcioo respeito ao direito de cada_ um, relaciona-se
nários públicos do País.
com direito do cidadão. E muitas vezes esta deComo todos sabem, no dia 7 de abnT passãd-o,
mocracia tem ultrapassado esse limite e tem chefoi assinado o decreto da URP, que congela os
gado a ofensas diretas a pessoas que, às vezes
vencimentos -dos servidores públicos federais por
não têm condições de se defender; segundo, por60 dias. Sabemos que, enquanto está vigente um
que V. Ex" confessou que a Comissão se instalou
decreto-lei, a partir da publicação no Diário Ofisem um fato detenninado. !sto para mim foi
cial, ele passa a ter eficácia. Os funcionários, a
muito importante no seu aparte. A Comissão _se
cada dia que passa, não estão recebendo- esse
instalou sem um fato determinado. E é por esta
reajuste.
razão que está andando assim, tateando, para ver
Vivemos_ um problema que todos conhecem,
o que faz. Daqui a pouco vai ao Ministério da
que é uma redação mal feita na atual Constituição
Previdência procurar saber por que o Sr. Ministro
Federal, que diz no art. 55:
Raphael de Almeida Magalhães comprou trezentos e não sei quantos apartamentos sem concorrência, por que o Sr. Raphael de Almeida Magalhães comprou ambulância, pagou antes de recebê-la, por que comprou outro prédio no Rio de
Janeiro e transfere o pessoal do Ministério para
cá. Daqui a pouco não tem mais fim. Quer dizer,
o que falta a essa Comissão_ é uma orientação,
que não _está havendo. Ninguém é contra a sua
existência, mas ·essa Çomissão tem que tomar
certa diretiva.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Mesa apela ao orador para que fale dentro do
tempo determinado.
O SR. JOÃO MENEZES -A Comissão tem
que tomar uma orientação, não pode ficar andan·
do daqui para acolá, escrevendo coisas de ouvir
dizer: "Ah. e_u ouvi dizer"... , porque parece que
é o que aconteceu ... Não, não pode. Não pode
ser assim. Essa ComisSão.- para ser respeitada,
tem que ter um fato determinado, tem Cjue procurar chegar ao âmago desse fato determinado com
resultado positivO. Ela não pode ser um instru·ento político para aumentar, para criar, cada
r. mais, a desordem, a falta de segurança, enfim,
1 ... o isso que está acontecendo em nosso País.
Temos Oue ajudar, o Senado tem que ajudar.
O Senado é o órgão moderador; o Seoado é o
órgão responsável e, por isso, tem que dar a sua
contributção, para que o Governo possa seguir
o seu caminho e chegar a bom termo a transição
tão esperada. O Presidente José Sarney tem dado
demonstrações_ a todos do seu espírito e da sua
capacidade de resistência. Tenho confiança de
que a classe política ainda vai fazer uma conciliação com o GOVerno Para ·que este PaíS-PõSSa,
realmente, caminhar e saiamos deste disse~que
cüsse, do que aconteceu, do que parece, da incerteza. Vamos para o caminho certo, vamos é nos
unir, vamos à conciliação e vamos ajudar este
Governo a chegar ao seu plano determinado.
Muito obrigado, e desculpe pela demora, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

"O Presidente da República. em casos de
urgência ou de interesse público relevante,
- e desde que não haja aumento de despesa,
poderá expedir decr_etos-leis sobre as seguintes matérias:
l-segurança nacional;
n- finanças públicas, inclusive nornias
tributárias; e
III- criação de cargos públicos e fixação
de vencimentos.
§ _1 o Publicado o texto, que terá vigência
iinediata, o decr-eto-lei será submetido pelO
Presidente da República ao Congresso Nacional, que o aprovará ou rejeitará, dentro
de sessenta dias a contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo: se, nesse prazo,
não houver deliberação, aplicar~se-á o disposto no § 3° do art. 51:'"
Estamos, hoje, no dia 20 de abril e, realmente,
o poder Executivo, pela Constituição, não tem
prazo legal para remeter os decretos-leis ao Congresso Nacional. Mas, parece~me, tem obrigação
moral, obrigação ética de mandar no mesmo dia,
no mais tardar no dia seguinte, esses decretosleis, principalmente um decreto-lei que está alcançando o bolso dQs_ servidores públicos federais,
e cuja rejeição ou aprovação depende do Poder
Leglslatlvo, depende de outro Poder.
Em decorrência, no texto da nova Constituição
_.._e vejo, inclusive, pelo menos o que foi aprovado
atê agora, naturalmente preocupados com esta
falha da atual Constituição - já se colocaram
as chamadas medidas provisórias, que substi~
tuem ·a- decreto-lei, e que dizem:·
--"0 Presidente da República poderá ad. _ar
medidas provisórias, com força da lei, devendo submetê-las, de imediato, para aprovação
do Congresso Nacional."
Na nova ConstituiÇão não Se colocou um prazo
limite, mas se colocou o termo "de imediato"
- de imediato,. no dia seguinte -, e me parece
que essa obrigação de mandar imediatamente
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não deixa de existir pelo fato de que não consta
na-constituição. É problema até do senso de justi~
ça. E mais: o Governo resolveu, par suas razões,
que naturalmente já expôs à opinião públicéi brasiM
leira, principalmente ao funcionário público fede~
f?ll,_que pode haver um tratamento dtferenciado
com re1ação à URP: uns têm e outros, não. Não
pretendo fazer uma avaliação sobre o mérito da
matéria. Parece-me absurdo que o indicador, que
foi criado exatamente para defender o salário da
alta do custo de vida, e_sse indicador possa ser
aplicado de maneira diferente para uns e outros,
corno se a esposa de um militar ou a de um
__civil servidor público que fosse ao supermercado
tivesse lá uma secção especial para elas com preços mais baixos, preços que também estariam
congelados durante 60 cüas.
De qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de saber se há alguma explicação,
por parte do Governo, com relação a esta questão,
e, enquanto não houver expücações, considero
e denYD-cio como uma manobra contra os funcionários públicos federais, porque esse congelamento é por 60 dias, é por um prazo curto, e
se o GovernQ demorar a mandar esse decreto-lei
para o Congresso Nacional, evidentemente a
a_t_uação do Congresso Nacional será absolutamente ineficaz, porque não iríamos mais conseguir, pela rejeição, mudar aquilo que o Governo
quer, a eficácia do desejo do Governo.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- V. Ex" permite-me um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO - Um momento, por favor._ Quero somente completar as
providências cronológicas, Senador Cid Sabóia
de C<irvalho.
No cüa 14 de abril, as Uderimças do PMDB
e do PFL aquelas que pudemos encontrar, enca~
minharam ao Sr. Presidente do Senado o seguinte
oficio:
Brasília, 14 de .10ril de 1988
A

Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
MD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Excelentissimo Sr. PresJdente:
Os Líderes dos Partidos Políticos com assento no Congresso Nacional, infra-a.Ssinados, cürigem~se a VoSsã Excelência a filll de
solicitar-lhe as providências cabíveis junto à
Casa Civil da Presidêll.cía dã-Repúblicá, objetivando o imediato envio ao Congresso Nacional dos Decretos·lei n~s 2.423, 2.424,
2.425 e 2A26,_ todos de 7 çl_e abril de 1988,
tendo em vista conterem_ ma.téria do mais
alto interesse público, como a que modificou
o sistema de reajuste salarial dos servidores
públicos federais.
_
_
--=---Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência as nossas expressões do mais digno
respeito e admiração. -Alfonso _Camargo
~F~rmln.do Henrique Cardoso-:- Uegível - Jamll Haddad - Carlos Chlarelll.
Na ocaslão, fiz a entrega desse documento ao
Presidente Humberto Lucena, e S. Ex" me informou que o P<Jlá..d.o dissera que remeteria esses
decretos o mais- tardar até ontem, terça-feira. Pacientemente aguardei que esses decretos fossem
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inClUsiVe, -sob os pontoS de viSta legal ético. Era
o que eu queria acrescentar ao discürso de V.

às 1Ohoras, esses decretos não tinham sido enviados. Por isso, faço esta denúncia com muita con-

Ex"

vicção enquanto não houver, e acredito que não
haja, qualquer explicação cabível do Governo por

O SR. AFFON:SO CAMARGO....:..... Agradeço
a V. Ex• seu aparte. Concordo com a opinião "que

que se segura esses decretos. Naturalmente, seV. Ex" expôs no seu aparte integralmente.
gurando os decretos lá, e não os enviando ao
A minha preocupação específica com o decreto
que congelou o reajustamento dos salários dos
Congresso Nacional, não dando condições de
eles serem rejeitados, ele estaria prejudiçando o____ funcionários pela URP é porq_ue esse congelafuncionário público federal.
mento é por_ sess~nta dias e essa possibilidade
Concedo o aparte ao Senador Cid Sabóía de~-- de pedido de exoneração é uma proposta que
Carvalho:
- --vígorará até 31 de dezembro de 1988.
Evidentemente, temos urgência em examinar
todos os decretos, mas esse da URP é fundaO Sr_ Cid Sabóla de CIII'Vlllho- Estou oumerltai; é de urgência urgentíssima, porque já está
vindo o discurso de V. Ex", nesta advertência que
dificil, estamos no dia 20, e, logo depois, não
reputo muito séria e muito bem intelidonada, mas
haverá tempo hábil de o Congresso examiná-lo
gostaria de fazer um adenda aQ_ seu pronunciaantes de terminãr os seSsenta dias. Então, se viermento. Na verdade, Senador Affonso Cannargo,
mos a rejeitá-lo, daqui a ·seSsenta dias, isso se
no Brasil, atualmente, se experimenta uma prática
tornará urna medida absolutamente ineficaz do
muito odiosa, que é a de culpar o funcionalismo
Congresso Nacional. Isso é tão grave que eu gospúblico e quem é assalariado por todas as mazelas
taria reaJmente de saber se alguma Uderança do
inflacionárias e todos desregramentos adminisGoverno viria aqui ao plenário para dizer por que
trativos do Pals, como se o funcionalismo público
o- Governo não manda esse decreto para o Conou o trabalhador brasileiro, essas categorias, fossem responsáveis pelo desnivelamento económi- gresso.
co que hoje marca a nossa sociedade, a_tingindo
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex• permite
a própria estrutura do Estado. Vejamos, que, neste
um aparte, nobre Senador Affonso Camargo?
momento, além desse problema da URP, estimuO SR. AFFONSO CAMARGO - Ouço V.
la-se a exoneração do funcionário, para que ele
peça sua exoneração, há um estúnulo claro, ine- Ex' com imenso prazer.
quívoco do Governo. Os governos estaduais até
O Sr. Chagas Rodrigues - V. ~ fere _dois
pensam em aposentadorias proporcionafs precoassuntos da maior importância. Um é um assunto
ces, e nisso o Governo executa uma frase que jurídico-constitucional, outro, de mérito. O instirelembra o saudoso Juarez Távorã, homem tão tuto do decreto-lei, por sua natureza, é antidemoimportante desta República, que um dia que o
crático, porque, de uma hora para outra, a vontade
funcionalismo era o câncro ou o câncer da Naçao
de um homem passa a ser lei. Então, é por sua
- uma coisa qualquer assim ele falou E essa índole, um instituto andidemocrático. E tanto é
sua fala era marcada de um principio de muita assim que a própria Constituição diz que: "O Presiinjustiça, e, ele talvez, tenha sido punido até o
dente da República, em casos de urgência ou
fim da vida por ser o autor dessa frase. Agora de interesse público relevante, e, desde que não
o Governo não diz isto, mas executa. E não é
haja aumento de despesa ... " Então, ele só deve
só o Governo da República, os Governos esta- ser usado excepcionalmente. A nova Constituição
duais procedem exatamente do mesmo modo. Y?~-1 dar um tratamento, vai acabar com esse cha·
Tudo é o funcionaJismo. Estamos agora mesmo -mado decreto-lei. Veja V. Ex" que a Carta vigente
numa Comissão que apUra- a corrupção, e Con- reza, no art. 55,§ 1~,_0 seguinte:
fesso ao prezado Colega que fique aSsirit surpreso
"Publicado o texto, que terá vigência imeouvindo alguns depoimentos, e até me preocupei,
diata, o decreto-lei será submetido pelo Presidepois da Comissão, com a continuidade daquela
dent; da República ao Congresso Nacioapuração, tal a gravidade e tal o desvio de verbas
nal ...
federais que ficavam ali denunciados perante um
órgão do Senado Federal. Ora, pa:ra um funcioAparentemente não há prazo. Na realidade, não
nário público ganhar, por exemplo, nove milhões
há necessidade de prazo. Publicado, ocorrendo
de cruzados, que seria a intermediação de uma
o fato da publicação, então, lemos:
verba de dezofto para a Prefeitura de Valença,
'"§ 1ç Publicado o texto, que terá vigência
para um funcionário ganhar essa importância, é
imediata, o decreto-lei será subr'netido pelo
preciso trabalhar quantos anos, quanto tempo?
Presidente da República ao Congresso NaEntão, se não houvesse os desvios, se não houcional.."
vesse a corrupção, não houvesse a desonestidade,
não houvesse a múrdomia, não houvesse viagens
Isto significa, perante qualquer um que tenha
desnecessárias nesta República, não houvesse o mínimo de conhecimento de Direito Constitutanta coisa irregular, talvez não precisássemos de
cional, que o Presidente não tem prazo de cinco,
apenar o funcionalismo e, por conseqüência, to- dez ou vinte dias. A remessa é imediata. Realdos que trabalham, e aí vamos chegar ao traba- mente:
lhador comum com esse problema da URP, que
"Publicado O texto, que terá vigência imeV. Ex" está a enfocar neste momento. Hipoteco
diata, o decreto-lei será submetido pelo Presiminha solidariedade a V. Ex" por seu pronunciadente da República ao Congresso Naciomento. Esses decretosj6 deveriam,_ de hâ muito,
···--nal ... "
estar aqui, porque asslm fica-se e~aziando a nos_Então, o Presidente está obrigado, desde que
sa função. O decreto se cumpre 'para depois ser
haja a publicação do texto, a submetê-lo ao Condiscutido.Aí vamos para uma questão muito ruim,
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gressO Nacional, dada a natureza do decreto-lei.
O _Congresso Nacional, sim, é que o aprovará
ou o rejeitará dentro de sessenta dias. O Congresso tem prazo para aprovar ou rejeitar, não
podendo emendá-lo, e, se nesse prazo não houver
deliberação, há os efeitos previstos na Constituição. De modo que, se o Presidente da Repúbltca
não submeter, imediatamente, o decreto-lei ao
Congresso Nacional, Sua Excelência estará desrespeitando o espírito da Constituição e, no meu
modo de ver, a própria letra da Constituição. O
Congresso Nacional não pode omitir-se: publicado o decreto-lei, se o Presidente não mandar
em tempo razoável, acho que o Congresso Nadona] deveria tomar conhecimento ofidal do decreto-lei, porque ele já está obrigando- já está publicado - e não esperar que o Presidente da República passe cinco, dez, quinze ou vinte dias sem
enviá-lo ao Congresso, pOr qUe p"cidemos coonestar; se o Presfdente da República não respeita
a Constituição, e se temos poder para apreciar
o decretp-lei, então, devemos cobrar do Presidente. O Presidente está sendo mal-informado.
O Presidente não é jurista. O Presidente nunca
advogou; o Presidente nunca fez um concurso
d~ matéiiajurídlca, muito menos de matéria constitucional. E um político e não tem tempo de estudar problemas de Direito Constitucional. Assim,
chamamos a _atenção para isto, e penso que o
--Congresso Nacional, depois um prazo razoável,
deve tomar a iniciativa, porque o Presidente estaria
"---no meu modo de ver- descumprindo a Constituição. No mérito, estou de pleno acordo com
V. Ex" Não sei o que pensam os assessores económicos da Presidência da República. Congelam-se
os vencimentos por dois meses. O congelamento
é injusto, pofQue nãO" se pode dar o mesmo tratamento aos grandes e aos modestos vencimentos,
e é injusto, porque se congelam os vencimentos
e, como disse V. Ex~. os salários não o foram,
o que seria injustiça dobrada. E não se pode admitir congelamento de vencimentos numa hora
em que o Governo permite a liberação absoluta
dos preços. Leia V. Ex~ os jornais de ontem e
de hoje e verá que os preços estão sendo elevados. Ontem, entrei numa farmácia para comprar
um re-médio e o cidadão me disse: "Foram au·
mentados, a partir de hoje, em 15%." Não discuti
e paguei. Então, são aumentados os preços dos
remédios, do leite e de outras mercadorias. A gasolina, hoje, passou a ter aumento. Permitir aumento de preços e, ao mesmo tempo, congelar
vencimentos, eu gostaria de saber qual é o tratado
de Ciência Econômica que pode justificar isso.
Isso é profundamente injusto, e quem faz isso,
ao que parece, quer levar o povo ao desespero.

de

O Sr. José Fogaça - V. ~ me permite um
aparte, Senador Affonso Camargo?
O SR. AFFONSO CAMARGO - Apenas
pãra respOnder ao aparte do Senador Chagas Rodrigues. Encontrei wna situação tão absurda, no
caso do decreto da URP, que procurei infonnarme nos órgãos técnicos de Casa, na Secretaria,
do porquê dessa redação. E We a ~uinte informação: anteriormente, dizia "e após a publicação
e será submetido" e não falava em recebimento.
Acontece que havia a publicação de inúmeros
decretos-leis e, segundo informações que obtive,
o Congresso Nacional não conseguia dar seqüên·
cia à discussão e à aprovação ou-rejeição-dos
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decretos que eram publicados. Então, passou~se
a essa nova redação, que me pareceu, ficou faltan-

do um prazo limite, ou 24, ou 48 horas. Concordo
que desde que não haja prazo, entenda-se, sob

o aspecto ético e de_ justiça democrática, de respeito a outro Poder, para o qual deveria ser remetido imediatamente, no mesmo dia ou _no_ dia seguinte, porque o que nos prende é que o Congresso ou o aprovará ou o rejeitará dentro de_
60 dias, a contar da data da sua publicação; concordo que este "a contar _da data da sua publicação" é que complicou.
Não sei se o Senador Marcondes Gadelha representa ou não hoje, a Uderança do Governo.
Não sei se está formalizado; sei que o Lider do
Governo é o Senador Rachid Saldanha Derzi, mas
não sei se há Vice-Udér.
O Sr. Marcondes Gadelha- O Líder do
Governo é o Senador Rachid Saldanha De_rzi. Apenas ia pedir um aparte a V. Ex", na qualidade
de Senador pelo PFL
O Sr. Jamil Haddad aparte?
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Permite V. Ex- um

O SR. AFFOrtSO <:AMARGO- Pois não.

O Sr. Jamll Haddad- Nobre Senador Affonso Camargo, fui um dos que assinaram o requerimento que V. Ex- tem em mãos, no sentido de
que o Presidente do CongresSO Nacional tomasse
as providêndas necessárias à remessa imediata
desse decreto--lei, para que pudéssemos, em tempo hábil, aprová-lo ou rejeitá-lo. Sabemos -que
o Governo não tem condições de mantê-lo, se
for colocado em votação no Congresso Nacional,
pois como disse o nobre Senador Chagas Rodrigues, aumenta-se a gasolina, o 61eo diesel, aumenta-se o remédio, aumenta-se o leite, aumenta-se tudo; só se congelam os salários. Sabemos
que é wna imposição do Fundo Monetário lnternadonal; a e1es pouco importa se morrem mais
oom, duzentas crianças brasileiras; o que interessa
a eles é que essa política nefasta de exportação
dê mais dólares para pagar os juros de uma dívida
·que já pagamos há mi.úto tempo. Veja V. EX-' a
incoerência: chegou-me às mãos, neste momento, um decreto assinado pelo ilustre Ministro da
Administração, concedendo a URP ao Poder Judiciário. Está aqui muito claro:
"Os valores de vencimentos e vantagens
pecuniárias devidos aos Membros do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos
lerritórios, bem como dos Membros do Tribunal de Contas da União, a "partir de 1o de
abril de 1988, ficam reajustados em 16,19%.
Assinado Aluizio Alves."
O Brigadeiro Camarínha fez mUito &em, naqUele ato, de chegar a autorizar, imediatamente o
pagamento com_a_URP, porque não é mais crível
nem admissível que se queira imputar ao funci~
nalismo público a causa do déficit interno deste:
País. Só o pagamento de 1 bilhão e 30_0 milhões
de dólares mensais, no pagamento da dívida_ extema, só isto, já é um1fator para a divida interna
estar no patamar a que chegou. Inclusive, os juros
elevadissimos _obrigam que a guitarra ou os titules
da dívida sejam colocados no mercado. Este é
o fator real, porque o funcionalismo representa,
em termos orçamentários - fiz um pronunciamento nesta Casa sobre isto - nada mais nada

menos do que_ apenas 7% _do Orçamento da
União. É preciso acabar com essa falácia. É preciso falar a verdade à Nação. Chega de engodo,
de mistificação; o povo não agüenta mais. Em
razão disto, o povo quer as eleições diretas em
novembro deste ano, porque só através de um
plano de governO, um compromisso em praça
pública, é que poderemos sair deste sério impasse
s6ci_o--e:c.onômic:o_em que nQs encontramos. Felicito V. Ex" pelo brilhante pronunciamento qu_e [az
neste momento à Cãsa, n'? sentido de e}Ç,igir maior
respeito por parte do Poder Executivo ao Poder
LegisJativo. Dizem que a Nova República c_ontinua
fazend,Q _o ÇJUe fazia a Velha República oom dose
aumentada,_ com f~rmento, porque nunca se decretou _tanto neste País çomo se decreta neste
motnentg. _Qectf:l_tç>s~leis,
apenas um dia, tiVemos, quando da extinção do BNH, em uin Diário
Oficial, trez.e. Meus parabéns a V. Ex-, e pode
contar com o apoio do Partido Socialista Brasileiro
nesta Casa em defesa do funcionalisrf)o público
da União e dos Estados.

em

O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu é que
agradeço; incorporo e concordo com toda a opinião expressa por V. Ex"

O Sr. João Menezes um aparte?

V. Ex' me permite

O SR. AFFOI'ISO CAMARGO - Ouço V.
Ext com muito prazer.
O Sr. João Menezes- Nobre Senador Affonso Camargo, o assunto que V. Ex" debate é real-

mente interessante. Tenho a certeza de que o
Governo vai enviar, com brevídade possfvel, o ins~
trumento hábil ao Congresso. Até pela própria
Constituição, depois de publicado no Diário Ofldal, o decreto, parece-me, o Congresso podia
tomar a iniciativa de discuti-lo. Não sei se o Congrffio está interessado em disci.rtlr mesmo este
assunto, pois V. EX' sabe que o número variado
de decretos que vêm da Presidência da República
morrem no Congresso, não são discutidos e não
são votados; é uma coisa imensa, uma .coisa até
lastimável para nós, Congressistas. De maneira
que ficamos um pouco na dúvida quanto ao interesse da votação imediata. Será que só em determinados casos o Congresso deseja votar? Quanto
a essa situação que, hoje, todos reclamam do
Governo, que os preços estão subindo o nobre
Senador Chagas Rodrigues foi à fannácia ontem
e encontrou o preço dos remédios aumentado;
vou ao mercado, o preço está maior - tudo isso
é uma conjuntwa geral, um complexo geral. O
Governo, quando toma qualquer providência, há
reclamação. Agora mesmo existe um decreto para acabar com as fundações; o que tem havido
de reclamações quanto à extinção das _fundações
é um negócio terrível. Por que extinguir as fundações? Porque o clamor público, inclusive da oposição, é que o déficit público está originário, sobretudõ, nos órgãos estatais. etc., e vira e mexe...
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO -S.enador
João Menezes, só para citar aquilo que me preocupa, não é o problema de recl;;unar, é o problema
do nosso direito de decidir sobre a matér@.
O Sr. Joáo Menezes - É um difeito de V.
Ex', conforme disse no início d'J meu modesto
aparte. O Presidente vai mandar o decreto com
a maior brevidade possível. Publicado oficialmen-

te Q_ ct~ret.o, o Çongresso, se quiser, pode examiná-lo de acordo com o termo constitucional.
O _SR. AFFOI'ISO CAMARGO- Mas não
é a informação da Mesa.

O Sr. João Menezes da Uderança do PFL

é: o

esclarecimento

O SR. AFFOI'ISO CAMARGO - A Mesa
informa que s6 pode proceder a leitura do decreto-lei e iniciar o processo depois de ele recebido.
Então, a Mesa não faz a leitura do decreto enquanto não o receber. Estamos vivendo uma realidade,
e V. EX, que tem todos os canais fáceis do PaJácio,
poderia, inclusive, ser noss:o Embaixador, e acredito que o Presidente da República ainda o mande
hoje, porque não há motivo para não mandá-lo
hoje.

O Sr. João Menezes -A Constituição dá
esse direito ao Congresso, e abre uma porta aí.
Vou procurar telefonar e saber realmente se já
veio o decreto ou onde ele está.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Não veio.
Até às 1O horas ainda nilo tinha vindo, senão

não faria o discurso.
O Sr. João Menezes- Não há mal nenhum
em perguntar, porque é de interesse geral, e o
próprio Presidente terá iri.teresse @e essa coisa
marche, apesar das dificuldades que se encontram em qualquer medida para melhorar a situa~
ção entre déficit e çr_édito do _Governo. Toda a
medida que se toma, ilustre Senador...
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO- Mas não
estou analisando o mérito.

O Sr. João Menezes - V. Ex• está reclamando, porque é uma medida popular, e V. Ex"
está aqUí quefencfo ser o ·defensor dos funcionários públicos, senão V. EX' não estaria aqui.
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO - Estou
cumprindo com a minha função __de Senador
da República, e oom muita honra.

O Sr. João Menezes -A sua função de Senador d~ República é a de dar ao País as condições
para que ele possa sobreviver e subsistir. V. Ex'
e nenhum ·de nós Senadores devemos estar aqui
c_om parti prls, defendendo isto ou aquilo, para
fazermos uma jogada pessoal e um asst.mto pessoal. E nisso não vai nenhuma ofensa a V. Ex'
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO- V. EX' estáme ofendendo.

O Sr. João Menezes -Apenas estou dizendo
que nã_o podem os Senadores pegar um assunto
individuai e fazer cavalo de batalha de algo que
as _oposições, que o povo está -reclamando a toda
hora. O povo está reclamando por medida~ para
melhorar a situação, e toda medida que se toma
vêm contra, aparecem os líderes, aparecem os
Çicipulistas contra. EntãO, o assunto não é fácil.
Vou procurar dar o telefonema, conforme disse
a V. Ex", para saber o que há sobre o assunto.
Ainda mais: na próxima semana virá a esta Casa
o Ministro Maüson da Nóbrega, que pode dar todos os detalhes sobre o que V. Ex" está pedindo.
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO- Deus me
livre que seja só na próxima semana resolvamos
isto.
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Não me considero ofendido por V. Ex", mas
acho que V. Ex" é absolutamente injustO; porque,
li aqui, e V. Ex" não prestou atenção, que no dia
14 de abril entregamos às Lideranças, inclusive
ao üder do Partido de V. Ex', um pedido ao Senador Humberto Lucena, para que fossem remetidos_ os decretos e não foi nem publicado, não
foi dado alarde a isso aqui. Não há nenhum interesse em fazer média com ninguérri.
O Presidente Humberto Lucena disse que Seria
mandado até ontem, como não foi mandado até
hoje, creio que tenho a obrigação de levar a público este problema, por ser grave.

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' um aparte?--O SR. AFFOI'!SO CAMARGO nobre Senador José Fogaça.

Ouço o

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Affonso
Camargó, vejo que V. Ex' enveredou por um as~
pecto técnJco;constitucional no exame da maté·
ria, embora todos saibamos que esta matéria é
essencialmente política, é uma decisão política
do Governo, uma opção que o Governo fez e
que representa, exatamente, 180 graus da orientação que foi dada por ministros anteriores ao atual
em relação à questão dos salários e da política
de salários e preços. Tenho um temor muito gran~
de. Estamos aprovando uma nova Constituição
que prevê a criação e a decretação de medidas
provisórias por parte do Presidente da República.
Ocorre que essas medidas provisórias não têm
mais o efeito do decurso de_ prazo, ou seja, elas
perdem a sua eficácia -caso não sejam aprovadas
pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
O SR. AFFOI'!SO CAMARGO -Perfeitamente.

O Sr. José Fogaça - E temo que, como
estamos a quarenta ou cinqüenta dias - e não
é um cálculo exageradamente otimista- da promulgação da nova Constituição- brasileira, neste
período de quarenta ou cinqüenta dias, daqui até
lá, temo sejam expedidos decretOs-leis em cascata, para se montar um arcabouço de polttica económica que depois não possa ser questionado
ou derrubado pelo Congresso Nacional.
O SR. AFFOI'!SO CAMARGO- Expedidos
e não remetidos, quem sabe.

O Sr. José Fogaça- Com isso a situação
se agrava, e V. ~ está denunciando 'com muita
clareza, com muita veemência. O meu temor é
que venhamos a sofrer agora até um acúmulo,
uma concentração massiva de expedição de decretos-leis, tentando fomular um política económica que está vista, que está clara, está patenteada
o que segue o rito ortodoxo do FUndo Monetário
Internacional. Basta vermos o que ocorreu na Bolívia e no Chile, s6 que lá o plano ortodoxo foi
aplicado in totum, ou seja, plenamente. Lá, os
trabalhadores, os assa1ariados, os pobres, os marginalizados, os sem-defesa, durante sete, oito
anos, apertaram os cintos ao limite _extremo da
possibilidade humana. Para quê?- Depois de passados sete ou oito anos - e esta é uma fórmula
que dá certo, deve dizer a V. Ex', cjuando fazemos
com que os pobres e os assalariados comprem menos ou deixam de tentar ter acesso ao mercado
de consumo - , o resultado é um milagre, Senador Affonso CamarQb; a inflação párci qualido os

pobres náo_compram-: Basta que retiremos do
mercado de consumo dois a três milhões de brasi~
!eiras que v!o comer menos, vestir menos e ter
menossaúde,que vão viver muito mais miseravelmente, vão morrer em maior quantidade, as crianças irão nascer menos. Tenha V. Ex0 a certeza
de que essa fómulã-rigorosamente dá certo.

O Sr. Mansueto de Lavor - Deu certo na
Alemanha de Hitler; é a solução final.
O Sr. José Fogaça-Para se pagar a inflação
basta fazer com que q_s assalariados de nível mais
baixo_c__omprem menos e vivam pior.lsso dá certo.
É uma fórmula mágica e perfeita: arrochar salários e liberar os preços. Colocar os salários dentro
de utJla Carróç_~ e Os preços dentro de um avião
ajafO. Tenha V. EX a certeza qe que isso é milagrosamente eficiente; dá certo em qualquer paJs e
deu certo agora na Bolívia, que saiu de uma inflação de 40 mil por cento para uma inflação reduzida a 40% ao ano. É um milagre, é algo impressionante como isso dá certo. Por outro lado o
cUSto social e hulnano que há por trás desses
sacrifído é grande e vejo hoje que a classe média
chilena está cooptada pelo regime, perfeitamente
identificada -com o Sr. Augusto Pinochet, e tudo
indica que o plebiscito vai aprovar a continuidade
de um regime autoritário no Chile. Entretanto,
o- preço que isso custou aos que não têm voz,
aos qUe não têm defesa, aos que não têm- direito
à opinião, aos que não têm direito a se expressar,
o pre-ço que· isso custou é incalculável. Vejo que
no Brasil não há uma coisa nem outra; nem conse-guimos implantar um programa heterodoxo,
que, ao mesmo tempo em que tem uma política
de salários e preços de controle da inflação, gera
crescimento da economia e expansão ·da renda,
nem temos uma política assim, nem temos uma
política ortodoxa de arrocho salarial, porque é
uma coisa paliativa - dois meses e tal. Então,
vejo que vamos ter uma estagflação, uma estagnaçãO econômica e ·uma recessão que vai também ser acompanhada por uma grande inflação
e, ao mesmo tempo, um sacrificio dos traba1hadores. Nem a curto, nem a médio, nem- a lon9o
prazo vejo soluções eficazes para o programa que
está em andamento no Brasil.
O SR. AFFOI'!SO CAMARGO- Agradeço
a V. Ex!', nobre Senador José Fogaça, o aparte,
que é a maior prova da importância da remessa
desse decreto à Casa, para que seja discutido.
V. Ex• faz uma ava1ia-ção muito profunda e sábia
deste problema, porque nos cabe discutir e, depois, aprovar ou rejeitar os decretos.
-O Sr. Marc:ondes Gadelha - Permite-me
V. Ex" urri-aparte, nobre Senador Affonso Cainargo?-

- cO SR. AFFOI'!SO CAMARGO -

Ouço V.

Ex', Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes GadeUta- Nobre Senador
Affonso Cãmargo, V. Ex~ tem razão de reclamar
preSteza do Governo no encaminhamento desse
decreto-lei ao Congresso. V. Ex!', Senador õperoso, zeloso e dedicado à causa pública, tem razão
de protestar contra a lentidão dos trâmites burocráticos, que já o-impacientam. No entanto, quando chama isso de trama, V. Ex_'\' está indo muito
aJém da imaginação, nobre Senador Affonso Caniãf~

O SR. AFFOI'!SO CAMARGO - Perdão,
nobre Senador Marcondes Gadelha. Gostaria de
explicar-lhe - V. Ex!' não estava aqui, no início
do meu dis_curso - que chamaria de trama, enquant_o_n.âo f!ouvesse explicações suficientes, porqu: só posso imaginar que seja isso.

O Sr. Marcondes Gadelha - Claro.
O SR. AFFOI'!SO CAMARGO -Se V. Ex'
conseguir dar-me explicações por que não foi
remetido, se por esquecimento ou descaso... Ouço v. Ex'
O Sr. Marcondes Gcldelha conceder o aparte?

V. Ex!' vai-me

Q_SR._AFFONSOCAMARGO-Estou concedendo.

O Sr. Marcondes Gadelha- V. EX" fez um
juízo de valor apressado, quando chamou de trama essa lentidão no encaminhamento. Quem trama visa um objetivo vantajoso_ e não sei que vantagem poderia o Governo auferir em subtrair à con~
si de ração do Senado esse documento, esse diploma legal. Nobre Senador Affonso Camargo, odesgaste que o Governo poderia contrair com a edição do decreto já o contraiu. Ao enviá-lo para
o Congresso Nacional, duas coisas - e somente
duas - poderão acontecer, uma de duas: ou o
-documento será aprovado pelo Congresso Nacional-=-._ e com isso o· Governo divide a responsa~
bilidade com a representação popular ou o documento será rejeitado pelo Congresso Nacionale com isso o Governo se eXfme das suas responsabilidades de implantação do seu programa chamado de austeridade, duro, incómodo e, sobretudo, desgastante. Quanto aos efeitos económicos desse texto, Excelência, não há nenhuma dúvida. V. Ex_'\' pode contestar os efeitos económicos
desse texto, principalmente se ele não se frzer
acompanhar de outras medidas visando corrigir
o déficit público na parte mais substancial, aquela
que se refere aos subsídios e aquela que se refere
à ciranda financeira no mercado de capitais. No
entanto, uma coisa V. Ex"', pelo sentimento de
justiça que lhe é inato, não pode negar nem esconder. E que a edição desse documento representa um ato de dignidade d~te Governo, porque
sabe V. Ex_'\' que esse documento vai atingir o auge
do desgaste, o desgaste político do Governo, exatamente_ às vésperas da votação do mandato do
Presidente da República. O Presidente estaria tramando, sim, se o ~nviasse depois da votação do
seu mandato. O fato de, com honestidade, asSumsir o desgaste, esse fato predsa ser ressaltado
como um ato de• dignidade, como poucos Governos ouSaram fazer neste Pãís. Veja V. Ex~ que,
quando o ato é de generosidade, aiilda que messiânica, como foi o caso do Plano Cruzado, ningUém retlama. Não sei se V. EX" mi época era
Sem1dor ou Ministro de Estado. O Plano Cruzado
era um plano _salvacionista, um milagre, um Deus
ex machlna, que foi lançado sob forma de decreto-lei. Pois· saiba V. Ex• que esse decreto-lei Propperou; o Plano Cruzado terminou, produziu todos
os efeitos danosos e não foi sequer votado aqui
nesta Casa, e ninguém reclamou contra ele. Por
quê? Porque o Partido de V. Ex!' estava auferindo
votos c_om esse decreto-lei, porque, por conta do
PlanQ tiuza"do, que foi feito sob forma de decreto:Jeí,- que não velo a esta Casa, e não houve

1062

Quinta-feira 21

uma reclamação, nem o zelo e nem a operosidade
de V. Ex" e de tantos outros, esse _documento
não foi votado aqui, nesta Casa. Por quê? Porque
era útil ao Partido que estava no Governo, embora
fosse extremamente danoso, nocivo, prejudicial,
ao interesse público, ao povo braslleiro, que hoje

está pagando as agruras e o sacrificio daquele
documento. Não ouvi a voz de V. Ex' levarltã.f~se
em favor da votação urgente, imediata, daquele
decreto-lei que tanto mal causou. Mesmo assim,
EX', dou-lhe razão quando cobra presteza no encaminhamento do documento, com as ressalvas

que modestamente lhe faço.
O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)- A
Presidência comunica ao ilustre orador que o seu
tempo está esgotado e solicita conclua o seu pro-

nundamento. _

OSR.AFFOI'ISOCAMARGO-Vouencerrar, Sr. Presidente.
Concordo com V. Ex" que a edição desse decreto foi um ato de coragem - e temos cobrado
esses a tos de transparência-, mas continuo cpnvenddo de que poderá ser o que chamei de trama,
de manobra. Por quê~ Porque _esse decreto-lei
congela - V. Ex• sabe - o reajuste da URP,
por 60 dias, para os funcionários públicos federais.
A história dos decretos-leis nesta Casa --ãí
V. Ext .entrou rememorando o problema do Plano
Cruzado- é a história das aprovações dos decretos-leis por decurso de prazo. Basta ver as estatísticas. Nunca se_aprovou aqui, nunca se chegou
a operacionalizar a possibilidade da aprovação
efetiva ou rejeiçã9, ~_não_ser em exceções à regra.
Como Se trata de _um fatO- notório, Que eu, pessoalmente, considero injusto, porque- no caso de
indicador de referências de preços e salários, que
é o caso da URP, parece-me não ser justo se
faça um tratamento para um setor da sociedade
diferente do que existe pãra outros setores esta é minha opinião pessoal e de muitos Senadores - , somos c_ontra ess_e_ decreto-lei, não é
por aí, mas o Governo teve a coragem de assumir.
Só precisa remetê-lo para o CongresSo_ Nacional.
Efeti'll:amente, por que falo em uma manobra,
uma trama, a não ser que se diga que foi outro
fato, que até agora não se explicou? Porque, se
demorar mais__um pouco - vamos admitir que
pudéssemos rejeitá-lo - , não teria nenhuma eficácia. _Se passar de 60 dias essa apreciação, perdeu a eficácia. Foi neste sentido que falei em
manobra e trama.
O Sr. Ruy Bacelar- O Governo teve coragem de propor mals uma imoralidade, mais uma
indecência neste País.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me um
aparte, Senador Affonso Camargo?
O SR. AFFONSO CAMAROO- Pois não.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O Palácio do Planalto desconhece, praticamente,
o que está sendo votado na Assembléia Nadonal
Constituinte. Dias atrás, chegoU aqui ao Congresso um projeto de lei de iniciativa do Presidente
da República, alterando a sistemática da Lei de
Greve e da Lei de SindicalizaçãO, exatamente ao
mesmo tempo_em que a Comissão Temática_da
Ordem Social havia aprovado as propostas que
entrariam no corpo da Constituição e que forZ!m
aprovadas pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. Quef dizer, no momento em que
o Poder Constituinte vota a matéria, _o Poder Executivornanda, por via de legislador ordinário, pedir
a aprovação de matéria similar, é claro, contraditando aquela votada na Constituinte. No momento em que_ a Assembléia Nacional Constituinte
- está no texto já aprovado pela Comissão de
.Sistematização - diz que o Congresso Nacional
apreciará as concessões de canais de rádio e televisão, o Sr. Ministro das Comunicações prolifera
essas concessões por todas as partes; não há
semana em que dezena~ e dezenas de canais
não estejam sendo distribuídos. E nem julgo o
mérito dessas concessões. Deveria haver respeito
por aquilo que já está votado na Comissão de
Sistematização com apoio da maioria, inclusive
pela Emenda do Centrão, e que aguardasse um
pouco para o Congresso apreciar, porque não
é matéria de urgência a concessão desses canais.
Parece que se está fazendo aquilo que o Senador
José Fogaça há pouco disse: estão querendo fazer
exatamente antecipações, mais antecipações, para que não venha a nova ordem Impedir que o
Executivo haja dessa maneira. E agora a questão
do decreto-lei. Já está aprovado pelo Plenário da
Constituinte que não haverá mais decreto-lei na
nova ordem constitucional. As medidas provisórias não têm nada a ver de decreto-lei, até porque,
realmente, uma vez não referendadas, a sua eficácia é nula, desde a sua raiz, desde o seu iníciO.
Isso é completamente diferente de decreto-lei. No
entanto, o Presidente da República está rea1mente
assinando decreto-lei, aliás, é campeão, é campeão de decreto-lei. Exatamente contrariando todos os compromissos programados do Partido
majoritário que lhe dava sustentação - não dá
mais, hoje é uma parcela minoritária. Então, além
dos aspectos que V. Ext frisa, Senador Affonso
Camargo, esse decreto-lei da URP constitui um
desrespeito à decisão da Assembléia Nacional
Constituinte. Se o" Presidente quisesse, realmente,
governar como estadista, visando o bem do País,
em vez de um instrumento autoritário já repudiado, Já, digamos assim, revogado pela nova
Constituição, senão ainda de direito, mas pelo
menos no que toca da lege ferenda, já aprovada
que está a queda do decreto-lei no novo texto
aprovado em plenário, devia fazer a convocação
dos Partidos, das forças vivas do País, dos empresários, dos trabalhadores, e encontrar uma saída
que atendesse àquele campo de interesse de todos e não apenas se ub1izasse de _um instrumento
realmente previsto na Constituição, mas que todos reconhecem autoritário, fruto do autoritarismo..Portanto, é de se repudiar essa atitude do
PreSidente, do Poder Executivo, de se utilizar de
instru~entos contra aquilo que está sendo votado
na Assembléia Nacional Constituinte.

O Sr. Mansueto de Lavor-Gostaria apenas
de ressaltar a importância da cobrança que V.
EX está fazendo aqui. Como o assunto é da maior
importância, da ro_ai_or pertinência e· atualidade,
sempre se descobrem a1guns ângulos. E um ângulo que queria aditar, se me permite, ao seu
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO -Agrapronunciamento, é o permanente _desrespeito do
Poder Executivo para com o Poder Constituinte. - deço e concordo, e encerro, Sr. Presidente.

Fico no aguardo de duas providências: ou
a remessa imediata, hoje se possível, aesse decretO, poiS já foi feita uma prOmessa âo Presidente
HumbertO" Lucena,__ e gOStaria que Y Ex" levasse
ao Presidente Humberto Lucena a nossa preocupaÇãO, sei que S. EX? está preocupado, que fosse
feita a_ remessa ainda_ hoje; ou que o Senador
Rachid Saldanha Derzi, como Líder do Governo
nesta Casa, venha aqui nos dar explicações por
que o decreto-lei não foi remetido em tempo hábil
ao COôgresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, _em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n~ 52, de 1988 (n~
215/87, na Casa de origem), de inici<ltiva
do Senhor Presidente da República, que
altera o art. 98 da Lei no 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, que dispõe sobre o
estatuto dos militares, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário

A discussão da matéria foi encerrada na sessão extraordinária anterior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
---OSr. Ruy Bacelar -Sr. Presidente, peço
verificação. --

O SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro) Será feita a verificação solicitada pelo nobre Senador Ruy Bacelar.
A Presidência vai suspender a sessão por dez
minutos, adonando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário, em obediência
ao disposto no inciso Vi do art. 327 do Regimento
Interno.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às "12 horaS e 45 minutos, a se!r
são é reaberta às 12 fiaras e 50 minutos)

--o SR.

PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Esta ·reaberta a sessão.
-

_Continua e\l:idente a falta de quorum.
As matérias constantes dos itens de números
1 a 1O da Ordem do Dia ficam com a sua votação
adiada.
São Os seguirttes os it~ns cuja votação
é adiada:
2
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara 111 5, de 1988 (no 240/87,
- --na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que faculta aos
servidores públicos federais a opção pelo
regime de que trata a Lei n~ 1.711, de 28
de outubro de 1952~ e dá outas providên---oas; tendo
Parecer favorável, proferido em plenárto.
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cria a _16.~ região da Justiç-':1- do Trabalho
e O~reSpec&íVO irlbU.n"ã:l ReiJional do Tr'abãlho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho, e dá outras
proVidências, tendo
-Pare~ero favorávêt pr9ferido em plenário.

3

Votação, em tumo únic.o, do_ P~:ojeto
de Lei da Càro_ar-ª__ n" 6~ de 1 988 (n~
8.169/86, na Casa de origein), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que
dispõe sobre a estrutura das categorias
func:ionals do Grupo-AtiVidades de Apoio

Judiciário dos ServiÇOs Auxiliares da _J_us_:_
tiça do_ Distrito__Ee_deral e dos TerritóriOS
e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

10
Votaç.ão.~ em -primeiro turno, do Prci- ---jefOde Lei da Câmara n~ 14, de 1988 (n~

a

381788; na: Casa de origem), de iniciatiVa
do Senhor Presidente da República, que
dispõe sobre a criã.Ção ae cargos na Secretaria do T nbunãl de JustiÇa- do DistritO F edera! e dá outras providências, t~ndo _o

concessão de bolsa-auxílio ªo Atleta ama-

Parecer favor_ável, proferido em plenário.

4

Votação, em turi'fo únic_o, do Projeto
de Lei da _Câmara_n" 9, de 1988 (n, ~O_Q/87,

na Casâ de origem),

que -dispõe sobre

dor e dá outras providênciaS, tendo

Parecer favorável, proferido em l'lenário.Parecer favorável, proferido em plenário.

5
Votação, em turno único, do Projeto

de Lei da Câ_mara no 15, de 1988 (N"
260/87, na CãSà de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente _da __República, que
dispõe sobre _a organização do quadro de
engenheiros militares no Ministério do
EXédtO, e dá_outras providênCiaS, tendO
Parecer favorável, proferido em plenário.

6
Votação, em turno úflico, do Projeto
de Lei da Câmara n 9 17, de 1988(JJ"
425/88, na ·casà de origem), que altera
os arts. 7" e 71 da Lei n~ 4.737, de 15
de julho de 1965- Código Eleitoral, e dá
outras providências, tendo
Parecer favoLável, proferido em plenário.
7

Votaç_ão, em tumo_único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 19L de 1988 (n7a0
216/87, na Casa de origem), de iniciati"a
do Senhor Presldente da República, que
institui o plano nacional_ de gerencíamento
costeiro e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

8
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câri1ara n" 24;--de 1988(n9
408/88, na t:asã- de origeto), qué dispõe
sobre as medidas _de_ proteção e amparo
às vítimas das enchentes e desabamentos
ocorridos nos Estados do RiO de Janeiro
e Acre e de fomento às atividades econômicas das áreas atingidas, tendo
Parecer favorável, proferido _em plenário.

9
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n" 7, de 1988(n"
8.387/86, na CaSa: de origem), de iniciativa
do Serihor Presidente da Repúblfca, que

O SR. PRESIDEI"'TE (Dirceu Ca-rneiro) Item 11:

Apreciação, em turno único, do Parecer
2, de 1988, apresentado pela Comissão
Especial, concluindo que não deve ser objeto
de deliberação a Denúncia-s/n?, de 1988,do
Senhor Deputado Gerson Peres, contra o
Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Gera] da República.
n~

Em disCUSSão õ"parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votaÇão da matéria
fica adiada, por falta d~ _quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es-

tá esgoiada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
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!~~ic-':1-Ç~9 _qe caf!did~~ a Pr_e:~.i~_ep.!!'!_4a República
pelo seu partido, o Partido Democrático Socfal.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, gostaria de afirmar, peló" convívio pessoal que desrrutei com o
_Ministro Mário Andreazza, gostaria de ressaltar esse aspecto pouco suscitado da sua vida pública,
o seu poSicionamento politico. Afirmo, Sr. Presidente, que o M.il)is~o Mário Aodreazza era, básica
-e fundamentalmente, um democrata, um homem
co~prometidri com_? proce~so de n(;)rmalização
da vida pOlítica deste País, comprometido com
~- ~c~taç_ão dos cânones _polfticos -~-~ __Sanquista
do poder, tanto que aceitou, com amargura, -mas
com naturalidade e resignação, o resultado da
COnvençãp -do Partido· Demo.cráticO Social. Jamais tentou ~11terf~rir na(juel~ prC?cesso, jamais
procurou outro resultado que não fosse aquele
que Sars-se· da vont.ãde, da consciência dos convencionais, porque a tolerância à opinião alheia,
porque o respeito ao direito alheio de divergir
era-a marca registrada do seu caráter, a sua senha
e a sua carteira de identidade. Essa tolerância
dO ~iUstrOMário Andreazza, Sr. Presidente, é uma
característica do espírito público eterna e fundamental nos dias em que vivemos e no futuro que
está por vir.
Sr. Presidente, há uma aspecto mais que eu
gostaria de revelar, que esta Casa não tem conhecimento, e talvez a. Nação não- saiba: Mário Andreazza tinha um compromisso conosco, aqueles
que faziam a sua campanha, aqueles que faziam
parte do s~ que elaborava o seu programa de
governo, que elaborava a linha política a ser seguida, caso fosse eleito Presidente da República. Mário Andreaua tinha um compromisso conosco
de colaborar para a implantação do parlamentarismo no Brasil. Essa é Lima marca importante
de um homem que entendia que o -p-oder deveria
ser dividido, que o poder deveria ser plural, que
o ·poder deveria conter a partiCipaÇão de inúmeras
agências da sociedade e uma das formas de materializar eSte aspecto sería colaborar para a implantação do sistema parlamentarista de governo.
Esta é uma revelação que__f~ço, creio não esteja
registrada em nenhum ponto, mas reflete as nos·
sas c:oiiver~_s, .-aS nossas diScuSsõeS, ein termOs
de preparação da organizaÇão da vida política do
. futUJ:O democ~4~co deste País.

O SR. MARCOI'ID_ES GADELHA (PFL PB. Pronuncia o_ seguinte discurso. Sem !-evisão
cio _orador.)- SJ:._ Pfe_sjde_nt_e, Srs. S_enadores:
venho _à tjiburla para reQiStrar_o _meu pesar peJo
faleclmerito do Ministro Mário Andreazza, honiem
Público de extraordinária-respeitabilidade e meu
"WJliQb pessoal, dedicado à causa pública e dotado
O Sr. Aureo MeDo- Permite V. Exe um aparc;l_e Virtudes que a História vai revelar, em nível
te?
crescente, com o _passar do tempo.
O SR. MARCOI'IDES GADELHA - ConNós nos habituamos a cultuar do Ministro Mário
cedo a palavra a_o Senador _Aure9 Mel!o.
Andreazza a imagem do realizador audacioso, do
O Sr. Aureo MeDo - Muito obrigado é:! V.
homem que varava os sertões, a mata ínvia, o
EX' Eu, Inclusive, estou recolhendo essa informaagreste deste País, implantando a obra ciVIlização d~ que Mário AndfeaZza seria um_ partidário
-tõria. Aprendemos a cultivar em Mário Andreazza
aquele ímpeto de pioneirismo que lembrava_, de
do parlamentarismo, e para mim constitui, uma
certa fcirimi, Bernardo Sayão.
· antinOmia, porquanto Mário Andreazza, para mim,
era a própria personificação do presidencialismo.
A imagem de Af:lcl!eazza está lig~c_l_a à Rodovia
Por uma razã?: desde muíto.s af!ps-, desde qUando
_ Ttansamazônica, es_~)igada à s._onstrução da Ponte Rio-Nlterói, está ligada a uma _fase da-Vida_do
parti p_ara a atividade política,. como componente
do Partido T rab_alhiSta BraSileiro, herdado depois
País Voltada pelo des_eflYQlvimentismo, pelâs taxaS
pelo MDB, e finalmente também herdado pelo
de crescimento do ProdUto Interno Bruto aCelerado -e pela ·neceSSidade de implantação de obras
PMDB, sendo eu, portanto, um super~histórico
partidário no âmbito dessas agremiações. tinha
civis para o acompanhamento deste processo de
que abrir uma exceção- de admiração profunda,
m-Odernização de toda a sociedade brasileira. Há
entre todp aquele staff que compunha a chamaum aspecto que não logrou aflorar claramente
a -pUblico, -Sr. Presidente, a imagem política do da administração revolucionária, para a figura singular ae Mário Andreazza. Eu _associava sempre
Ministro Mário Andreazza, uma vez que só teve
a figura de Mário Andreazza à de Juscelino KubitsáPortunidade de disputar uma convenção para
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chek, e tenho a impressão de que, <;;e Mário An-

dreazza tivesse sido o nosso presidente, _ele teria
sido um segundo Juscelino, porque er?l um ho.-

mem de iniciativas fantáSticaS; de poderosa imaginação, de__uma simplicidade especial, com_ as características de um verdadeiro líder presidencialista, e não parlamentarista, como no meu entender, seria uma indumentária política _que não se

casaria muito bein com a sua personalidade. E,
como amazônida, tenho uma dívida profunda de

gratidão em teJação àquele cidadão, precisamente a retificação e asfaltamento da Belém-Bras.ma,
que deu um impulso extraordinário à região do
Norte, que tanto ansiava e precisava desse melhoramento. Há também aquela visão que todos
conhecem, principalmente nas grandes metró~
peles brasileiras, que é a Ponte Rio-Niterói, e mais
aqueles empreendimentos que V. Ex' cltou, com
perfeito acerto e propriedade, das iniciativas estradeiras neste País que correspondem à sua vitalização venosa, para parafrasear as afirmativas do
antigo Presidente. Associo-me pessoalmente a esta homenagem na profunda admiração que tenho
a esta figura que passou, mas deixou a marca
de seu talento, do seu coração grande, de sua
ilhaneza neste Brasil, através de benefícios que
são diariamente auferidos por toda a nossa população. Acreditando mesmo, que se Andreaua tivesse_ sido mais bem-sücedido nas convenções
partidárias, não tivesse talvez sido vítTma de certas
traições que acomt!em, às vezes, os grandes canditados, provavelmente, quem sabe mesmo, quase com certeza, teríamos outro resultado, outro
panorama e talvez até outro Presidente neste País,
porque Mário Andreazza era uma figura que galvanizava, que atraía simpatias e que se impunha
muito à admiração de todos os brasileiros.

O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre
Senador Áureo Mello, gostaria de deixar claro este
aspecto: o Ministro Mário Andreazza, se, fosse eleito Presidente da República, seria eleito pelo sistema presidenclaJista de governo e seria Presidente
da República, sem dúvida, encarnando toda essa
disposição de luta que V. Ex.' retratou muito bem,
toda essa garra, toda essa versatilidade, _que era
própria de Juscelino Kubitschek.
Na verdade, flz referência a Bernardo Sayão,
que, a mel! ver, era o modelo que mais se aproximava de Mário Andreazza, uma vez que Andreazza
não chegou a Presidente 4a República. É possível
que, chegando lá, pudesse encarnar aquele espírito de Juscelino, de cinqüenta anos, em cinco
e se aplicasse e se multiplicasse em inúmeras
ações, cada qual mais audaciosa, com vistas a
dar saltos qualitativos e quantitativos na modernização da sociedade brasileira.
Outro aspecto do seu comprometimento era
pessoa] com o seu staff. Era um compromisso
pessoal de colaborar para a implantaçáo do parlamentarismo no Brasil.
E veja bem, nobre Senador, que a liderança
forte não é necessariamente uma característica
exclusiva do presidencialismo. Te mos líderes
muito fortes no parlamentarismo. A Sr" Margareth
Thatcher, a Dama-de-Ferro, é uma Primeira-Ministra, no entanto, exerce o seu governo numa
linha extremamente voluntariosa. O mesmo se
diga em relação _ao Primeiro-Ministro de Portugal.
Isso em outras latitudes. Em Cingapura temos
um Primeiro-Ministro extremamente voluntarioso,
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criativo, corajoso, que sai à frente e que s6 não
consegue concentrar o poder porque a natureza
das intituições o impede.
Isto não quer dizer que Mário Andreazza estivesse talhado para ser Primeiro-Ministro, e não
o afirmei em nenhum momento. Seria presidente
da República, sem dúvida, mas tinha consciência
absoluta de que este País votaria uma nova Constituição.· Ele pfóprio tlitha como compromisso público, escondido por todos os meios de comunicação, a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte. E sabia que essa Assembléia Nadona! Constituinte iria optar por um modelo após
o seu mandato, iria optar entre parlamentarismo
e presidencialismo, e, neste caso, ele se comprometia conosco para colaborar com a luta parlamentarista. Deixo Isto bem claro, porque não podemos confundir. V. ~ tem- razão quando diz
que ele seria um presidente da República e exerceria o cargo com o presidencialismo. Não há___
questionamento quanto a isso. Mas era um homem aberto a essa necessidade de divisão do
poder com o Legis1ativo. Provas sobejas foram
dadas por V. EX" e não vamos aqui reprisar esses
fatos.
Nobre Senador Áureo Mello, agradeço a V. Ex"
o aparte importante que deu, substancioso, onde
levantou traços interessantes da personalidade do
Ministro Mário Andreazza, e expos sua gratidão
cõmo amazônida, como homem de uma região
beneficiada pela ação do Ministro Mário Andreazza, e que hoje desperta, graças a Deus, para um
novo estilo de vida, e começa a acompanhar, pari
passu, o progresso das outras regiões.
O Sr. Nelsof.l ciimetro- Pennite-me V. EX"
um aparte?
-

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço,
com multa honra, o nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador
Marconde_s Gadelha, esta é uma Casa política onde todos devemos registrar os acontecimentos
a1egres ou tristes que marcam a vida pública dos
homens do e:aís e do estrangeiro. Por maiores
que sejam as divergências que, no curso da sua
vida, Mário Andreazza tenha criado, como todos
nós criamos, está é_ a hora de rogar-se a Deus
pela paz da sua alma, pelo bem que S. Ex~ fez
e pelo mal que, certamente, impediu que se fizes_se. O Brasil julgará os perfodos _em que S. Ex!'
foi Ministro -de Estado, a sua atuação, e reverenciará a sua memória. De qualquer fo~ma, os julga~
mentes, menos d~ nós, os contemporâneos, serão dos que vierem depois de nós. Não tendo
-sido em nenhum instante correligionário de S.
EX', tive, porém, o prazer da sua amizade e o
convívio .agradável e fiatemo que a todos dispensava. Esse traço do seu caráter certamente terá
multiplicado a sua popularidade não s6 no meio
político como em todos os setores onde S. _Ex"
teve qualquer influência, e até mesmo entre aqueles que, não o conhecendo, o admiraram por seu
trabalho, principalmente por aquela capacidade
de fazer amigos e de mantê-los, que foi uma das
CarciclerfstiC:as da sua vida. Dá-me a Uderança
do PMDB a honra de traduzir neste momento
o pesar do nosso Partido pelo desaparecimento
de Mário Andreazza, que, não tendo nunca integrado as nossas fileiras, foi sempre digno do nosM

Abril de 1988
so respeito, muitas vezes das nossas críticas, mas
também do nosso apreço pelas obras que conseguiu realizar neste País. Esta é a palavra de sentimento que procuro traduzir em nome de todos
os companheiros do meu Partido.

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, encerro_estas minhas palavras agradecendo ao Senador Nelson Carneiro o seu aparte, ·
solidarizando-me com a famil!a de Mário Andreazza neste momento de dor, rogando a Deus que
lhes dê conforto e resignação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Odaclr Soares,
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Em 1°-4M86, denunciei publicamente, desta triM
buna, o não cumprimento pelo Governador Ângelo Angelin de sua prometida ação governamental
na recuperação de 6.000 Km de estradas vicinais
no Estado de Rondônia.
Embora não tenha sido a minha a única voz
que se levantou_ contra o desgovemo do Estado
que represento, pois que a Assembléia Legislativa
iniciava a instauração de Comissão Parlamentar
de Inquérito para tratar do mesmo tema por mim
apontado, fato esse amplan'l-erife denunciado pela
imprensa rondoniense, o Sr. Ângelo Angelin nada
fez no sentido de resgatar sua promessa de campanha, nada fez para recuperar a precária malha
rodoviária, castigada palas chuvas e pelo uso, destroçada pela falta absoluta de conservação. O
PMDB, partido responsável pela colocação do Sr.
Ângelo Angelin no Governo de Rondônia, e que
deveria ser o primeiro a cobrar dele um mínimo
de ação político-adminisfratíva;- tampouCo o fez,
caracterizando-se' pela ausência e pela omissão.
Pressionado pelo damor_do povo e do empresariado, bem como da imprensa e do Legislativo
estadUal, o Governador viria mais tarde a anunciar
a contratação de empreiteiras para a tão sonhada
recuperação. Ftm do problema? Solução do caso? De modo algum! O que o tempo viria a mostrar seria uma séiie muito rriaior de irregularidades, um rwnoroso caso de polí:tica. Aproveitando-se da boa fé do nosso povo, o Sr. Angelin
deu início e_continuidade a uma "realização fantasma". Foram inúmeros e vultosos os pagamentos, em prejuízo do erário, com nosso dinheiro
de contribuintes, feitos às empreiteiras, sem que
as obras tivessem sido concluídas. As irregularidades, mais uma vez, foram denunciadas e amplamente divulgadas pela Assembléia Legis1ativa,
em â:nbito regional, assim como por mim e pela
imprensa, a nível nacional. Inúmeras foram as
denúncias por mim feitas,- muitas desta tribuna,
como ocorreu em 30 de junho de 1986, em 25
de agosto, em 24 de setembro e em 14 de outubro
do mesmo ano. Fazendo referência aos crimes
contra o T escuro estadual Ou prõniiilciando-me
especificamente sobre os mesmos, fui incansável,
como parlamentar e cOmo -ddadão, na luta em
defesa do Estado de Rondônia e do patrimônio
público. Mais uma vez, o PMDB nada fez, acobertando as ações nefastas do Sr. Angelin sob o
manto cúmplice de s_eu silêncio. Dessa forma protegido, o Governador encontrou campo para seguir fazendo o que queria, para continuar espoliando, iludindo a boa fé de seus eleitores, dilapiM
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dando os recursos do Estado que deveria
nar e não governou.

gover~

Em 15 de março corrente, pronunciando-me
por ocasião da passagem do 1o aniversário do
Govemo (?) do Sr. Jerónimo Santana~ çligno sucessor do Sr. Ângelo Angelin, e_ peemedebista

como ele, tive oportunidade de glosar o festival
de mentiras intitulado "Relatório de Atividades 87
do Governo Jerónimo Santana_". No "rela_tQrio",

o Governador Jerónimo Santana faz menção à
conservação e manutenção, em seu primeiro ano

de mandato, de nada menos que 4.402 km de
rodovias vidnals. É a repetição da mentira, Sr.

Presidente e Srs. Senadores. J:: hora de verificarmos quem, desta vez, recebeu pelos "serviços
executados", execução essa que, disse e repito,

não foi nem pode ser vista por ninguém, pelo
simples fato de não existir, de jamais ter existido.

Voltando ao mandato do Sr. Ângelo Angelin,
cumpre-nos registrar que o Tribunal de Çon~s
do Estado de Rondônia vem_ de constatar ~das
as irregularidades por mim denunciadas. Tenho
em mãos o Jornal do BrasJI do dia 23 de março,
que traz em sua página 12 o Seguinte título: "Angelin pagou estradas que empreiteira não fez",
Diz a nota que o Tribunal de Contas condenou
o ex-Governador Ângelo Angelin, um assessor e
dois ex-diretores do DER a devolverem ao T~sou
ro Estadual importânCi~ que ultrapassa 30.600
Obrigações do Tesouro Nacional, reembolsando
o Estado por pagamentos efetuados às empreiteiras Vértice Engenharia e Construtora Tri1.mfo,
a primeira das quais recebeu integralmente por
185 quilômetros de estradas abertas, quando efetuou apenas a abertura de 11 O quilômetros, enquanto a segunda abriu menos de 332 quilômetros, tendo recebido por 966 quilômetros contratados. Um dos ex-diretores do DER condenados
ao reembolso, sob pena de seqüestro de bens
pessoais, é o hoje Deputado Estadual Rigon1~ro
Agra, do PMDB.

Diz ainda a nota que o Tribunal de Contas d~i
diu igualmente representar ao Ministério PúbUco
contra o ex-Procurador-Geral do Estado, Jair de
Oliveira, por crimes de responsabilidade e peculato.
É a justiça que se faz, embora tardia, como
infelizmente ocorre neste País desde tempos imemoriais. Não é ainda, alertamos, chegado o tempo
de celebrarmos. Há ainda muito o que se apurar
de falcatruas do Sr. Angelin. Há tudo por apurar
quanto às irregularidades de Jerónimo Santana
& Companhia, cujo governo é a versão r~vista
e aperfeiçoada do modelo ~de corrupção do governoAngelin.
J:: tempo, isto sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de colocarmos um paradeiro definitivo neste
estado de coisas. Rondônia_ não merece, nem o
povo rondoniense tampouco, um governo que
nada realiza, um governo onde a corrupção e
a mentira se mostram como os ~nicas fatores
constantes. É hora, repito, de iniciarmos em Rondônia o domínio da verdade, da probidade, da
responsabilidade. É hora, concluo, de varrermos
a corrupção de nosso Estado, instalando lá um
governo que realize alguma coiSéJ pelo nosso povo!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCGME/YTOA Qi1E SE REFERE O SR.
SE:NADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

ANGEUN PAGOU ESTRADAS QUE EMPREITEIRANÃOFEZ
Porto Velho- O Tnbunal de Contas de Rondônia condenou o ex-governador Ângelo Angelin
(PMDB), dois ex-diretores do DER e um ex-assessor a devolverem 30.640,26 OTN (pouco mais
de Cz$ 25 milhões) ao Tesouro do Estado dentro
de 30 dias. Eles foram responsáveis pelo pagamento, a duas empreiteiras, por obras que nunca
foram executadas - ou o- foram parcialmente.
Se não atenderem à intimação, poderão ter seus
bens seqüestrados.
Ao julgar dois dos sete processos que envolvem
o "escândalo dos 6 mil quilómetros de estradas",
o TnbunaJ também multou em 50 unidades fiscais
do Estado (cada UPF vale hoje Cz$ 1 mil 450)
o ex-governador e em 30 UPF o ex-diretor aarer
Rezão, o ex-assessor Ronaldo Mattiessem e o exdiretor-geral do DER, Rigomero Agra, hoje deputado estadual pelo PMDB. As multas deverão ser
recolhidas dentro de 30 dias.
-0-Tribunal tambêm deddiu representar ao MinistériO Público contra esses cinco envolvidos e
o eX-péoêürãâor-geraJ do Estado, Jair de Oliveira,
por prática de crimes de responsabilidade e peculato.
OS doiS PrOcessos julgados ontem envolvem
as empreiteíras Vértice Engenharia e Construtora
Triunfo. A primeira abriu apenas 110 quilômetros
dos 185 de estradas previstos no contrato, enquanto a seQunda abriu 331,9 dos 966 quilómetros previstos, mas foram pagas como se tivessem
cumprido o total da quilometragem. O T ribunaJ
decidiu glosar 6.905,34 OTN pagas à Vértice e
23.734,92 OTN pagas à Triunfo. O Tribunal ficou
lotado na sessão -pública, quando suas mais de
100 cadeiras foram tomadas por políticos, empreSárioS e-SíildiCalistaS. Foi preciso colocar assentos
suplementares para abrigar a platéia, cujas reações iam do riso aos aplausos. T odes riram quando o advogado, Anísio Feliciano, constituído por
Antonio Clarel Rezão Pinto, disse que as estradas
foram de fato construídas, mas destruídas pelas
chuvas e seu leito posteriormente foi tomado pela
floresta. Todos aplaudiram quando o conselheiro
do Tribunal, Massud Badra, disse que o fato de
o ex-diretor-geral do DER ter sido eleito deputado
estaâual não o isenta de responsabüidde no escândalo, obs_ervando que se o voto popular fosse
um atestado de probidade para os eleitos", a Naçãõ -não eStaiia; no momento em que se- elabora
a ConstituiÇão, S-obressaltada e poderfa dormir
tran(jüila''.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurs_o.) Srs. Presidente,
Srs. Senadores:
Tenho em. mãos correspondência que me foi
dirigida pelo Sr~ José de So_uza:, Presidente da
Assodação Brasileira de Funcionários das Comu-"
nicaÇões (ABRAFCO~). criada em novembro ú1timo, com o objetivo de defender os interesses
dos ex-seJVidores do antigo Departamento dos
Correios e Telégrafos (DCf).
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Em Sua explanação, o citado Presidente se ref~
re OinjU?ta situação em que se encontram os carteiros do antigo DCf, hoje aposentàdos. Enquanto na ativa, esses servidores eram classificados
nos níveis 10, 12 e 14. Ao serem aposentados,
foram posicionadOs enreferêncta única e, por essa
razão, não receberam as vantagens previstas ria
Exposição de Motivos do DASP n" 77, de 22 de
fevereiro.de 1985, ou seja, concessão de 12 referências, estendida aos inativos desde que a categoria funcional do servidor comportasse tal acréscimo, conforme decisão do Tribunal de Contas
da União.
· Vejamos o que estabelece a legislação. A Lei
n" 1.050, de 3 de janeiro de 1950, determinou
que -os proventos de [natividade dos servidores
civis e militares, atacados de moléstia grave, contagiosas ou incurável, serão equiparados aos vencimentos dos servidores ativos da respectiva categoria, padrão ou posto.
Por outro lado, a Exposição de Motivos n" 77,
do DASP, aprovada pelo Senhor Presidente da
República, estendeu aos servidores integrantes do
Plano de Oassificação de Cargos as medidas de
reposicionamento em referências de vencimentos
e salários já adotadas com relação aos servidores
cMs dos Ministérios militares. Essa medida trouxe
substancial melhoria aos servidores, à exceção
daqueles aposentados e posicionados em referêiida única como é o caso dos carteiros do antigo Der, que paSsaram à ínatrVidade quer em
virtude de doença grave ou incurável de que trata
a Lei n" 1.050/50, quer pelo fato de se terem
aposentado por tempo-de serviço.
O enquadramento dos ex-servidores do DCf
em referência única é interpretado pela ABRAFCOM como medida inusitada e absurda, que fere
"os mafs comezinhos princípios de igualdade,
bom senso e justiça".
A exclus_ão dos carteiros da melhoria de vencimento proporcionada pela Exposição de Motivos
n" 77, DASP, frustra o cumprimento da Lei n"
1.050/50, no caso dos inativos portadores de
doença grave ou incurável, e, para os demais,
foge a~ princípio da justiça.
Ora, Sr. .Presidente, não posso acreditar que
o expediente do DASP tivesse o prõpósito de discriminar uma classe laboriosa como a dos carteiros, que tantos serviços prestaram à sociedade,
e, muito menos, que o Tribunal de Contas da
União tivesse interpretado restritivamente aquele
documento, como entendeu a divisão de Aposentados e !nativos do Ministério das Comunicações,
conforme nos informa o presidente da Associação
Brasileira de Funcionário das Comunkàções.
Acredito que aquela Exposição de Motivos do
DASP não previu os casos em _que o servidor
aposentado seria posicionado na referência única
e, por conseguinte, não faria jus ao acréscimo
de 12 referências.
De qualquer maneira, é uma injustiça que deve
ser reparada.
Ern face do exposto, dirijo um àpelo ao Ministro
Chefe_ d?l SeCretaria de Administração Pública da
Presidênci~;~ Oa _República, no sentido de estudar
e p-ropor aoSenhor Pregjdente da República medidas que corrijam a situação dos ex-carteiros do
DCT aposentados e posidonàdos na referência
única, a fim de que não permaneçam em situação
de desigUaldãde com Seus ccilegas.
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Com essa meritória providência não s6 se cum~

a

da_Eletrosul para COPEL. Q que S. Ex- pretende

pre a Lei n<? 1.050150 nos casos espédficoS, mas

coffi-iSsõ?

também se pratica justiça _com uma laboriosa
classe, que tantos serviços prestou a este Pais.

A COPEL, que já foi a maior consumidora da
Eletrosul, agora é praticamente auto-sufidente e
vem recebendo quase que com exclusividade sua
quota~parte da geração de ltaipu. Ora, concretiz-ªda -ª-1fª---~ferência _9.as usinéJS de Salto Osório
SaltO Santiago, a COPEL. além de auto-suficiente, se transforma em exportadora de energia
para outros Estados. Em conseqüência, a EletroSul perd~rá mercado e deixará de colocar sua
disponibilidade. Como ela tem um_ investimento
e um cuSto de serviço que devem ser remuneradÇ>s, será obrig_ada a aumentar sua_ ~rifa.
Com isso -~é fádl de Se ver - a situação
da CELESC, que recebe da Eletrosul praticamente toda a energia-que distribui, ficará.insustei1tável,
apesar dos mecanismos de equalização tarifária
e de compensação financeira existentes entre as
empresas do setor elétrico.
Sr. Presidente, meus caros colegas, é visivel
o perigo -que ameaça Santa Catarina se forem
exitosas as investidas do Governador do Paraná
na pretensão de dominar o mercado de energia
elétricà na região SJJL Como se sabe que nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais
fraco, a Eletrosul precisa ser mantida e fortalecida
não s6 para o bem do meu Estado, mas também
para o fortalecimento da União.
É nesse sentido - preocupado com o jogo
de pressões e contrapressões que sempre acompanham decisões dessa envergadura·- que apelo para o Ministro Aureliano Chaves no sentido
de encerrar esse processo, pondo um ponto final
nas pretensões imperialistas do Governo do Paraná.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Conc:edo a palavra ao nobre Senador Nelson WeM
dekin.

-

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente.

Srs. Senadores:
Fígaro, no não tão distante "O Barbeiro de Servilha", afirma a certo momento: "O grande nos
faz bastante bem quando não nos fal maJ".
Essa verdade me ocorre no instante em que

tomo conhecimento de ação om tanto quanto
escusa que, se _concretizada, comprometerá seriamente a economiet do meu Estado, que busca
sua vocação apesar da pressão representada pela
presença de dois vizinhos poderosos.
Trata~se da campanha movida pelo Governador do Paraná para a extinção da Eletrosul.
Na aparência, surpreendente pretensão. No
fundo, porém, um olhar mais crítico permite ver
manobra cuidadosamente urdida. Ora, por qu:e,
no momento em que o setor energético vem atravessando em todo o País séria crise, extinguir
a empresa responsável pela _construção e operação de centrais elétricas de interesse _supra-estadual e de sistemas de transmissã_o em alta e
extra-alta tensão que visam à integração interestadual dos sistemas elétrlco$?
A resposta pode ser encontrada sem dificuldades em pou-cos números. Hoje a Eletrosul conta
com 4.050 mW de disponibilidade, que completa
as necessidades das quatro concessionárias de
sua área de atua~o; a Companhia Estadual de
Energia Elétrica, do Rio Grande do Sul, as Cenúais
E1étricas de Santa-Catarina SA a Companhia Paranaense de Energia e a Empresa de Ei1efgia
Elétrica de Mato Grosso do Sul SA
O suprimento de energia da Eletrosul completa
os números. No mês de fevereiro, a CEEE se
manteve nos 820 mW; a CELESC. rios_1.061;
a COPEL, nos 326; e a ENERSUL, nos 225.
A chave para se entender a pretensão do Governador do Paraná está nesses dados. A CELESC
é o maior consumidor da Eletrosul, apesar de
o Estado de Santa Catarina ocupar o 39 lugar
em consumo de energia na região Sul.
O motivo desse aparente paradoxo reside no
fato de a CELESC ter encontrado sua verdadeira
vocação. Não investindo em grandes obras de
geração, ela tem dirigido seus investimentos para
a subtransmissão e distribuição. Com isso, tem
logrado aJta eficiência na sua função de concessionária, tendo apresentado um índice de consumidores atendidos de 83,7% em Santa Catarina,
contra 63% no Paraná e 76% no Rio Grande do

Sul.
O Estado do Paraná, por seu lado, que tem
investido maciçamente em geração de e!':lergia,
desviando, inclusive, a Eletrosul do seu papel de
concessionária regional, apresenta o menor índice, revelando sua ineficiência como concessionária estadual.
Vem agora o Governador do Paraná pleitear
junto ao Ministro das Minas e Energia a transferência das usinas de Salto Osódo e Salto Santiago

-·-

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy .Magalhães.
OSR. J(ITAHY MAGALHÃES (PMOB- BA
Pronuncia o _seguinte discurso.) -Sr, Presidente,
Srs. Senadores:
Lemos, a seguir, para que conste dos Anais
desta Casa, o artigo do jornalista_Joã:o Emílio Falcão, intit4_lado "Dons de Deus", publicado no
Con-elo Brazlllense, de 14 do corrente mês;
·~o- apoio dos 43 Senadores, bem mais
do que a maioria absoluta do Senado, confirma qu-e a CP! está no caminho correto. O
seu prosseguimento, agora, não é uma questão apenas do Legislativo, nem do interesse
do Executivo, porém de toda a Nação, que
não aceita continuar sendo este o País da
impunidade, como o definiu o ex-ministro
Dílson Funaro. Esclarecer todos os fatos denunciados e os que vierem a aparecer, é um
compromisso do Senado com o povo.
Depor na CP! não é, em si, nenhuma prova
de corrupção. A sabedoria popular tem um
provérbio famoso, "quem não deve não teme". O importante, pois, não é não s'entar
na CPI, mas dela sair com a cabeça erguida.··

As palavras do eminente jornalista João Emilio
Falcão atestam a lis_ura e a isenção com que se
processam os trabalhos-da referida Comissao, cujo objetivo maior é chegar à verdade dos fatos
que se propôs investigar e contribuir, assim, para

sanear a Administração Pública, no que, aliás, está
exer"cendo uma atribuição constitucional, impostergável e intransferível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
DOCUMENTO A OOESEREFEREOSR.
SE/'IADOR EM SE(] PRON(]NC!AME:NTá

João Emílio Falcão
DONS DE DEüS
O apoio de 43 senadores à prorrogação da
CPl da Corrupção é fato político da maior Importância. Demonstra, de forma íne_quívoca, a nova
con~CíeiiCia do _LegiSlativo sobre sua missão fisca~_zadora,{Jma missão que esteve adormecida mas
renasce com o desassombro dessa CP! que se
firma a cada dia perante o povo,
A luta para exercer a fiscalização do Governo
é secular. O seu primeiro êxito, como parlamento
instituído, foi, nesse aspecto, a çi_eposição, no início do século XVll, de Francis Bacon, um todo-poderoso ministro do Rei da Inglaterra, que, apesar
da proteção_real, acabo_y_n~_çªde@._Os parlamentares de então não tiveram medo das conseqüências, porque estavam cumprindo o dever.A ação ftscalizadora tem, lógico, s_eus riscos.
É comum, nessa situação, o recurso de se levaniar
suspeita_s sobre quem investiga para colocar _em
dúvida, previimieill:e, ã:S Suas ~cOnclUsões. EsSe
processo de intimidãção- costuma dar res-ultados
contra os mais fracos, porém não obtém êxito
com os que, como Kant, ~bem_g!,Je çgnsçli;nçi_a
tranqüila e o Céu livre são os dois maiores dons
de Deus.
É preciso, no_ en:!:il.nto, _entende_r_que fiscalizar
não _é_ especular, investigar não é supor. Tódo
homem tem direito _a honra e não se pode, em
~n~ão à própria respeitabilidade humana, denegri-la, atacá-la irresponsavelmente. Hâ, pois, lUT'La
diferença infinita entre a aleivosia, a malediência
e a ven'ficação da verdade. O que a CP! da Corrupção tem feito, com extraordinária altivez, é procurar a·verdade, descobrir os fatos. Não houve._ até
o Tfi_Ol!I~Q. nenhllmJnQiçiado apesar de as provas se acumularem ~ontra alguns.
O Senado, atravéS dessa CPI, está a provar ~
Nação que não considera ninguém acima da Lei.
A convocação de ex:-ministros·e de atuais ministros não é um ato pohlico-eleitoreiro. E, sim, uma
reafirmação política de que está sendo implantada, sejam quais forem as diftculdades, a democracia. A repercussão da CPI reflete a grandeza
desse comportamento. Não há dúvida de que ela
se desmoralizaria se o seu intento_ fosse outro
que não a própria defesa da moral pública.
O ~poio dos 43 Senadqre~. bem mais do que
a maioria absoluta do Senado, confirma que a
CPl está no caminho correto. o· seu pros~egui
mento, agora, não é uma questão apenas do Legislativo, nem do interesse do EXecutivo; porém
de toda a Nação, que náo aceita continuar sendo
este o País da impunidade, como o definiu o exMinistro Dílson Funaro. Esclarecer todos os fatos
denunciados e os que vierem a aparecer, é compi'ómfsso do Senado Com o povõ~ --=-- ,___ Depor na CPI não é, em si, nenhuma prova
de corrupção. -A sabedoria popular tem um provérbio famoso, "quem não deve, não teme" O
importante, pois, não é não sentar na CPJ, mas
dela sair com a cabeça erguida.... ·

ª

Abril de 1988
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Concedo a palavra ao nobre Senador ltama_r Fr-ªn·
co.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia

o_seguinte discurso.}-_Sr. Presidente, Srs. Seriadores:

Necessária se toma uma breve recapitu1ação
do acordo Brasil-Alemanha, no ·campo nuclear,
especialmente o método "Jet Nozzle'', para em

seguida e dentro das limitações abordarmos o
"Centro de ler6Ó" ou "Centro Expeiimerital Aramar".

Em 5eteinbro de 1978, a "i'evíSfà alemã Der
Splegel publicava extensa reportagem acerca do
programa Nuclear Brasileiro. As graves denúncias

repercutiram no Congrésso e na Imprensa.
Na Câmara Alta 24 Senadores assinéiinreqUerimento para a constituição de uma CoinisSão Parlamentar de Inquérito, capitaneados pelo então
Senador Paulo Brossard, que foi aprovada em
19 de setembro de 1978, através da Resolução
n9 69 e buscàvai
a) a concepção e execu-ção do Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha, inclusive no tocante à--localização das obras;
b) as supostas irregularidades, erros e equívocos denunciados pela Der Spiegel reproduzidos
pela Imprensa brasileira;
A CP! foi instalada a 4 de outubro d~ 1978.
Começava ali, no nosso entendimento~ as~ rasgar
o véu de mistério do Acordo-Programa, aprovado
em junho de 1975 pelo Congresso. Ela se estenderia praticamente até 1983, -tendo iniciillmente
como Relator o nobre Senador Jart>as Pass~rinho
e mais tarde o ilustre Senador_MilJ:.pn Ca6r~l.
A sua atuação se_ deu, particularmente, através
da convocação de autoridades _e_especialistas ligadas ao setor energético e evidente da energia nuclear.
A CPI mandou e recebeu grande_ volume di':'
correspondência, resultando nurn acervo significativo de informações, proveniente dos diw~rsos
órgãos da Administração Pública Direta e l.ndire@.
Reuniões e mais reuniões foram re.;U~adas, inclusive', salvo engano, quatro ou cinco secretas_
por deliberação de seus membros. Até dois estrangeiros, inclusive o Professor E. W. Becker, fLSico alemão responsável pelo processo de separação- por jatos centrífugos, objeto da cooperação
teuto-brasileira, além de eminentes nomes de físicos e autoridades br5)_si_le_iras, prestaram depoimentos.
Não é nosso propósito, nesta fala, comentar:
a) localização e _constr:ução de usinas nucleares;
b) concorrências-avaliação _de propostas;
c) cont'ratos e execução_ das obras;
d) equipaméntos e serviços da Westinghouse;
e) planejamento integrado de obras;
f) pesquisa e desenvolvimento;
g) capacitação tecnológica da Nudebrás;
h) acordo de acionlstas;
i) lixo atómico;
j) unidade de reprocessamento;
k) salvaguardas, recursos humanos;
I) surgimento da Nudebrás, através da Cpmpanhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN);
m) Peruíbe I e 11, etc.
Julgo, entretanto, importante destacar parte do
relatório do Senador Jarbas Passarinho:

DIÁRIO DO CQNGRESS_O NAOONAL (Seção II)
1 -debruçou de pronto sobre as denúncias
da_revista alemã;
---;:-2-- durante os depoimentos, apesar de eles
estarem voltados para as denúncias referidas,
sempre houve o desejo para inquirir-se a respeito
do Programa Nuclear Brasileiro.
O ttah_albo inç_ãnsável do Senadór Jarba,s Passarinho, bastante conhecido, de imediato negava,
e a Comissão acolheu, o desvio de milhões de
dólares referidos pela Der Splegel. I:: claro que
··o Senador avançou de maneira exaustiva em outros pontos importantes, os quais apesar de sua
relevância não serão aqui mencionados, porquanto buscamos chamar a atenção dos caros colegas
para ·o enriquecimento -do urânio. O Senador Jarbas Pass-arinho foi substituído pelo Senador Milton
Cabral que, diga-se de passagem, apesar de nossas discordâncias em alguns pontos do seu relatórlo.iinal, trabalhou com denodo.
Quero, dentro do meu .tempo na tribuna do_
Senado, relembrar o processo de separação por
'Jatos centrífugos", Ç>_ não cumprimento ~o Decreto Legislativo n" 3, assinado a 9 de abril de 1985
pelo Presidente José Fragelli e referir-me ao Centro Nuclear de Jperó, secreto demais para o Congresso e-o qoe se levou a buscar um acordo
nuclear paralelo.

Iniciemos pelos '1atos centrifugas"
Em-23-l0-79 o Professor E. W. Becker falava
à Comissão:
"O julgamento de projetas de grande envergadura por Comissões Parlamentares é
_de uso corrente em nosso País."
Faço um Pe<iueno parêntese, pois a ·ocasião
ê propícia para trazer a lume o que disse o· então
Consultor-Geral do Senado Federal, Dr. Paulo Nune_s _Augusto de Figueiredo, em extenso parecer
sobre a comp-etência da CPI, à pedido da Comissão : "Não pode haver segredo de Estado para
uma Instituição que constitui uri1 Poder desse Estado. Tanto mais que esse Poder- o Legislativo
- é a mafs lídime expressão da soberania popular" e dta o MinistrO do STF, o ilustre Dr. Mário
Guimarães. Diz o Ministro do STF que "a Cernis~
_s_ãojrwestiga fatos, tem nesse mister ampla autonomia, LJSJl dos poderes que sãó Privativos do
CongresSo. Não há, põis, cOmo restringir os poderes do Congresso, representadO por uma- CPl
quando na investigaçãO dos fatos e procura resguardar os interesses maiores do País'", conclui
o Ministro.-Nota-se, por fim, que, apesar do período autoritáriõ que niai'c:ava o Pais e das restrições iniciais,
os pedidos dos Relatores foram sempre atendidos. É verdade que houve o recuo do depoimento
do Coroner encarregãdi5 da D--srao Ministério das
Minas e Energia, mas os arquivos da CPI. Nuclear
estão repletos de documentos, alguns, ainda, em
caráter confidencial. O que se dizer, agora, da
chamada Nova República, governada por um civil
e que vem, através de certas autoridades, torpedear uma Com!s&ão de lnquérito?'Mas isto é outro
cã.SO.- Voltemos ao Professor Becker que vinha
ao Brasil principalmente para debater a "confiabilidade técnica" e a "confiabilidade económica"
de Jet Nozzle.
"Atualmente o _urânio é utilizado, principalmente, nos reatares a àgua leve, para os quais
o isótopo leve urânio 235, que ocorre no
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urànio natural com uma abundãncia de
0,72%, _deve ser enriquecido em 3,2% ,"

-Enquanto uma usina comercial por ultracentrifugação contém entre 10.000 a 100.000 unidades de centrífugas acionadas individualmente,
uma usina de separação comercial de jatos centrífugos, de idêntica capacidade, compõe-se apenas
da ordem de 300 estágios de separação independentes, cada uma com um compressor centrífugo.
- Até a_gora todos os pafses que desejaram
enriquecer o urânio para fins militares ou comerciais tiveram que desenvolver, por si mesmos,
a_complexa tecnologia do enriquecimento, com
~c_oosiderável despesa.
-Os trabalhos no Brasil concentrar-se-ão, no
momento, em questões relacionadas_ com a operação da cascata inicial e com o planejamento
de usinas de demonstração (transferir de Karl5'ruhe para B.H.)
-O Brasil é cc-proprietário de tecnologia modema, através dos jatos centrífugos.
Durante a palestra do Professor Becker, o Dr.
Paulo Nogueira Batista, presidindo à época a Nuclebrás, aflfmava:
"O Brasil só tem compromisso de exportar
para a Alemanha, em termos de urânio, na
forma mais beneficiada possível, até 20% das
reservas que forem encontradas mediante
trabalho comum. A Nustep (Companhia
constituída na Alemanha, com 50-% de participação da Nuclebrás e 50% da STEAG),
é uma companhia para comerdalização da
tecriologia do ~nriquecimentC?."

Ainda a intervenção de Paulo Batista: "construir
8 usinas_núcleoelétricas num total de 10 mil megawatts, custo estimado de 450 dólares_ por Kw."
Voltemos ao professor Becker:
"O preçO da usina comerdal~ impregnando a mesma tecnologia de 1982, está estimado em 720 milhões de dólares. Dentro de
50 anos o processo jato centrífugo será cada
vez. mais importante para o enriquecimento
de urânio. Pode surgir a tecnologia da fusão
nuclear. É evidente que nesses 50 anos, os
reatare-s rápidos e regeneradores também
serão desenvolvidos e serão econômicos.
Aqui usamos 50 anos como unidade de grandeza. A pergunta é se para a humanidade
é melhor a fissão ou a fusão, parã a humanidade esta pergunta está _em aberto e a opção reatar água leve ê economicamente_ superior ao de água pesada."
Notem agora, Srs. Senadores, esta assertiva
do ProfeSsor Becker: "eu vim para Brasília para
provar aos senhores que escolheram corretamente o Jato centrífugo."
Paulo Nogueira Batista, Sr.- Presidente, elucidava um ponto fuitdamental: a pretensão brasíleira no início era a ultracentrifugação e o Governo
alemão,- embora considerasse dificil obter a
aquiescência dos demais parceiroS da Urenco
(Holanda e Grã-Bretanha} em face da cessão desta tecnologia, admitiu que isso figurasse nos documentos iniciais. Quando esta questão foi estabelecida no sentido-ilegátivo à-pretensão brasileira, foi, então, eliminada a referência à ultracentrifugação, ficando com a alternativa do método
jato-centrífugo.
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Já o General Dirceu Coutinho afirmava: resol-

Julgo oportuno ouvir- o Dr. Rex Nazaré, sendo

veu-se aceitar tal método, (Jet Nozzle) em subs-

que na próxima sessão do Senado Federa! apre-

tituição a ultracentrifugação, em troca de forneci-

sentaremos o respectivo requerimento de sua

menta exclusivo de bens e serviços _no valor de

convocação.

bilhões de dólares. Vale ressaltar que parte da
fala do General Dirceu Coutinho ~oi Secreta.

Vamos para algum~s ~servaçoes:.

Era p que tinha a dizer, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE (Dirc~u Carneiro) _

_--c:)

Lembro aos Srs. Senadores que na sessão do

1 -O Decreto LegLslativo n" 3, d~ 1~8~ deter_:__ próximo dia 26, às 1O horas e 30 minutos, campa-

mina no seu parágrafo úntco que toào ajuste,
protocolo, contrato. o~ a~o de quaJquer natureza
que tenham por ObJetivo implementar ou dar executoriedade às d~sposições do acordo (sendo sobre cooperação no Campo dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear_ Brasil- Alemanha) serão
submetidos à prévia aprovação do Congresso Nacional.

Cabe a pergunta· este decreto tem sido obedecido?
'
Com a paJaVra nosso Presidente Humberto Lu·
cena.
2-É verdade que a República FederafdaAlemanha construiu uma usina de enriquecimento
pelo processo de ultracentrifugação, em 1986,
e desinteressa-se a continuar os investimentOs
no processo Jet Nozzle?
A ser verdade, como fica o Brasil e os milhões
e, quem sabe, bilhões de dólares do acordo BrasilAlemanha empregados em tal método?
Em 8-4-82, a Marinha brasileira, na presença
dos Presidentes José Samey e Raúl Alfonsín ativou, em Jperó, ce~:Ca de 120km de São Paulo,
sua unidade de enriquecimento de urânio e combustível para os futuros submarinos nucleares do
Brasil. Algumas autoridades conheceram os trabalhos que envolve a Marinha, Comissão Nacional
de Energia- NU.dear e o Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (lPEN). O Centro Experimental de Aramar está localizado na zona rural
de lper6. Diz Rex Nazaré que "Não há vazamento
que possa atingir o meio ambiente" e continua,
segundo os jornais, dizendo_"que a produção inicial de enriquecimento de _urânio supre a nossa
necessidade atual".
Os dois Presidentes reafirmaram que os seus
programas nucleares são voltados para fins pacíficos.
Tudo bem! Julgo, poréffi Sr. Presidente, Srs.
Senadores, uma maior participação do Congresso Nacional, particularmente do Senado Federal,
quanto a este programa nuclear paralelo, inclusive
com verbas não esclarecidas, apesar dos pedidos
de informaçào. O legislativo não pode estar ausente, principalmente das questões nucleares, e
aos parlamentares não pode haver limitação
quanto às suas atividades fiscalizadoras. Recordo-me, mais uma vez, que em pleno período de
governo forte, a CPr Nuclear e fiSicos brasi1eiros
tiveram acesso às nossas usinas de Angra dos
Reis.

recer_á._ao plenário o Sr. Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. As inscrições para interpelações
ao Sr. Ministro podem ser feitas na Secretaria
Ge~:al da Me~,
.
.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nadona! está convocado para uma sessão solene,
a realizar-se amanhã, às 19 horas, no Plenário
-da Câmara dos D_eputados, destinada a homenagear a memória do Presidente Tancredo de
Almeida Neves, pelo transcurso do terceiro aniver-sário de seu falecimento.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCãmeiro)-Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente sessão.
(Levanta-se a s_essão às 13 horas e 1 O mfhLitos)

ATO DO PRESIDEI'!J'E
N• 50, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atnbufÇ:ões que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, incisO N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve nomear Americo Dias
LadeiraJunior, lécnko Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-2.5, do Quadro Permanente
do Senado Federal, para exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, Código SFDAS-1 02.3, do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Senado Fed_er_al, 19 de abril de 1988 -Senador
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato _n~ 039/88
Contratada: Plantel S/A
Conb'atante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviço preventivo e corre_tivo em 5 (cinco_) centrais e 81 (oitenta e um)
aparelhos telefônicos, marca MULTITEL, modelo
1000.
Udtação: Convite n~ 047/88
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho n~ 0101021.201~1702,
Natureza da Despesa n9 3132-0112/1

Al:>ril de 1988
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~
0060117, de 17-3-88
Valor Contratual: Cz$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil cruzados)
Vigência: 17-3-88 a 31-12-88
Data da AsSinatura: 17-3-88. Pelo Senado Federal: Dr. José. Passos Pôrto. Pela Contratada: Osvaldo Rocha Melo.
Amaury Gonçalves Martins. diretor da Subsecretaria de Administração de_ Material e Patrimônio.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADI11VOS

Espécie: Contrato n~ 040/88
Coritratad8: AM DO BRASIL-MáqUinas e servi_ços LIDA
_
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de manutenção
--e- a.Ssistênaa técnica, preventiva e corretiva, de
20" {Viiite) riláquinas de escrever elétricas marca
IBM, tombadas na Representação do Senado Fe-deral no Rio de Janeiro.
licitação: Convite no 002/88-RSF/RJ
.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta
do Programa de Trabalho n" 0101001.ZZ2.9/571,
Natureza da Despesa n9 3132-0106/8
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho no
00565/7, de 15-3-88
Valor Contratual: Cz$ 150.ooo;oo (cento e cinqUenta mil cruzados)
. Vigência: 15-3-88 a 31-12-88
Data da Assinatura: 15-3-88. Pelo Senado Federal: Dr. José Pass-os Pôrto. Pela Contratada: Antonio Luiz Câmara
Amaury Gonçalves Martins. Diretor da Subsecretariã de Administração de M_a_terial e Patrimônio.
RESUMO DE TERMO DE CONW:NIO CE-

LEI!.RADO ENTRE O SENADO FEDERAL E
A FUNDAÇÃO CASA DE RW BARBOSA

Extrato do Termo de Convênio n" 001/88, celebrado entre o Senado Federal e a Fundação Casa
de Rui Barbosa.__Qbjeto: conservação e restauração dos documentos p-ertencentes ao acervo
histórico da Subsecretaria de Arquivo do Senado
Federal. Valor: Cz$ 699.550,95- (seiscentÇls e noventa e nove mil, quinhentos e cínqüenta cruzados
e noventa e cinco centavos). Recursos: Programa
de Trabalho n' 0101001.2229/671, Natureza da
Despesa_ n 9 3132-113/7. data da assinatura:
19-f-88. Sginatários: Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, e Américo Lou·
-renço Jacobina Lacombe, Presidente da Fundaç--ª_o Casa de Rui Barbosa. -Amam'Y Gonçalves
Martins. Diretor da Subsecretaria de AdmirUstraçào de Material e Património.
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!:JRASfUA- DI"'

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 LEGISIA11VO N• 4, DE 1987

Aprova, com reservas, os textos da Convenção lntemadonal de 1973 para Prevenção
da Poluição Causada por Navios, condoída em Londres, a 2 de novembro de 197~, e
do Protocolo de 1978 relativo à Convenção lntemadonal para a Prevenção da Poluição
Causada por Navios, condoído a 17 de fevereiro de 1978, em Londres.
Art. 1• São aprovados, com reservas, os textos da Convenção lntemacional de 1973 para Prevenção
da Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, a 2 de novembro de 1973, e do ProtOcolo de 1978 relativO
à Convenção lntemacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluído em Londres, a 17 de fevereiro
de 1978.
§ 1' As reservas de que trata este artigo referem-se ao artigo 1O da Convenção e seu protocolo
n, por serem suas disposições conflitantes com o artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, aprovada
pelo Decreto-Lei n• 4.657, de 4 de setembro de 1942.
§ 2• Os Anexos UI, IV e V, por serem opcionais, nos termos do artigo 14 da Convenção, serão objeto
de declaração, na qual se afirmará seu caráter não mandatório para o Brasil.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de novembro de 1987.
(") Republicado por haver safdo com omissão no DCN (S_eção fi) de 12~11~87~ página 2706·e seguintes.

COI'I\IEI'IÇÃO II'ITERI'IACIOI'IAL
PARA PRE\IEI'IÇÃO DA POLWÇÃO
POR NAVIOS 1973

AS PARTES DA CONVENÇÃO,
Consciente da necessidade de preservar, de um
modo geral, o ambiente em que iVive o homem
e, em particular, o ambiente mariAho,

Reconhecendo que despejos de óleo e de ou~
tras substâncias nocivas ocorridos deliberada~
mente, por negligência ou acidentalmente, consti
tu~ uma séria fonte de poluição,
- Reconhecendo também a importância da Convenção Internacional para Prevenção da Poluição
do Mar por Óleos, 1954, como sendo o primeiro
instrumento multilateral,aser concluído tendo co8

mo principal objetivo a proteção do ambiente,
e apreciando a significativa contnbuição que essa
convenção tem prestado à preservação do meio
ambiente dos mares e costas contra a poluição,
Desejãndo conseguir a completa eliminação da
poluição intencional do ambiente marinho por
óleo e outras substâncias nocivas e a minimização
dos despejos acidentais de taJs substâncias,
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Considerando que este próposito pode melhor
ser atingido pelo estabelecimento de Regras, que

inento executados ao largo, reiçldonados com
os.:_r:ecursos minerais do fundo do mar, ou

não se limitem a poluição por óleo, tendo um

-(Wj- despejO de substânCias nocivaS para-firis
de legitima pesquisa cientifica na redução da po-

sentido universal,

luição ou controle.
(4) "Navio" significa uma embarcação-de
qualquer tipo operando no ambiente marinho e
inclui "hydrofo!l, boats", veiculas a colchão de
ar, submersíveis, engenhos fluentes e plataformas
(1) As Partes da Convenção cOmprometem~
fixas ou flutuantes.
SeàfazervigorarasdisposiçõesdapresenteCon(5) "Administração" Significa 0- governo do
venção e dos Anexos que a ela digam respeito,
Estado sob cuja autoridade o navio está operando.
a fim de evitar a poluição do ambiente marinho
Com rela_ção a um navio autorizado a arvorar a
pelas descargas de substâncias nocivas ou efluenbandeira de um Estado, a Administração é o Gotes contendo tais substâncias em violação desta
ve.rno-desse Estado. Com refação a platafórmas
Convenção.
- JiX<Js ou flutuantes empenhadas na explOração e
(2) -A menos--que seja expressamente _estipuutilização do fundo do mar e do seu subsolo,
lado de outra maneira, uma refe-tência à presente
adjacente à costa sobre a qual o Estado costeiro
Convenção constitui concomitantemente uma re:__:_ _exerce os direitos de soberania para fins de exploferência a seus Protocolos e aos .Anexos.
ração e utilização de recursos naturais, a Administração é o governo do Estado costeiro interesSado.
·
ARTIG02
(6) "Incidente" significa um evento envolvenDefinições
do a descarga real ou provável, no mar, de uma
Para os propósitos da presente Convefição, ·salsubstância noCiva ou efluentes conteil.do tarsubsvo se for_ expressamente estipulado de outra matância.
(7) "Organização" significa Organização Maneira:
(1) "Regras" significa as Regras contidas nos
~a Consultiva intergovemarp.ental_ (!MCO).
Anexos à presente Convenção.
(2) "Substâncias nocivas" significa qualquer
ARTIGO 3
substância que, se despejada no mar, é capaz
Aplicação
de gerar riscos para a saúde humana, danificar
q)__~ presente_ Con~çã~_C~El~!'·S~~:
os recursos biológicos e a vida marinha, preju(a) a navios autorizados a mvorar a bandeira
dicar, as atividades marítimas recreativas ou inte~ de uma Parte da Convenção, e
ferir com outras utilizações legitimas do mar e
~b )a navios não autorizados a arvorar a baninclui toda substância sujeita a controle pela pre- deira de uma Parte mas que operem sob a autorisente Convenção~dàde de uma Parte.
(3) (a) "Descarga" em relação a substâncias
(2) Nada no presente Artigo deverá ser internocivas ou efluentes contendo tais substân<;ias._.. _prelado como uma restrição ou aplicação dos
significa quaisquer despejos provenientes de um
direitos soberanos das Partes, sob o direito internavio e inclui qualquer escapamento, remoção,
nacional, sobre o fundo do mar e seu subsolo,
derramamento, vazamento, bombeamento, lan- adjacentes a suas costas, para fms de exploração
ç~ento_~ra_ fora ou esvaziamento..
e utilização de seus recursos naturais.
-(b) A-''Descarga" n&o _inclui:
_ (3) A presente Convenção- não se aplicará a
(I) -lançamento no sentido da "Convenção
ruMoS de Guerra, ·navios auxiliares da Marinha
sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Lan- de Guerra, ou outros navios de propriedade ou
çamento de Detritos e outras Substâncias", feita operados por um Estado, e usados, na ocasião,
em Londres a 13 de novembro de 1972, ou
-S:Omente em serviços governamentais não comer·
(IJ)-despejo de substâncias nociva_s prove- dais. Contudo, cada Parte assegurar--se-á. adorúentes da exploração, explotação e processa- tando medidas apropriadas que não prejudiquem
Concordam em:

ARTIGO I
Obrigações Genls
Ellt.abelecldas pela Convenção

6,00

-::-~

as operações ou as capacidades operacionais de
tais navios de sua propriedade ou_ por ela operados, que tais navios estejam ~;~gindo de modo
compatível, tanto _quanto razoável e praticável,
com a presente Convenção.
ARllG04
VIolação
(1) Deverá ser proibida qualquer violação às
exigências da presente c_onvençâo e déVeião ser
_~~ecidas sançõe~ para isso, apoiadas nas leis
da Administração do navio envolvido, sempre que
ocorrer a violação. Se a Administração, for informada a respeito de uma violação e estiver convicta
de que dispõe de evidências suficienteS que permitam instaurar um processo a respeito da alegada violação, deverá fazer com que esse processo
seja iniciado o mais cedo possível de acordo com
suas leis.
(2) Qualquer viOlaÇão dos reijUiSitos da pre-sente ConVenção dentro da jurisdição de- qualquer
Parte da Convenção será proibida e' deverão ser
estabelecidas sanções para isto, apoiadas nas leis
dessa Parte. Sempre que_ocorreT um"a -violação,
essa Parte deverá:
(a) instaurar Um process_o de acordo com suas
leis; ou
- (b) fornecer à Administração do navio as informações e ·eVidências de que ocorreu urna violação, as quais tenha em seu poder.
(3) Quando uma informação ou evidência com
relação a qualquer violação, poi um navio, da
presente Convenção, for fornecida à Administração dess.e navio essa administração deverá informar prontamente à Parte_ que lhe forneceu a informação ou evidência e à Organízação, sobre a
ação que tomou.
(4) As penalidades especificadas pela lei de
uma Parte de acordo com o presente Artigo dev'e-rão ter um grau adequado de_rigor de modo a
desencorajar violação à presente Convenção e
deverão ser igualmente severas, não importando
o local onde as viOlações venham a ocorrer.

ARTIG05
Certificados e Regras EspedaJs
sobre lnspeções de Navios

(1) Sujeito às dispOsições do parágrafo (2) do
presente Artigo, um Cerfificado emitido sob a au-
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torid~de de uma Parte da Convenção de acordo

com as disposições das Regras deverá ser aceito
pelas outras Partes e considerado para todos os
fins abrangidos pela presente Conv'ehção, como
tendo a mesma validade de um Certificado por

elas emitido.
(2) Um navio para o qual é exigida a posse
de wn Certificado de acordo com as disposições

das Regras, está s4ieito, quando em portos ou
terminais a.o largo da costa sob a jurisdição de
uma Parte, a ser inspecionado por oficiais devida-

mente autorizados por essa Parte. QuaJquer inspeção dessa li.atureza será limitada à verificação c({!.

existência a bordo de Um certificado válido, a menos que existam fundamentos bem claros que

levem a crer que as condições do navio ou de
seus equipamentos não correspondam realmente
aos termos desse certificado, Nesse caso, ou se
navio nãó poSsuir um certificado vá1ido, a Parte
que leva: a efeito a inspeção tomará providências

para garantir que o navio não zarpe até que possa
prosseguir a viagem se apresentar excessiva
ameaça de dano ao ambie_nte_marinho. Essa Parte
pode, contudo, dar .permissão a um navio para
deixar o porto ou tenninal ao _l_cugo da costa com
o· fim de navegar para o próximo _estaleiro_ de
reparos apropriado, que esteja disponível.
(3) Se uma Parte proibir a entrada de uin navio
estrangeiro em portos_ e terminais ao largo da
costa sob sua jurisdição Oll tomar qualquer medida contra tal navio, em virtude de não estar
o mesmo atendendo às disposições da presente
Convenção, deverá disso dar ciêndêl ime_diatamente ao Cônsul ou representante _diplomático
da Parte cuja bandeira o navio está autorizado
a mvorar ou, caso isso não seja possível, à Administraçã.o do navio em questão~ Antes de proibir
a entrada ou tomar qualquer medida, a Parte pode
proceder a uma consulta à Adminjstração do navio interessado. A Administração também deverá
ser informada quando wn navio não possuir Certificado válido, de conformidade com as disposições das Regras.
.
(4) Com respeito a navios de Governos nã,o_
Contratantes da Conve~ão, as Partes ç:l~v.:~ã,o
aplicar as exigênci21:s da presente Convenção tanto
quanto fo~ necessário para assegurar que nenhum tratamento ma1s favorável foi dado a tais
navios.
ARTIGO

o

Detecção de Violação e Exerução
da Convenção
(1) As Partes da Convenção deverão cooperar
na detecção de violações e I1?l execução_d~ disposições da presente Coiwen"ção utilizando todas
as medidas apropriadas e praticáveis de detecção
e de controle ao ambiente e procedimentos adequados para 00 relatórios e coleta de evid~ndas.
(2) Um navio a qu'e se aplique a presente Con~
venção pode, em qualquer porto ou terminal ao
largo dá costa de uma Parte, estar sujeito.~ ser
inspecionado por oficiais indicados ou autorizados por essa Parte, para fins de verificar se o
mesmo descarregou quaisquer substâncias noci~
vas, violando as disposições çlas Regras. Se uma
inspeção constatar uma violação da conver;1ção,
deverá ser remetido uma relatório à Adiminis:trção
para qualquer ação que a mesma ache apropria~

.do.

(3) Qualquer Parte deverá fornecer à Administração a prova, se existente, de que o navio descarregou substâncias nocivas ou efluentes contendo
tais substâncias,vlolando assim as disposições
das Regras. Se for póssível, a autoridade competente da Parte autora deverá notificar o Coman·
dante do navio sobre a suposta violação.
(4) Após o recebimento dessas evidências, a
Administração assim informada investigará o assunto e poderá solicitar à outra Parte' dados com~
plementares que melhor evidenciem a alegada
violação. Se a Administração estiver convicta de
que dispõe de proVas suficientes que permitam
a abertura ~e um processo a respeito da aJegada
violação, deverá fazê-lo o mais cedo possível, de
acordo com suas leis. A Administração deverá
informar imediatamente a Parte que lhe comunicou a alegada violação, bem como a Organi~
zação, sobre as medidas por ela tomadas.
(5) Uma parte pode, também, inspecionar um
navio a que se aplique a presente Convenção,
quando o mesmo entrar em portos ou terminais
sob suajurisdição, caso tenha recebido uma solicitação de uma Parte, acompanhada de prov~s
suficientes, no sentido de investigar se o navio
desCarregou em qualquer lugar, substâncias nocivas ou eflUentes contendo tais substâncias. O relatóriO de tal investigação deverá ser enviado à Parte
que _o solicitõu _e à Administração, de modo a
permitir que, baseadas na presente Convenção,
possam ser tomadas medidas apropriadas.
ARTIGO?

Atraso Demasiado do Navio
(1) Devem ser envidados todoS os esforços~
síveis para evitar que um navio seja indevidamente

detido ou que.se atrase em virtude dos Artigos
4, 5 e 6 da presente Convenção.
(2) Quando unia navio for-indevidamente. de-tido ou tivei sua partida atrasada em virtude dos
Artigos 4, 5 e- 6 da presente Convenção, o mesmo
terá direito a uma indenização por qualquér perda
ou dano s_ofrfdo.
ARTIGOS

Relatórios de lndclentes Envolvendo
Substâncias Nocivas
(1) Deverá ser feito, sem demora, o mais por~
menorttadamente possível, o relatório de um incidente, de acordo com ~ disposições do Protocolo I da presente Convenção.
(2) Cada Parte da presente Convenção deverá:
(a) tomar todas as providências necessárias
para o recebimento e processamento de todos
os i'elãtOrios Sobre incidentes, por oficial ou agên~
- cia credenciados; e
(b) ~otificar detalhadamente à Organização sobre essas providênc~s. para divulgação às ou,tras
Partes e ao Estados-Membros da Organização.
(3) 5enipre que uma Parte receber um relatório,
de acordo com as disposições do presente Artigo,
esta deverá, sem demora, despachá-lo para:
(a) a Administração do navio envolvido, e
. (b) quaJquer outr<} Estado que possa ser afetad9. ' .
(4) Cada Parte da ConVenção compromete-se
a publicar instruções relativas às suas inspeções
marítimas de embarcãções e aeronaves e aoutroS
serviÇos at)i'Ópriados, co-m q fim d~ reJatar às s~s
autoridades qualquer incidente l"eferido no Prato-
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colo I da p~ente Convenção. Essa Parte deverá,
se consider_ª-_c;JQ__conveniente, relatar adequad!!lmente a Organização e a qualquer outra Parte
interessada o referido incidente.
ARTIG09

oUtroS Tillt.ados e Interpretação
(1) Com sua entrada eiTi"vigor, êi presente Convenção substitUi a convenção lntemádonal para
Prevenção da Poluição do Mar por Óleo, 1954,
e suas Emends, entre as Partes dessa Convenção.
(2) Nada na presente Convenção prejudica a
codificação e o desenvolvimento do direito do
mar peJa Conferência das Nações Unidas sobre
Direito do Mar convocada de acordo com a Resolução n9 2. 750 C (XXV) da AsSembléia Geral das
Nações Unidas nem as reclamações presentes
ou ._futuras e pontos de vista legais de qualquer
Estado .a respeito do direito do mar, da natureza
e extensão do litoral e da jurisdição do Estado_
costeiro e do Estado da bandeira.
(3) O termo -'1urisdição" na presente Conven~
ção deverá ser interpretado à luz do Direitõ Internacional em vigor na ocasião da aplicação ou
interpretação da presente Convenção.

ARTIGO !O
Solução de Controvérsias
QUalquer controvérsia entre duas ou mais Par-

tes da Convenção, concernente à interpretação
ou apUcação da presente Convenção, será submetida, poi- sblídtação de qualquer uma delas,
à arbitragem como exposto no Protocolo D da
presente ConveilçãO, caso nã.Q seja possível uma
solução negociada entre as Partes e se essas Partes não entrãrem em acordo de outro modo.

·ARTIGO 11
Comunicação de Infonriac;io
(1) As Partes da Convenção comprometem-se
a transmitir à Organização:
(a) o texto das leis, ordens, decretos, regulamentos e outros instrumentos que tenham sido
piOmUJgados sobre vários assuntos no âmbito
da presente Convenção;
(b) uma relação de agências não governa·
mentais que tenh!BTI sido autorizadas a agir como
suas representantes em assuntos relativos aos
projetos, construção e equipamento de navios
que transportam substâncias nocivas, de acordo
com as disposições das Regras;
(c) um número suficiente de modelos d.e: seus
certificados, emitidos de conformidade com as
disposições das Regras;
(d) uma relação das instalações de recebi~
menta, incluindo suas localizações, capacidades
disponíveis e outras características;
(e) relatórios oficiais ou sumários de relatórios
oficiais na medida em que mostrem os resultados
da _aplicação da presente Convenção; e
(f) um relatório estatístico anual, em forma
padronizada pela Organização, das penalidades
realmente impostas,por -infração cometida no âmbitO da presente Convenção.
._
{4) A OrganizaÇãO notificará as Partes ,sobre
o recebimento de qUaisquer comunicações baseadas no presente Artigo e fará circular por todas
.as Partes qualqÚer infOrmação que lhe tenha sido
comunicada com base nas alíneas (1) (b) e (f)
do presente Artigo.
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ARTIGO 12
Acidentes em Navios

( 1) Cada Administração compromete-se a levar
a efeito investigaçãO de qualquer acidente ocorrido com qualquer de seus navios, sujeito às disposições das Regras, se ess~ acidente tiver produzido um grande efeito deletério no ambiente ma-

rinho.

da

(2) Cada Parte
tonvenção cdmp-rom-ete~seo
a fornecer à Or-ganização ãs informações concernentes aos resultados de tais investigações,_ q~~n~

do julgar que tais informações podem auxiliar na
determinação de alterações que venham a se fazer
necessárias na pre-sente ConvençãO.
~ ~-~
ARTIGO 13_ ,
Assinatura, Ratificação, Aceitação,
Aprovação e Adesão
( 1) A presente Convenção permanecerá aberta
à assinatura na Sede da Organização, de 15 de
janeiro de 1974 atê 31 de dezembro de 1974,
e, após, permanecerá aberta à adesão.
Os EStadOs podem tomar-se Parte da preSent-e
Convenção mediante:
~- · - - -(a) assinatura sem reserva quanto à ratificação, aceitação ou aprovação, ou
(b) assinatura sujeita à ratificação, aceitação,
ou aprovação, seguida de ratificação, aceitação
ou aprovação, ou
(c) adesão.
(2) A ratificação, aceltaçao, aprovaçãO" ou adesão deverá ser efetuada mediante o depósito de
instrumento para esse fim junto ao SecretáriO~
·Geral da OrganizãÇáO:
(3) o. SecretãOO-deral da organiz8ção lrifõr.:
mará a todos os Estados, que tenham assinado
,a presente Convenção ou a ela aderido;-sobre
qualquer assinatura ou depósito de qua]quer novo
instruinento de ratifiCação;- aceitação, aprovação
ou adesão, bem c_omo a data de seu depóSito.
ARHGO 14
Anexos Opcionais
(I) Um Estado pode, por ocasião da assinatura, ratificaÇão, aprovação ou adeSão da preseÍlte
Conveção, declarar que não aceita- qualquer um
dos Anexos DL IV e V, ou todos eles (doravantes
referidos corno "Anexos Opcionais" na presente
Convenção). À execução dos Anexos ressalvados',
como acima previsto, as Partes se obrigam a cumprir os demais integralmente.
(2) Um Estado que tenha declarado não se
submeter a um Mexo"Opcional pode, a qualquer
momento, aceitar tal Anexo depositando na Organização um instrumento da espécie referida no
Artigo 13 (2).

~-~
····
(3) Um Estado que faça uma declaração baseada no parágrafo (1) do presente Artigo, ares-

, peito de um Anexo Opcional e que não tenha
subseqüentemente aceitado esse Anexo, de acor·
do com o parágrafo (2)- do presente Artigo, não
ficará submetido a qualquer obrigação nem autorizado a reivindicar quaisquer privilégios com base
na presente ConvenÇão a respeito ·de assuntos
rela.cionados a tais Anexos a toda alusão às Partes
na presente Convenção_ não incluirá es~- Estado
quando se tratar de assuntos que digam ~peito
a tais Anexos.
(4) A Organização informai-á aos Estados que
tenham assinado a presente convençao ou a ela
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- (d) · as emendas serão adotadas por maioria
de dois terços das Partes apenas da Convenç.So,
presentes e Y<>tantes;
de qualquer instrumento depositado de_ acordo
(e) se adotadas d,e acordo com a alínea d
com o parágrafo (2) do presente Artigo.
acima, as emendas serão comunicadas pelo SeARTIGO 15
cretário-Geral da -Organização a todas as Partes
Entrada ~m vigor
da Convenção, para fins de aceitação;
(1) A presente Convenção entrará em vigor do- _ - (f) uma emenda será considerada como acei·
·-: _ze.. meses ap9S -a data etn que não menos dé ta; nas seguintes c-ondições:
15 Estados cujas frotas mercantes reunidas cans- (I) uma erp.enda a um Artigo da Convenção
tituam pelo menos 50 porcento da tonelagem
será considerada como aceita na data em que
bruta de arqueação da marinha mercante mun~
for aceita por dois terços das Partes cujas frotas
dial, tenham se tomado Parte dela de acordo _com
mercantes reunidas constituam não menos de
Artigo 13.
0
50 por cento de tonelagem brul:éi- de arqueação
(2) Um_Anexo Opcional entrará em vigor doze
d~ frota mercante mundial;
meses após a data em que as condições estipu~
(II) uma emenda a um Anexo· à Convenção
)adas no parágrafo (1) do presente Artigo tenham
será c:CmSider~da ~orno tendo sido aceita de acorsido satisfeitas com relação a esse Anexo.
do com o procedimento especificado na alínea
(3) A organização informará aos Estados que
f (fi) deste paráQrãfo, a menos que o órgão aprotenham assinado a presente Convenção ou a ela
priado, na ocasião de sua adoção, determine que
aderido,sobreadataemqueelaentraráemvigor
a emenda seja considerada como aceita na data
bem como sobre a data em que passará a vigor~
em que for aceita por dois terços das Partes cujas
uni Anexo Opcional, de acordo com o parágrafõ
frotas mercantes reunidas constituam não menos
(2) dQ presente Artigo.
de cinqüenta por centO da tonelagem bruta de
(4) Para os Estados .que tenham depositado
arqueação 'da frota mercante mundiaL
um instrumento d_g_ratificaçã_o, aceitação. aprovaNão obstante, a qualquer momento antes da
ção ou adesão, relativo à presente Convenção_
entrada em vigoi de uma emenda a um Anexo
ou a qualquer Anexo Opcional, após terem sido
à Convenção, Uma Parte pode participar ao SecreatendiQQª os _rnquisttgs_ para sua entrada em vigor
tário-Geral da Organização que será necessária
mas antes_da data de entrada em vigor, a ratifica~
sua expressa aprovação antes que, para ela, a
ção, aceitação~ aprovação ou adesão tOrnar-se-á
emenda entre em vigor. Este_último deverá notiefetiva na data da entrada em rigor da Convenção
ficar às Partes sobre a participação recebida e
ou. do referido Anexo ou três meses após a data
a data _do recebimento;
do dep6sit;Q do- i11strum~nto se essa última for
(W) uma emenda a um Apêndice a um Anexo
posterior à primeira. da Convenção será consjderada como tendo sido
~~-(5)Para os_ Estádos que tenham depositado
aceita ao final de um período a ser determinado
um instrurriento de ratificação, aceitação, aprovapelo órgão apropriado, na ocasião de sua adoçâo,
Çãoouadesão,apó~-adataemqueaConvenção
período esse que não deve ser inferior a 1Omeses,
ou um Anexo Opcional tenha entrada em vigor,
a menos que dentro desse período uma objeção
a CoriveriÇãó Ou o Anexo Opdorfal toõlar~se-á seja comurucada à Organização por não menos
efetivo três meses após a data do depósito do
de um terço das Partes cujas frotas mercantes
instrumento.
reofiidas constituam não menos de 50 por cento
(6) Após a data .em que todas as condições,
da tonelagem bruta de arqueação da frota merrequeridas com base no Artigo 16, para que uma
cante mundial, valendo a cOndição que for preenemenda à presente__ Cqnv~nção ou a um AneXo
chida primeiro;
Opcional entre em vigor; tenham sido totalmente
_([V) uma emenda ao Protocglo l da Convenção
preenchidas, qualquer instrumento de ratificação,
estará sujeita a procedimentoS ,idênticos aos das
aceitação, aprovação ou adesão depositado apliemendas a Anexos da Convenção, como estabe-car-se-á à Convenção ou ao Anexo já devidamenlecido nas alíneas (I) (ll) ou (I) (lU) deste paráte emendado.
grafo;
(V) uma emenda aQ Protocolo II da ConvenÇão
ARTIGO !6
estará sujeita a procedimentos idênticos aos das
Emtmáas
emendas a um Artigo da ConVenÇ.áo, Como esta(I") A presente Convenção pode -ser emendada
belecido na alínea (f) (l) deste_ parágrafo.
- por quaisquer dos procedimentos especificados
(g) a emenda entrará em vigor de confonnino_s parágrafos seguintes:
dade com as seguintes con_diç.Pes:
(2) Emendas após serem consideradas pela
(I) no caso de uma emenda a um Artigo da
Organiza-ção:
Convenção, ao Protocolo n, ou ao Protocolo I ou
(a) qualquer emenda proposta por uma Parte
a um Anexo da Convenção, não baseada no proda Convenção deverá ser submetida à Organicedimento especificado na alínea (I) (lU) deste
zaçao e CQmunicada por seu Secretário-Geral a paráQrafo, a emenda aceita- de ácordo com as
todos os Membros da Organização e a todas as
disposições anteriores entrará em vigor seis mePartes. pé)o menos com 6 meses de antecipação
ses após a data da sua aceitação para as Partes
para sua c;onsideração;
que tenham declarado que a aceitavam;
(b) qualquer emenda proposta e comunicada
(II) no caso de uma emenda ao Protocolo I,
na forma acima, Qeverá ser-submetida pela Orgaa um Apêndice, a um Anexo ou a um Anexo
nização·a I,Ull órgão apropriado, para consideda Coiivenção baseada no procedimento especiração;
~ca.do na al'mea (f) (DI) deste par~grafo, a emenda,
(c) as Partes de Convenção, sejam·ou não
·cons.iderada como tendo sido aceita de acordo
Membros da Organização, serão autorizadas a
com as condições precedentes, entrará em vigor
participar dos trabalhos do órgão apropriado;
seis meses após a sua aceitação para todas as

aderido, sobre qualquer declaração com base no

presente Artigo, bem como sobre_ o 'recebimento
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Partes, com exc:eção_ d_Q.Quela que antes dessa
data tenha feito uma declaração de que não a

aceitava, ou urna declaração, baseada na alinea
(f) (0) deste parágrafo, de que sua expressa apro-

vação se faz n~essária.
(3) Emenda por uma Conferência: ..
(a) por solicitação de uma Parte apoiada por,
pelo menos um terço das partes: será convocada
pela Organização uma Conferência das partes da
Convenção, para considerar as emendas à presente Convocação; \.- ·
(b) toda emenda adotada na referida -confe- ·
rência por uma inalaria de dois terços âas Partes
presentes e votantes ser_á CQO'luni_cada, pelo Secretário-Geral da organiiaÇijõ,- a todas as Partes

Contratantes para sua aceitação;
(c)a menos que a Coriferência decida d~ outro

modo, a

emen~a

será considerada

çOlllQ

tendo

sido aceita, devendo entrar em vigor de acordo
com os procedimentos espedficados pata essé
fim nas alíneas 2 (f) e (g) do presente ArtiQO.
(4) (a) no caso de ur:na emendª a um Anexo
Opdonal, uma referência feita no presente ~go

a uma "Parte da Convénção" será Consider~da
como·referên<:ia a uma parte que tenha aceito
esse Anexo;
(b) Quãl.quer Parte que tenha deixado de aceftar uma emeruda a um Anexo_ não será tratada
como Parte _somente para fins de aplicação dessa
emenda
(5) A .adoção e entrada em ·vigor de um novo
Anexo estarão sejeitas aos mesmos procedimentos que para a adoção e entrad~s ern vigor de
wna emenda a um Artigo da Convenção.
(6) A menos que expressamente dispostQ de
um outro modo, qualquer emenda à presente
Convenção baseada neste Artigo, que diga res-peito à _estrutura de 1.1m naVio,_ aplicar-se-á somente a navios para os quais tenham sido assinados contratos de construção ou, na ausência desses contratos, as quilhas tenham sido batida_s na
data ou após a data em que _a_ emenda entra
em vigor.
. _
_
(7) Qualquer emenda a um Protocolo~ou a, um
Anexo deverá ser rel_adonada com a maté.ria desse Protocolo ou Anexo e compatível com os Artigos da presente Convenção.
(8) O Secretário--Geral da Organização informará a todas as Partes sobre quaisquer emendas
baseadas no presente Artigo, que entrem em Vigor
juntamente com a data em que cada uma delas
passe a vigorar.
(9) Qualquer declaração de aceitação ou de
objeção a uma emenda, de conformidade <:cm
o presente Artigo, será notific::ada por escrito ao
Secretário-Gerai da Q_rganização. Este último dará
conhecimento às ~rte_s_da Convenção da notificação e da data de seu receb[rn~nto.
ARTIGO 17

Promoção de Cooperação Técnica
( 1) As Partes da Convenção promover_ão, em

consulta com a Organização e outros organismos
intemacióriais, com assistência e coorden~ção do
Diretor-Executivo do' Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apoio às Partes que
solicitem assistênda_técnica para:
(a) treinaruento de pessoal dentffíco e téc:nlco;
(b) suprimento e instalaçã.Q dQ equipamento
necessário para recebimento e monitoração;

(c) facilitaçâo -d_e ou.tras medidas e dispositivos, para prevenir ou mitigar a poluição do ambiente marinho por navios; e
(d) encorajamento da pesquisa; de preferência dentro dos pafses interessados, assim favorec;enc;lo as metas e intenções da presente Convenção.
ARTIGO 18

Demíncla
(1) A presente Convenção ou qualquer Anexo
OpdOnal pode ser denunciado por qualquer das
Partes da Convenção a qualquer momento após
deconidos cinco anos a contar da data de entrada
em- vigor da Convenção ou do referido Anexo
para esta ~arte.
(2) A denúncia será efetivada mediante notificação escrita ao Secretário-Gerai da Organização,
o qual informará a todas as_ Outras Partes sobre
qualquer notificação recebida e a data de seu
~gb_iro.ento, bem como sobre a data em que
tal denúncia passar a surtir efeito.
(3) Uma denúncia surtirá efeito doze meses
após o recebimento da notificação de denúncia
pelo Secretário-Gerai da Organízação, ou após
ter expirado um prazo mais longo, a ser indicado
na notificação.
ARTIGO 19

. Depósito e Registro
(1) A presente Convenção será depositada_junto_ ao Secretário-Çieral da Organização, o ,qual
transmitirá cópias devidamente _autenticadas a todos os Estados que tenham assinã.do a pres_ente
Convenção ou a ela aderido.
-- (2) laologoentre--erTtvigorapresenieCohvenção, o seu texto será transmitido pefo S_ecretário-GeréU da Organização ao Secrêtário-Geral das
Nações Unidas J)ara fins de registro e publicação
de acordo com o Artigo 102 da Carta das l"iééções
Unidas.
ARTIG020

Unguas
-- A presente convenção é feita numa única cópia
nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhOla,

sendo c::ada texto igualmente autêntico. Traduções oficiais nas línguas árabe, alemã, italiana e
japonesa s~rão preparadas e depositadas com
o original assinado.
___ _
· Em testemunho do .que os abaixo-as assinados·, devidamente autorizados por seus respectivos Governos para esse fim, assinaram a presente COnvenção.
.
Feito em Londres neste segundo dia de novembro de 1973.
-(•} __ Oinitidas as assinaturas.

PROTOCOLO I
Dlspoolçóes relativas a Relatórios sobre Jncldentes Envolvendo SubstAncias
Nocivas (de acordo com o Artigo 8 da
Conv•nção)
ARTIGO!

Obrigação de Relatar
( 1_) O Comãndante de tim navio envolvido num
.incidente conforme referido no Artigo deste Pro-

m
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to<:olo, ou outra pessoa responsável pelo navio,
relatará, sem 4emora e O mais pormenorizada~
mente pos~ível, os detalhes de tal incidente, de
acordo com as disposições deste Protocolo.
(2) No caso de o navio, referido no parágrafo
( 1) deste Artigo, ter sido abandonado ou no caso
de um relatório, referente ao naviQ, ser incompleto
ou não puder ser obtido, o armador, afretador,
administrador ou operador do navio, ou seus
agentes assumirão, o mais amplamente possível,
as- obrigações atribuídas ao Comandante pelas
disposições deste Protocolo.
ARTIGO li
Métodos de Relator
(1) Cada relatório será feito por rádio, sempre
que possível porém, em qualquer caso, pelos canais mais rápidos que estejam disponíveis na ocasião em que o relatório é feito. Será &da a maior
prioridade possível aos relatórios feitos por rádio.
(2) Os relatórios serão dirigidos ao oficial apropriado ou Agênda especificada no parágrafo (2)
(a) do Artigo 8 da Convenção.
ARTIGOill

Quando Fazer Relatórios
O relatório será feito_seQ"lpre que um incidente
implique:
___
--(a) Uma descarga que não seja permitida pela
presente Convenção; 01,1
__
(b) Uma desc::arga permitida pela pres_ente
Convenção, a qual:
(I) se efetue para garantir a segurança do navio
l5U. Sálvar a· vida humana no mar; pu
(II) resulte de avarias no navio ou em seus equipamentos; ou
- (c) uma descarga de uma substância nociva
para fins de combate a um incidente específico
d~ poluição ou de pesquisas cienb'ficas legals visando a dimínufção ou cont:role da poluição;' ou
( d) probabilidade de uma descarga referida nas
alíneas (a), (b) ou (c) deste Artigo.
ARTIGO IV

Conteúdo dos Relatórios
_(1) De um mod_~ geral, cada relatório conterá:
(a) a identidade dO navio;
(b) a hora e a data em que ocorreu o incidente;
(c) a posição geográfica do navio quando ocorreu o incidente;
(d) As condições de vento e mar edstentes
na -ocasião do incidente; e
- -- _ (e) detãlhes importantes a respeito da condi·
ção dO n8vio.
_
(2) Em -particular, cada relatório conterá:
(a) uma indicação clara ou descrição das subs-tân--cias nocivas envolvidas, incluindo, se Possível,
oorretas denominações técnicas de tais substân~
cias (nomes comerciais não devem ser usados
_ E!:llllugar das denominações técnicas c:orretas);
(b) uma relaÇãO ou estimativa das quantidades,
concentrações e condições prováveis das substâncias nOcivas descarregadas ou a Serem prova~
veJmente descarregadas no mar;
(c) quando pertinente, uma descrição da embalagem e marcas identificadoras; e
(d) se possível, o nome do consignador, consignatário ou fabricante.
(3) Cada relatório inâicará claramente se a
substâiÍcia nociva descarregada ou a ser provavel~
mente descarregada é óleo, uma substância noci·
va líquida, uma substâcia nociva sólida ou uma
substancia nociva gasosa, e_ se tal substância era
ou é transportada a granel, em forma de embala~
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gens, em contêineres, em tanques portáteis ou
I!ITl vagões~tanques

rodoviários e ferroviários.

(4) Cada relatório será suplementado, quando
necessário, por quaisquer outras informações

pertinentes solicitadas por um destinatário do
relatório ou que a pessoa que remeter o relatório
ju1gue apropriadas.
ARTIGO V

Relatório Suplementar
Qualquer pessoa que seja obrigada, pelas disposições deste Prot9colo, a enviar um relatório,
deverá. quando possível:

(a) suplementar o relatório inicial, se necessário, com informações concernentes a desenvolvimentos posteriores; e
(b) atender, o máximo possível, as solicitações
dos Estados afetados, de informações adicionais

concernentes ao incidente.
PROTOCOLO O
Arb-gem
(de acordo com o Artigo 10 da'Convençae>1
ARTIGO I

O procedimento de arbitragem, a menos que
as Partes em disputa decidam de outro modo,

DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (Seção D)
(3) O Presidente do Tribunal, após a nomeas:ão,
solicitará à P~ que ainda não designou um Arbitro que o faça do mesmo modo e nas mesmas
condições. Caso a Parte não faça nomeação requerida, o Presidente do Tribunal solicitará ao Secretário-Geral da Organização que faça a nomeaM
ção na forma e condições prescritas no parágrafo
precedente.
(4) O Presidente do Tribuna], se nomeado de
conformidade com as disposições do presente
Artigo, não deverá ser, nem ter sido, natural de
urna das Partes envoMdas, exceto com o assentimento da outra Parte.
(5) No caso de morte ou ausência de um Árbi·
tiO, por cuja nomeação uma das Partes seja responsável, essa Parte nomeará um substituto dentro de um perfodo de sessenta dias a partir da
cima da morte ou ausência. Caso a dita Parte não
faça a nomeação, a arbitragem prosseguirá -com
os Árbitros remanescentes. No caso de morte ou
ausência do Presidente do Tribunal será nomeado
um substituto de acordo com as cfisposições do
-Artigo m, acima, ou, no caso de não existência
de acordo entre os membros do Tribunal dentro
de um periodo de sessenta dias da morte ou auM
sência, de acordo com as disposições do presente
Artigo.

será de acordo com as regras estabelecidas neste

ARTIGO V

Protocolo.
ARTIGO O
(1) Um Tribunal de Arbitragem será es_tabe-

ARTIGOm

O Tribuna] será constituído de três membros:
wn Árbitro nomeado por cada Parte em disputa.
e um terceiro Árbitro que será nomeado por acordo entre os dqis primeiros indicados e que agirá
como seu Presidente.
ARTIGO IV
(1} Se, no fim de um período de sessenta
dias a partir da nomeação do segundo Árbitro
não tiver sido nomeado o Presidente do Tribunal,
o Secretário-Geral da Organização, por soHcltação
de qualquer das Partes procederá, dentro de um
perfodo adicional de sessenta dias, a Citada nomeação, fazendo a escolha numa relação de pessoas qualificadas, previamente elaborada pelo

Conselho da Organização.
(2) Se, dentro de um periodo de sessenta dias
a partir da data do recebimento da solicitação,
uma das Partes não tiver nomeado o membro
do Tribunal por cuja designação é responsável,
a outra Parte pode infonnar dlretamente ao Secretário-Geral da Organização o qual nOmeará o Presidente do Tribunal dentro de um período de sessenta dias, seleciorumdo-o na lista prescrita no
parágrafo _(1) do presente Artig_o.

(a) prover o Tribun~ dos documentos necessários e infonnações;
(b) permitir ao Tribunal a entrada em seu

território para ouvir testemunhas ou peritos e para
visitar o JocaJ.
(3) O afastamento ou ausência de uma Parte
não constituirá um impedimento ao processo.
ARTIGO X

(I) O Tribuna] dará sua sentença dentro de
um

período de cinco meses a partir da data em

que foi estabelecido, a menos que decida, em

caso de necessidade, estender o limite de tempo
por um periodo adiciona] que não exceda três

meses.
A sentença do Tribunal será .;tcompanhada de
uma exposição de motivos. Deverá ser fina,! e sem
apelação e será comunicada ao Secretário-Geral
da Organização. As Partes deverão dar cumprí~
mente imediato à sentença.
(2) Qualquer controvérsia qUe possa. SUrgir
entre as Partes, com relação à interpretação _ou
execução da sentença, pode ser submetida por
qUaJquer Parte a julgamento do Tribunal que lavrou a sentença ou, se ele não mais estiver disponível, a outro Tribunal constituído para esse fim,
do mesmo modo que o Tribunaf original.
~01

O Tribunal pode conhecer e decidir sobre demandas reivindicatórias diretamente ligadas ao
assunto da ~sputa.

REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA
POL(])ÇÃQ POR ÓLEO
.

ARTIGO VI

CAPfrULOI
Generalidades

lecldo por so6citação de uma Parte da Convenção

endereçada a uma outra, aplicando-se o Artigo
10 da presente Convenção. A solicitação de arbitragem consistirá de uma exposição do caso com
juntada de documentos dÇ: apoio.
(2) A Parte soHdtante informará ao SecretárloGeral da Organização sobre o rato em que se
apóia para o estabelecimento de um Tribunal,
os nomes das Partes em disputa e os Artigos
da Convenção ·ou Regras sobre os quais, na sua
opinião, existe divergência no que tange à sua
interpretação ou aplicação. O Secretário-Geral
transmitirá esta informação a todas as Partes.
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Cada Parte será responsável pela remuneração
de seu árbitro e despesas correlatas bem como

REGRA-!

peJas despesas vinculadas à preparação de seu

próprio caso. A remuneração do Presidente do
Tribunal e as despesas gerais oriUJ1das da Arbitragem serão divididas igualmente entre as Partes.
o-Tribunal manterá um registro de todas suas
,despesas e fornecerá uma demonstração de contas final.
·

1

ARTIGO VIl

Qualquer Parte da Convenção que tenha um
..interesse de natureza legal que possa ser afetado
pela decisão no caso pode, após participação por
escrito às Partes que tenham origina1mente irUciado o processo, tomar parte no processo de arbitragem, com o _consentimento do Tribunal.
···ARTIGOVID

Qualquer Tribunal de Arbitragem estabelecido
de acordo com as disposições do presente Protocolo detenninará suas próprias regras de proceder.
ARTIGO IX
(1) kJ decisões do Tribunal quanto ao seu

proceder e aos seus locais de reunião, bem como
quanto a qualquer questão a ele submetida, serão
_tomadas por voto da maioria de seus rJ'lembros;
a ausência ou abstenção de um dos membros
do Tribunal por cuja nomeação as Partes foram
responsáveis não constituirá um impedimento a
que o Tribunal chegue a uma decisão. Nos casos
de iguaJdade de votos, o voto do Presidente será
decisório.
(2) N; Partes deverão facilitar o trabalho do
Tribuna] e, em particular, de acordO com sua leglslaçllo e utilizando todos os meios ao seu dispor:

Definições

Para os fins deste Anexo:.
(1) "Óleo" significa qualquer forma de petróleo incluindo óleo cru. combustível, borra, resíduos de 6leo e produtos refUlados (outros que
não os petroquímicos, os quais são assunto das
disposições do Anexo D da presente Convenção)
e, sem limitar a generalidade dos precedentes,
iridui as substâncias relacionadas no Apêndice
I deste Anexo.
(2) "Mistura oleosa" significa um~ mistura
com qualguer conteúdo de óleo.
(3) "Óleó cónlbUstíYél" siQnifica qulquer óleo
usado como combustível relativo às máquinas
de propulsão e auxiliares do navio no qual tal
óleo é transportado.
(4) "Petro1eiro" Significa um navio construído
ou adaptado principalmente para transportar óleo
a granel nos compartimentos de carga e inclui
transportadores combinados e qualquer "navio
tanque de produtos qufmicos", como definido no
Anexo D da presente Convenção, quando estiver
transportando uma carga, ou parte da carga, de
óleo a granel.
(5) "Transportador combinado" significa wn
navio projetado para transportar óleo ou cargas
sólidas a granel.
(6) "Navio novo" significa um navio:
(a) para o qual foi assinado um contrato de
construção após 31 de dezembro de 1975; ou
(b) que, na falta de wn_contrato de construção,
teve a quilha batida ou esteja num estágio sím~ar
de construção após 30 de junho de 1976;ou
(c)_ cuja entrega se dê_ ap6s 31 de dezembro

de 1979: ou ·
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d) que tenha sofrido _uma grande obra de oon·
versão:
(I) para a qual o contrato tenha sido él$Sinado
após 31 de_dezembro de 1975; ou
(II) que, na falta de wn contrato, tenha iniciado
os trabalhos de construção após 30 de junho de
1976;ou
(III) que tenha sido dado como pronto após
31 de dezembro de 1979.

(7) "Navio existente" significa um navio que
não é "navio novo".

(8) "Grande obra de conversão" signifiCa- -a
conversão de um navio existente:
"~ _
__
(a) que altere sub$'.ancialmente as dimensões
ou capacidade de transporte do navio; ou
(b) que mude o tipo do navio; ou

(c) cuja intenção, na opinião da Administra~o.
seja prolongar substanda1mente seu tempo de
vida; ou
(d) que, por outro lado, o navio assim modifi-

cado como se fosse um navio novo, tornar-se-ia
sujeito a importantes disposições da presente
Convenção as quais não seriam a ele aplicáveis
como um navio existente.
(9) "Terra mais próxima" - o termo "da terra
mais~próxima" significa da linha..base a partir da
qual é estabelecido o mar temlorial do território
em questão, de acordo com o direito internacional, exceto que, para fins da presente Convenção, "da terra mais próxima" fora da costa nor·
deste_da Austrália, significará a partir de uma linha
traçada de__ um ponto na costa da Austrália na
latitude 11 9 Sul, longitude l429_Q8'Leste para um
ponto de latitude 1<l'35'Sul.
longitude 141•55'Leste- dai para wn ponto de
latitude 1OOO'Sul,

longitude 14 I 955'Leste -

daí para um ponto

de latitude 09'>1 O'Sul,
longitude 143•52'Leste- dai para
latitude 09'>00'Sul,

um ponto de

loangitude l44930'Leste- daí para um ponto
de latitude 13oQO'Sul,

longitude 1449QO'Leste- daí para um ponto de
latitude 15oQO'Sul,
longitude 146oQO'Leste- dai para um ponto de
latitude 18oQO'Sul,

longitude 1479QO'Leste- daí para um ponto de
latitude 21oQO'Sul,

longitude 153'1()()'Leste-- daí para um ponto na
costa da Austrália na l<mtude 24942'Sul, longitude 153•15'Leste.
(10) "Área espeCial" significa

um~
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(14) ''Tanque central" significa qualquer tanque entre_ anteparas longitudinais.
(15) ''Tanque de resíduo" significa um tanque
designado especificamente para coletar as drenagens de tanQue, lavagens dos tanques e ou- tras misturas oleosas.
(16) "Lastro limpo" significa o lastro de um
~ _tanque que, desde que transportou óleo pela
· ·Ultima vez, foi submetido a tal limpeza que se
~~ lastro fosse descarregado de um navio
- que estivesse parãdo em águas limpas e tranqüilas. em dia claro, não deixaria traços visíveis
de óleo na sUperfície da ágUã ou no litoral adjacente nem produziria borra ou emulsão sob
a superffcie da água ou sobre o litoral adjacente.
Se O lastro for d~arregado por meio de um
sistema de controle e monitoragem de descarga de óleo aprovado pela Administração, a indicação, baseada em tal sistema, de que o conteúdo de óleo do efluente não excede 15 parte&
por milhão constituirá prova de que o lastrO
está limpo, não obstante a presença de traços
visíveis.

__ (24) "Pef!lle~bilid~de"_ de um compartimento
-significa a razão do volume inierrio desse compartimento que se admite ser ocupado por água para
O volume total desse compartimento.
(25) ''Volumes" e "Áreas" num navio serão calculados em todos os casos para as linhas moldadas.

(17) ''Lastro--segregado" significa a água de
lastro, introduzida num tanque o qual é completamente_ separado da cafga do óleo e do sistema
de óleo combustível e permanentemente destinado ao transporte de lastro ou de lastro e cargas
outras que não sejam ól®_ou substâncias nocivas
como definidas nos Anexos da presente ConVenção.

litgarda Regra 15 (1), (2) e (3).

(18) "Comprimento" (1) significa 96 porcento
do comprimento total sobre uma linha d'água
a 85 por cento do menor ponta] moldado medido
a partir do topo da quilha ou o comprimento a
partir da parte anterior da roda de proa até o
eixo da madre do leme, na mencionada Unha d'água, se esse último for maior. Em navios projetados com inclinação da quilha, a linha d'água na
qual este comprimento é medido, deverá ser paralela à linha d'água projetada. O comprimento (L)
será medido em metros.
(19) "Perpendiculares avante e a ré" serão tp..
madas nas extremidades de vante e de ré do comprimento (L). A perpendicular de vante coincidirá
com a parte anteriOr da roda de proa na linha
d'água em que é medido o comprimento.
(20) _"Me(Q navio" situa-se na metade do comprimento (L).

área do
(21) "Boca" (8) significa a largura máxima do
mar onde, por reconhecidas razões técnicas,
navio, medida a meio navio até a linha moldada
relacionadas com suas condii;Ões oceanográ- -da caverna num navio de casco metálico e ~té
ficas e ecológicas bem como pelas peculiaa superffcie externa do casco num navio de ca.sco
ridades de seu tráfego, é exigida a adoção de
de qua1quer outro material. A_ boca (B) será m.emétodos especiais obrig-atórios para a prevendida em metros.
ção da poluição do mar por óleo. As ár~s espe(22) "Porte Bruto" (tpb) significa a diferença
ciais incluirão as relacionadas na Regra I O des-em tonelaCfãs métricas entre o deslocamento de
te Anexo.
- um r'taVlo -em água de densidade de ,1.025 na
(11) "Razão instantânea de descarga do conlinha d'água de carga correspondente à borda
teúdo de óleo" significa a razão de descarga
livre de verão determinada e o deslocamento leve
de óleo em litros por hora num instante qualdo navio.
quer, dividida pela velocidade do navio em nós,
no mesmo instante.
(23) "DeslocamentoJeve" signifiCa o deSl~a
(12) "Tanque" signifca um compartimento
mento de um navio em toneladas métricas,: sem
fechado, formado pela estrutura permanente
carga, sem óleo combustível; sem óleo lubrifi·
de um navio e que é projetado para o transporte
cante, sem água de I_ãstro, sem água_doce_e sem
de líquido a granel.
água para a1imentação das caldeiras nos respec(13) 'Tanque lateral" significa qua1quer tantivos tanques, sem provisões, sem passageiros
que adjacente às chapas do costado. ·
e-seus pertences.

REGRA2

AJ>ik:aÇão·
(1) A menos que expressamente estabelecido
de outro modo, as disposições deste Anexo aplicar-se-ão a todos os navios.
(2) Em navios outros que não os petroleiros,
providos de compartimentos de carga, construídos e utilizados para o transporte de óleo a granel
e com uma capacidade total de 200 metros cúbicos ou· mais, os requisitos das Regras 9, 1O, 14,

15 (1), (2) e (3), 18; 20 e 24 (4) deste Anexo

para petroleiros aplicar-se-&> também na construção- e operação desses compartimentos, exceto
que, quando a capacidade total for de menos
de l.OOOilietrOs--cúbicos podem ser aplic:;ados
os requisitos da Regra 15 (4) deste Anexo em
(3) Quáiido for transportada, num compartimento de carga de um petroleiro, uma carga sujeita às disposições do Anexo II da presente Convenção, também serão aplicados os requisitos
apropriados desse Anexo 11.
(4) (a) Qualquer "hydrofoil", veículo a col-chão de ar e outro novo tipo de embarcação (embarcação próxima à superfície, embarcação submarina, etc), cujas características de construção
são tais que tornam sem razão de .ser_o..u impraticável a aplicação de qualquer das _disposições
dos Capítulos II e mdeste Anexo, relativas à construção e equipamento, pOde ser dispensado pela
Administração do atendimento de tais disposições desde que a construção e o equipamento
desse navio, levando em consideração o selViço
a que é destinado, forneça wna proteção equivalente contra a poluição por óleo;
(b) os detalhes de qualquer isenção desse tipo, concedida pela Administração, deverão ser
indicados no Certificado referido na Regra 5 deste
Anexo;
(c) a Administração que conceder qualquer
-isençãó desse tipo, deverá, logo que passivei mas
não ma.is de noventa dias após, comunicar à OrganizaÇão Os pormenores da mesma e -aS razões
dela, devendo a Organização disseminá-los para
as Partes da Convenção, como informação e para
a ação apropriada, se couber.
REGRA3

Equivalentes
(1) A Administração pode permitir que qual~
quer instalação, material, aparelho ou dispositivo
sejam dotados num navio como uma alternativa
aos requeridos por este Anexo se tais instalações,
materiais, aparelhos ou dispositivos, forem, pelo
menos, tão eficazes quanto os exigidos por este
Anexo. Esta prerr<ijãtiva da Administração não
a autoriza _a substitUir, a título de equivalência,
as prescrições das Regras do presente Anexo, em
matéria de concepção e construção, -por métodos
Operativos que tenti~m por finalidade o controle
da descarga de 6leo.
(2) A Administração que permitir uma ihstalação, equipamento, aparelho ou dispõsitivo como
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alternativa aos requeridos por este Anexo deverá
comunicar ta1 fato à Organização Para que esta

dissemine às Partes da Convenção os detalhes,
como informação e para açáo apropriada, se cou~

ber.
REGRA4

VIstorias

(1) Tódo petroleiro, de arqueação bruta igual
ou superior a 150 e todo outro navio, de arqueação bruta igual ou superior a 400 estará sujeito
às vistorias abaixo especificadas:
(a) uma vistoria inicial antes de o navio entrar
em serviço ou antes de ter sido emitido, pela primeira vez, o Certificado exigido pela Regra 5 deste

Anexo e que deverá incluir uma vistoria completa
de sua estrutura, equipamento, instalações, dispositivos e material, na medida em que o navio é
obrigado por este Anexo. Esta vistoria deve ser
tal que assegure que a estrutura, equipamento,
as instalações, os dispositivos e o material aten-

dam plenamente aos requisitos aplicáveis deste
Anexo;
(b) vistorias periódicas, a intervalos especificados pela Administração mas que não excedam

5 anos, deverão ser reitas de modo a assegurar
que a estrutura, equipamento, instalações, dispositivos e material atendam plenamente aos requisitos aplicáveis deste Anexo. Todavia, onde a duração do Certificado Internacional de Prevenção da
Poluição por Óleo (1973) ror prorrogada como
especificado na Regra 8 (3) ou (4) deste Anexo,
o intervalo da vistoria periódica pode ser, correspondentemente aumentado;
(c) vistorias intermediárias, a intervalos de
tempo especificados pela Administração mas que
não excedam 30 meses, deverão ser feitas de
modo a assegurar que o equipamento e _os sistemas de bomba e tubulações assedados, incluindo os sistemas de monitoragem e controle da
descarga. de óleo, o equipamento separador de
água- óleo e os' sistemas de filtragem de óleo
atendam plenamente aos requisitos aplicáveis
deste Anexo e estão em boas concHçóes de funcionamento.
Tais vistorias intermediárias se apoiarão nó Certificado Internacional de Prevenção da Poluição
por Óleo ( 1973) emitido de acordo com a Regra
5 deste Anexo.
(2) A Administração estabelecerá medidas
apropriadas para os navios que não estejam sujeitos às disposições do parágrafo (1) desta Regra,
a fim de assegurar que atendam às disposições
aplicáveis deste Anexo.
(3) As vistorias do navio relacionadas com a
execução das disposições deste Anexo serão levadas a efeito por oficiais da Administração. A Administração pode, contudo, encarregar das vistorias,
peritos nomeados para este fim ou organizações
por ela reconhecidas. Em qualquer caso a Administração garantirá a execução comPleta e a eficiência das vistorias.
(4) Após ter sid<? t~inada qualquer vistoria
do navio de acordo com esta Regra, não poderá
ser feita qualquer modificação significativa na estrutura, equipamento, instalações, dispositivos ou
material cobertos pela vistoria sem a sanção da
Administração, exceto a substibJição direta de tais
equipamentos ou insta:Jações.

REGRAS

Emissão de Certificados
(1) Após a vistoria deverá ser emitido um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por
áeo (1973), de acordo com as disposições da
Regra (4) deste Anexo, para qualquer petroleiro
de arqueação bruta igual ou superior a 150 e
para qualquer outro navio de arqueação bruta
igual ou superior a 400,_ que sejam utilizadOs em
viagens para portos ou terminais ao largo sob
a jurisdição de outras Partes da Convenção. No
caso de nã:vio exi_stente apllcar-se-á este requisito
12 meses após a entrada em vigor da presente
Convenção.
(2) Tal Certificado será emitido pela Administração ou por pessoas ou Organizações por ela
devidamente autorizadas. Em todos os casos a
Administração assume plena responsabilidade
pelo Certificado.
REGRA6

Emls.são de um Certificado por um outro
Governo
-(1) O Governo de uma Parte dá Convenç-ão
pode, a pedido da Administração, compelir um
navio a ser vistoriado e, caso se certifique de que
o mesmo está cumprindo com as disposições
deste Anexo, deverá emitir ou autoriuJr aemissão
de um Certificado Internacional de Prevenção da
Poluição por Óleo (1973) para o navio, de aCordo
com este Anexo.
(2) Uma cópia do Certificado e uma cópia do
relatório da vistoria serão remetidos, tão logo possível, para a Administração que solidtou a vistoria.
(3) Um Certificado assim emitido deverá conter uma anotação de que o fui por solicitação
da Administração e terá o mesmo valor, sendo
reconhecido da mesma maneira que um Certificado emitido de acordo com a Regra 5 deste

Anexo.
(4) Nenhum Certificado lntemaciona1 de Pre~nção da Poluição por Óleo (1973) será emitido
para um navio que esteja autorizado a aavorar
a bandeira de um Estado que não seja uma Parte.
REGRÀ 7

Forma de Certificado
O Certifil!ado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo (1973) será redigido em uma
língua oficial do pais que o emite na fonna correspondente ao modelo existente no Apêndice II a
este Anexo. Se a língua utilizada não ror o inglês
nem o francês o texto deverá conter uma versão
numa_ dessas línguas.
REGRAS

Duração do Certificado

(1) Um Certificado lntemadonal de Prevenção
da Poluição_ por Óleo (1973) será emitido para
um período especificado pela Administração, o
qual não excederá 5 anos a partir da data da
emissão, exceto como estabelecic;lo nos parágra-

fos (2), (3) e (4) desta Regra.
(2) Se wn navio, na ocasião em que expirar
o prazo do Certificado, não estiver llW11 porto ou
terminal ao largo sob a jurisdição da Parte da
Convenção cuja bandeira o navio está autorizado
a arvorar, o Certificado pode ser prorrogado pela
Administração, mas e~ prorrogação somente

Abril de 1988

será concedida c_om o fun de permitir que o navio
temiine sua viagem para o Estado cuja bandeira
está autorizado a arvorar ou para aquele em que
será vistoriado e isto somente nos casos em que
pareça ser correto e razoável fazê-lo.
(3) Nenhum Certificado será deste modo pror~
rogado por um periodo de mais de 5 meses e
um navio para o qual tenha sido concedida tal
prorrogação não deverá, em sua chegada ao Estado Cuja bancfeira está autorizado a arvorar ou ao
porto em qu está para ser vistoriado, ser autorizado, em virt le de tal prorrogação, a deixar esse
porto ou Estaoo sem que tenha obtido novo Certificado.
(4) Um Certificado que não tenha sido prorrogado de acordo com as disposições do parágrafo
(2) desta Regra, pode ser prorrogado pela Administração, por um período de graça de até um
mês a partir da data de expiração nele estabelecida
(5) Um Certificado deixará de ser válido se alte-rações significativas tenham sido realizadas na
construção, equipamento, instalações, arranjos
ou material, determinadas sem a sanção da Administração, ·exceto a substituiç!o pura e simples
de tal equipamento ou instalações, ou se as vistorias intermediárias especificadas pela Administração de acordo com a Regra 4 (1) (c) deste Anexo
não tiverem sido feitas.
(6) Um Certificado emitido para um navio dei~
xará de ser válido quando esse navio for transferido-para a bandeira de um oUtrO Estado, exceto
como estipulado no parágrafo (7) desta Regra.
(7) Na transferência de um navio para a bandeira de uma outra Parte, o Certificado permanecerá em vigor por um período que não deve
exceder 5 meses desde que não venha a expirar
antes do término desse pedodo ou até que a Administração emita um Certificado que o substitua,
dos dois o que ocorrer mais cedo. Tão logo seja
possível, após ter tido lugar a transferência, o Governo da Pante cuja bandeira o navio estava anteriormente autorizado a mvorar, remeterá para a
Administração uma cópia do Certificado do navio
antes da transferência e, se disporúvel, urna cópia
do relatório de vistoria pertinente.

CAPfTULOll
Requisitos para o Controle da Poluição
Operadonal
REGRA9

Controle da Descarga de Óleo
( 1) Sujeita às disposições das Regras 1O e 11
deste Anexo e ao parágrafo (2) ·aesta Regra, qualquer descarga de óleo ou misturas oleosas no
mar, proveniente de navios aos quais este Anexo
se aplica será proibida, exceto quando forem satisfeitas todas as condições segulntes:
(a) para wn petroleiro, exceto como estabelecido na alínea (b) deste parágrafo:
(I) o petroleiro não esteja dentro de uma área
especial;
(II) o petroleiro esteja_ a mais de 50 milhas-náuticas da terra mais próxima;
(lll) o petroleiro esteja navegando na sua rota;
(IV) o regime instantâneo da descarga do con~
teúdo de óleo não exceda 60 litros por milha náutica;
M a quantidade total de óleo descarregado
no mar não ultrapasse, em petroleiros existentes,
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1/15.000 da quantidade total da carga especificada da qual o resíduo constitui uma parte, e,

em petroleiros novo_s, 11.30.000 _da quantidade total da carga específica, da qual o resíduo constitui
wnaparte; e
(VI) o petroleiro possua em operação, exceto
corno estabelecido na Regra 15 (5) e (6) deste
Anexo, um sistema de monitoragem e controle
da descarga de óleo e um sistema de tanque
de resíduo, como exigido pela Regra 15 deste
Anexo;
(b) proveniente_ de um navio de tonelagem
bruta de arqueação igual ou superiora4DO to~la
das que não seja um petroleiro _e proveniente dos
porões dos compartimentos de máquinas de um

petroleiro, excluindo os porões dos compartimentos das bombas de ~rga, a menos que misturada
com resíduos do óleo da carga:
(I) o navio não esteja dentrG de uma área especial·
{IT) o navio esteja a mais_ de 1_2 milhas náutic<)S

da terra mais próxima;
(ffi) o navio esteja navegando na sua rota;
(IV) o conteúdo de óleo do efluente seja de
~nos de 100 partes pOr-milhão; e
. ·____ _
(V) o navio possua em operação um sistema
de monitoragem e controle da descarga de óleo,
um equipamento separador 6leo_-água, um sistema de filtragem de óleo ou ou_tra in~l_ação como
exigido pela Regra 16 deste Anexo~
(2) No caso de um navío de arqueação bruta
inferior a 400t que não_ seja um petroleiro, enquanto fora de uma área especial, a Administração
deverá assegurar que está equipado, tanto quanto
pr;W.cável e razoáv~L com instalações para armazenagem a bordo dos resíduos de óieo e s4a
descarga para instalações de recebimento ou para
o mar, de conformidadt::_®m os requisitos dos
parágrafos (I) (b) desta Regra.
(3) Sempre que sejam observados traços visíveis de óleo na superfície da água ou abaixo dela,
nas vizinhanças imediatas de um_ navio ou em
sua esteira, os Qovernos das Partes' da CQnVenção
deverão, na medida em que sejam razoavelmente
capazes de fazê-lo, investigar imediatamente os
fatos, no sentido de v~rificar_se houve uma violação dd disposições desta Regra ou da Regra
10 deste Anexo. A investigação incluirá, em particular, as condições de vento e mar, a derrota
e a velo<:idade do navio, outras possíveis origens
dos traços visíveis nas vizinhanças e quaisquer
registras pertinentes de desca~:ga de óleo;_
(4) As disposições do parágrafo (1) desta Regra não se aplicarão a desc:arga de lastro limpo
ou segregado. As disposições da alínea (1) (b)
desta Regra não se aplicarão à descarga de misturas oleosas que, sem diluição, tenha um conteúdo
de óleo que não exceda 15 partes por milhão.
(5) NenhUma descarga no mar deVerá conter
produtos químicos ou outras substànc;ias em
quantidades ou concentrações que sejam perigosas para o ambiente marinho ou produtos químicos ou outras substâncias introduzidas com o fm
de burlar as condições de descarga especificadas
nesta Regra.
(6) Os resíduos de óleQ que não possam ser
descarregados no mar de conformidade com os
parágrafos (1), (2) e (4) desta Regra deverão l\1!1"
retidos a bordo ou descarregados em illstalações
de recebimento.

. DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção H)
REGRA 10
Métodos para à Prevenção da Poluição
P<>r Óleo Proveniente de Navios Quando
Operando em Aroas Especiais
(1) Para os fins deste Anexo as áreas especiais
são a área do Mar Mediterrâneo, a área do Mar
Báltico, a área do Mar Negro, a área do Mar Vermefuo e a "área dos Golfos", as quais são definidas
como se segue:
(a) a área do Mar Mediterrâneo significa o própriO Mar Mediterrâneo incluindo seus golfos e mares tendo como limite entre os Mares Mediterràneo e Negro o paralelo de 41 N e como limite
oeste o Estreito de Gibraltar no meridiano de 59

36"W;

.

(b) a área do Mar Báltico significa o próprio

Mar Báltico com o golfo de Bothnia, o golfo da
Fin1ândia e a entrada. do Mar Báltico limitada pelo
paralelo do Skaw no Skagerrak aos 579 44,8'N;
(c) a área do Mar Negro significa o próprio
Mar Negro tendo como limite entre os Mares Mediterrâneo e Negro o· paralelo de 419 N;
(d) a área do J\1a.r Vermelho, significa o próprio
Mar Vermelho incluindo os Golfos de Suez e Aquaba e limitado ao Sul pela loxodromlca entre Ras
siAne, (12' 8.S"N, 43• 19,6'E) e Husn Murad (12'
40.4"N, 43• 30, 2'E);
=--o(e_) a área dos Gõifos significa a área de mar
loc.aJizada a noroeste da loXÕdromica entre Ras
al Hadd (22• 30'N. 59• 48' E) e Ras AI Fasteh
(25' 04'N,61• 25"E).
_(2J a) Sujeitas às disposições da Regr-a -11
deste Anexo, qualquer desc:arga de óleo ou mistura oleosa no mar, proveniente de qualquer petroleiro bem como de qualquer naVio de arqueação
bruta igual ou superior a 400 que não seja petrOleiro, qtJando estiverem numa área especial, será
proibida.
(b) Tais navios, quando estiverem numa área
especiât, manterão a bordo toda a drenagem de
óleo e borra, lastro sujo e água de lavagem dos
tanques, descarregando-as somente nas instalações de recebimento.
· (3) (a) Sujeita às disposições da Regra (11)
deste Anexo, qualquer desc:arga de óleo ou mistura oleosa no mar, proveniente de um navio de
tonelagem bruta de arqueação inferior a 1400 toneladas que não seja petroleiro, será proibida
quando estiver numa área especial, exc:eto quando o conteúdo de 6Ieo do efluente sem diluição,
não-exceder 15 partes por mi1hão ou, alternativamente, quando forem satisfeitas, em sua totali·
dade, as seguintes <::ondições:
(I) o nav_!o esteja navegando na sua rota;
(II) o conteúdo de óleo do eHuente for de menos de 100 partes por milhão; e
(W) a des_carga for feita o mais afastado possí·
vel de teqa., mas, em hipótese alguma, a menos
de 12 milhas náuticas da terra mais próxima.
(b) Nenhuma descarga no mar deverá conter
produtos- qufriliCOS ou otifrãs substâncias em
quantidades ou concentração que sejam perigosas para o ambiente marinho ou produtos químic::os ou outras substâncias introduzidas com o flm
de burlar as conditôes de descarga especificadas
nesta Regra.
·
(c) Os resíduos de óleo que não possam ser
çl~sçarregado~ no mar em conformiqade com a
alíli.ea (a) deste parágrafo deverão Ser mantidos
a bordo ou desc_arrégados em instalações de recebimento.
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(4) As disposições desta Regra não se aplic::am a descarga de lastro limpo ou segregado.
(5)· Nada nésk Regr'a Pràibirá um navio, numa viagem em que somente uma parte se faça
em área especial, de proceder à des<::arga fora
.da área espedal, de acordo com a Regra 9 deste
Anexo.
(6) Sempre que sejam observados traços visíveis de óleo na sup_erficie da água ou abaixo dela,
nas vizinhanças imediatas de um navio ou em
sua esteira, os Governos das Partes da Convenção
deverão, na medida em que sejam razoavelmente
capazes de fazê-lo, investigar imediatamente os
fatos, no sentido de verificar se holNe__uma violação das disposições desta_ Regra ou da Regra
9 deste Anexo. A investigação incluirá, em particular, as condições .de vento e mãr, a_ derrofa
e a velocidade do navio, outras possiveís origens
dos traços Visíveis nas Vizinhanças e quaisquer
registres pertinentes de descarga de óleo.
(7) Instalações de recebimento dentro de
áreas especiais.
(a) Ãreas· do Mar Mediterrâneo, Mar Negro
e Mar Báltico.
(I) O Governo de cad_a Pacte: d~ Convenção
cuja linha de costa faz limite com uma dada área
especial, compromete~se a assegurar que até 19
de janeiro de 1977 todos Qs terminais de ca~ga
mento e portos de reparo dentro da área especial
serão providos de instalações adequadas para o
recebimento e tratamento de todo o lastro sujo
e água de lavagem dos tanques provenientes de
petroleiros. Além disso, todos os portos dentro
da área especial serão providos de instalações
de recebimento adequadas para outros resíduos
e tnisturãs oleosas provenientes de todos os navios. Tais instalações deverão ter capacidade adequada para atender às necessidades dos navios
que as utilizem sem que venham a atrasá-los inde-vidamente.
(II) O Governo de cada Parte tendo sob sua
jurisdição entradas para vias marítimas com pouca profun_didade que possam exigir uma reduçáp
de caladQ por meio de descarga- de lastro, c:ompromote-se a assegurar o fornecimento das instalações referidas na alínea (a) (I)' deste parágrafo,
porém com condição de que os navfoS que
necessitarem ·descarregar resíduos ou lastros sujos poderão estar sujeitos a algum atraSo.
- - (IIJ) Durante o período entre a entrada em vigor da presente Convenção (se antes de 1~ de
janeiro de 1977) e }9 de janeiro de 1977 os navios
quando estiverem navegando em áreas especiais
deverão o.unpdr com os requisitos da Regra 9
deste Anexo. Contudo, os Governos das Partes
cujas linhas de costa fazem limite com qualquer
das áreas especiais, de <::onformidade com esta
alínea podem estabelecer uma data anterior a 19
de janeiro de 1977 mas posterior à entrada em
vigor da presente Convenção, a partir da qual
os requisitos desta Regra a respeJto de áreas especiais em -questão passarão a ter efeito:
(1) se todas as instalações de recebimento
exigidas tiverem. sido providenciadas até a data
assiffi estabelecida; e
(2) contando que as Partes interessadas notifiquem a Organização sobre a data assim estabelecida, com antecedência de 6 meses, para divulgaÇão àS outraS Partes.
(IV) Após 19 de janeiro de 1977 ou ap6s a
data ~eJecid~ de acordo com a alínea (a)

a
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(ln) deste parágrafo, caso essa seja anterior, ~da

Parte riotificará a OrQanizaÇào para que sejam
transmitidas aos Governos ContratanteS, todos os
casos em que as instalações do recebimento forem julgadas inadequadas.

· (b) ÁreadoMarVermelhoeÁreadosGoffos.

{I) O Governo de cada- Parte cuja linha de
costa faz limite Com áreas especiais comprome-

tem-se a assegurar que, tão logo seja possível,
todos os terminais de carregamento de óleo e
portos de reparo, dentro dessas áreas espeCiais,
serão providos de instalações adequadas ao rec~
bimento e tratamento de todo o lastro sujo e água
de lavagem dos tanques proveniente de petroleiros. Além disso, todos os portos dentro da área
especial serão providos de instaJaç:ões de recebimento adequadas para outros residuos e misturas

oleosas de todos os navios. Tais instalações deverão ter capacidade adequada para atender às necessidades de todos os navios que as utilizem
sem que venham a ab'asáR!os indevidamente.
(II) O Governo de cada Parte tendo sob sua
jurisdição entradas para vias matítimas com pouR
ca profundidade que possam exigir uma redução
de calado por melo de descarga de lastro, comR
prometeRse a assegurar o fornecimento das instaM
lações referidas na alínea (b) 0) deste parágrafo,
porém com a- condição de que os navios _que
necessitarem descarregar resíduos ou lastro sujo,
poderão estar sujeitos a algum atraso.
_
(ID) Cada Parte interessada notificará a OrgaR
nizac;ão sobre as medidas tomadas de conforR
midade com as disposições da allnea (b) (I) (11)
deste parágrafo, Em seguida ao recebimento de
notificações a Organização estabelecerá uma data
a partir da qua1 passarão a vigorar os requisitos
desta Regra a reSpeito da área em questão~ A
Organização notificará todas as Partes sobre a
data assim estabelecida com antecedência de peR
.lo menos 12 meses.
(IV) · Durante o período entre. a .entrada em
vigor da preSente Convenção e data assim estabeR
lecida, os navios enquanto navegarem na área
especia1 cumprirão com requisitos da Regra 9

deste Anexo.
, (V) Após tal data os petroleiros carregando
nos portos dessas áreas espedais onde ainda não
haja disponibilidade de tais instalações cumprirão
também, totalmente com os requisitos desta: Regra. Contudo, os petroleiros que entrem nessas
áreas especiais para carregarem deverão envidar
·odes os esforços a fim de entrar na área somente
:om lastro limpo a bordo.
{Vi) Após a data em que passaram a vigorá
os requisitos para a área especial em questão,
cada Parte notificará a Organização, para comunicação às Partes interessadas, sobre todos _os casos em que as instalações forem juJgadas inade·
quadas.
(VII) De qualquer forma, as instalações de recebimento, como prescritas na Regra 12 deste
Anexo, deverão ser providas até 1? de janeiro
de 1977 ou utn ano apóS a data da entrada em
vigor da presente Convenção, se· esta data for
posterior.
REGRA 11

Exceções

As Regras 9 e 1O deste Anexo não se aplicam:
(a) A descarga de óleo ou mistura oleosa no
mar, necessária para fins de garantir a s~surança
de um navio ou salvar vida humana no mar; ou

(b) A descarga de óleo ou mistura oleosa no
mar resultante de avarias num mMo ou em seu
equipamento:
(I) desde que tenham sido tomadas as precaqções razoáveis, após a ocorrência da avaria
QU. descoberta do vazamento com o propósito
de prevenir ou minimiz&" a descarga; e
(II) exceto se o armador ou o Comandante
agirem, seja com a intenÇão de provocar danos
ou seja com negli!;Jência e com conhedmento
de que poderia, provavelmente, ocorrer a avaria;

ou
(c) a descarga no mar de s_ubstâncias contenR
do óleo, aprovada pela Administração, quando
usada para fins de combate específico a incidentes com poluição a fim de minimizar os danos
por poluição, Qualquer dessas descargas estarão
sujeitas à aprovação de qualquer Governo em
cuja jurisdiç.!o é considerado que ocorra a descarga.
REGRA 12

Instalações de Recebimento
(1) Sujeito às disposições da Regra lO-deste
Anexo, o Governo de Cada Parte conlpromete-se
a-assegurar a insta1ação, nos terminais de carregamento de óleo, portos de reparos e outros portos
em que navios tenham residuo_s de óleo para descarregar, de meios para _o_rccebim_ento de_ tais
resíduos e misturas oleosas como- sobras de petroleiros e outros navios, adequados para atender
as necessidades dos navios que ·os utilizem sem
causar uma demora excessiva dos membros.
(2) InstalaçOes de recebimento de acordo
com o parágrafo (1) desta Regra deverão ser proVfdas em:
(a) todos os portos e terminais em que é
reito o carregamento de óleo cru em petroleiros
que tenham compl~tado, imediatamente antes da
chegada, uma viagem com lastro a qual não tenha
siâo de mals de 72 horas ou de rilais de 1200
mllhas;
(b) todos os portos e terminais em que é
feito o carregamento de petroleiros com óleo que
não seja cru a granel, numa quantidade médi~
de mais de 1000 toneladas mébicas por dia;
(c) todos os portos que tenham estaleiros de
reparos de navios oU instalação de limpeza de
tanques;
·
·
(d) todos os portos e·terminais que operem·
com navios providos de tanque(s) de resíduos
pela Regra 17 deste Anexo;
(e) iodos os póffus- em que -as ágUas oleosãs
de porão e outros resíduos não possam ser descarregadas de acordo com a Regra 9 deste Anexo:
e
(f) todos os portos de carregamento para carR
gas a granel no que se relaciona aos resíduos
de óleo dos transportadores combinados que não
podem ser descarregados de acordo com a Regra
9 deste Anexo.
(3) A capacidade das instalações de recehirrtehto deve ser como se segue:
___ (ª-) Gs terininais de carregamento de oleo
-ciu deverão ter instalações de recebimento sufiR
ciente parà receber óleo e misturas oleosas, provenientes de todos os petroleiros em viagens como de_scritas no parágrafo (2) (a) desta Regra,
que não pOssam ser descarregados de aCor_do
com as disposições da Regra 9 (1) (a) deste Ane-

xo.

Osportosdecarregamentoeosterminais
referidos no parágrafo (2) (b) desta Regra deverão ter instalação de recebimento suficientes para
receber óleo e misturas oleosas provenientes de
petroleiros que tenham carga do óleo que não
seja óleo cru a granel e que não possam ser descarregados de acordo com as disposições da Regra 9 (I) (a) deste Anexo.
(c) Todos os portos que tenham estaleiros
de reparos de navios ou recursos para limpeza
de tanques deverão possuir instalações de recebiR
mente suficientes para receber todos os resíduos
e misturas oleosas, mantidos a borda para despejo, provenientes de navios, antes de entrada nos
estaleiros oU insta1ações de limpeza.
(d) Todas as instalações de recebimento
existentes em portos e terminais de acordo com
o parágrafo (2) (d) desta Regra deverão ser suficientes para receber todos os resíduos retidos
de acordo com a Regra 17 deste Anexo, provenientes de todos os navios de que se possa razoavelmente esperar que esca1em em tais portos e
terminais.
(e) Todas as intalações de recebimento pro-..
vidas em portos e terminais em atendimento a
esta Regra deverão ser suficientes para recebei
águas oleoSas de porão e outros resíduos que
não possam ser descarregados de acordo com
a Regra 9 deste Anexo.
(f) As instalações de recebimento existentes
no portos de carregamento para cargas a granel
deverão levar em c~nta os problemas especiais
dos transportadores combinados, como apropriado.
(4) As instalações de recebimento prescritas
nos parágrafos (2) e (3) desta"Regra deverão estar
disponíveis antes de um ano após a data da entrada em vigor da presente Convenção ou a }9 de
janeiro de 1977 - das duas a que ocorrer mais
tarde.
(5) Cada Parte notificará à Organização, para
transmissão às Partes interessadas, todos os casos em que sejam julgadas inadequadas as instalações providas de acordo com esta Regra.

___ (b)

REGRA13

Petroleiros de Lastro ~ado
_ (1) Todo petroleiro novo de tonelagem igual
ou superior a 70.000 tonel_adas de porte bruto
será provido de tanques de lastro segregado e
atenderá aos requisitos desta Regra.
(2) A capacidade dos tanques de lastro segregado deverá ser determinada de modo que o navio possa operar com segurança em viagens com
lastro -sem que recorra aos tanques de óleo para
lastro d'água, exceto como estipulado no parágrafo (3) desta Regra. Em todos os casos, contudo, a capacidade dos tanques de lastro segregado
deverá ser, pelo menos, tal que em qualquer condição de lastro em qualquer parte da viagem, incluindo as que consistam de peso leve acresddo
somente de lastro segregado, os calados e o. trirQ
possam preencher cada um dos seguintes requisitos;
(a) o calado moldado a meio navio (dm) em
metroS (sem levarem conta qua1quer deformação
do navio) não deverá ser inferior a:
dm ~ 2,0 + 0,02L;
~
(b) os calados nas perpendiculares AV e AR
deverão corresponder aos determinados pelo calado a meio navio (dm) como especificado na
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alínea (a) deste parágrafo, em associação com
o trim pela popa não superior a 0,015L; e
(c) em qualquer caso o calado na perpendicu1ar AR não deverá ser menor do que_ aquele
neéessário para obter a imersão total das hélices.
(3) Em neinhui'ri ·caso a água de 4lstro será

transportada nos tanques de óleo exceto em condições de tempo tão severas que na opinião do
Comandante, seja neceSsário transportar água de
lastro adicional em tanques de óleo, para a seguranças do navio. Água de lastro adicional será
tratata e descarregada em conffirmidade com a
Regra 9 e de acordo c_om os requisitos da Regra

15 deste Anexo, devendo ser feito um lançamento
no Uvro de Registro de Óleo referido n.a Regra
20 deste Anexo.
(4) Qualquer petroleiro que não seja abrigado
a possuir tanques de lastro segregado de acorckl
com o parágrafo (1) desta Regra pode, contudo.
ser qualificado como um petroleiro qe lastro segregado, desde que, no case;> de um petroleiro
de comprimento igual ou superior a 150- metros,
atenda ele totalmente aos requisitos dos parágrafos (2) e (3) desta Regra e no caso de petroleiro
de comprimento inferior a 150 metros- as condições de lastro segregado deverão satisfazer a Administração.

REGRA 14
Segregação de Óleo e Lastro de Água

{b) neste sistema, instalações devem ser providas para transferir os resíduos de óleo para um
tanque de resfduo ou para urna combinação de
tanques de resíduo de tal modo que qualquer
eftuente descarregado no mar o seja de maneira
a cumprir com as disposições da Regra 9 deste

Anexo;
(c) os arranjos dos tanques de resíduo ou
combinação de tanques· de resíduo terão uma
capacidade necessária para guardar os resíduos
oriundos da lavagem dos tanques, resíduos de
óleo e resíduos de lastro sujo mas cujo total não
deve ser de menos de 3 por cento da capacidade
de transporte de óleo -do navio, exceto que, onde
forem instalados tahques de lastro segregado, de
aCordo com a Regra 13 deste AneXo oU ollde
cllsposltlvos tais como edutores que envolvam a
utilização de água adicional para a lavagem não
forem instalados, a Administração pode aceitar
2 por cento. Petroleiros novos de mais de 70.000
toneladas de porte _bruto deverão ser providos,
pelo menos, de do[s tanques de resíduo;

( d) os tanques de resíduos serão assim projetados, particularmente a respeito das posições das
entradas e saídas, diafragmas ou vertedores, se
insta1ados, de modo a evitar uma turbulênd!J. excessiva e arrastamento de óleo ou emulsão com
a água.
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(c) as instruções de operação do sistema deverão estar de acordo com um manual de opera~
çâo aprovado pela Administração. Devem elas cobrir as operações tanto manual como automática
e se destinarão a assegurar cjue em nenhum momento o óleo será descarregado exceto em cumprimento das condições especificadas na Regra
9 deste Anexo:
(•) É f~Jta referência b Recomendações sobre

Q

Espe<:lfl·

a~çõeslntemacionals de desempenho p!:lro~~ o Equipamento Sepa·

mdor de Óleo/Água e Me<lldores de Conteúdo de Óleo, adotad.!ls
pela Resolução A.233 ('111).

(4) Os requisitos dos parágrafos (1), (2) e (3)
desta Regra se aplicarão a petroleiros da arqueação bruta inferior_ a 150, para os quais o controle
da descarga de óleo, de acordo cdm a Regra
9 deste Anexo, será efetuada pela retenção do
óleo a bQrdo com descarga subseqüente, de todas
as lavagens contaminadas, em instalações de recebimento. A quantidade total de água e óleo
usada para a lavagem e recolhida em seguida
para um tanque de armazenagem será registrada
no Uvro de Registro de ÓleQ. Esta quantidade
total s_erá descarregada em _i~stalações de recebimento a menos que tenham sido feitos arranjos
adequados de modo a assegurar que qua1quer
efluente, cuja desearga no mar seja permitida,
seja eficazmente controlado _de modo a garantir
o cwnprúnento das disposições da Regra 9 deste

--- (3) (a) deverá ser instalado um sistema de rno(1) Exceto como estabelecido no parágrafo (2)
nitoragem e controle da descarga de óleo, apredesta Regra, nos navios novos de arqueação bruta
AneXo.
- --vadó pela Administração. Ao considerar aspecto
igual ou superior a 4.000 que não sejam petrodo
medidor
do
conteúdo
de óleo a ser incorpo(5) A Administração pode dispensar os requileiros e nos petroleiros novos de arque~ão bruta
rado ao sistema, a Administração deverá ter atensitos dos parágrafos (1), (2) (3)desta Regra
igual ou superior a 150, nenhuma água de lastro
ção às esPecificações r:ecomendadas pela Orgapara qualquer petroleiro engajado exclusivamente
será transportada em qualquer tanque de óleo
nização•. O sistema deverá ser equipado com um
em viagens de 72 horas ou menos de duração
combustível.
mecanismo de registro para fornecer um registro
e dentro de 50 milhas náuticas da terra mais próxi·
(2) Onde condições anormais ou a necessidade
Contínuo da desearga em litros por milha náutica
ma, desde que o petroleiro não seja obrigado
de transportar grandes quantidades de óleo come a quantidade total descarregada, -ou o conteúdo
a possuir e não possua um Certificado Internabustível tomar necessário o transporte de água
de óleo _e a razão de descarga. Este registro deverá
cional de Prevenção da Poluição por Óleo (1973).
de lastro que não seja um Jitstro limpo em qualidentificar a hora e a data e será mantido pelo
Qualquer wna dessas dispensas será sujeita à
quer tanque de óleo combustível, essa água de
menos, por 3 anos. O sistema momlor e de concondfção de que o petroleiro deverá reter a bordo
lastro será descarregada em instalações de recetodas as misturas oleosas para poterior descarga
bimento o_u no meu:, de conformidade com a Re- , trole da descarga de óleo deverá entrar em operação quando houver quaJquer descarga do efluente
em instalações de "recebimento e Que a Adminisgra 9, utilizando-se o equipamento especificado
tração declare como adequadas as instalações
na Regra 16 (2) deste Anexo e será feito wn lança- para o mar e deverá ser tal que assegure que
-qualquer descarga de mistura oleosa cesse ime·
disponíveis para o recebimento de tais misturas
mento a respeito no Uvro de Registro de Óleo.
qleosas.
cfiatamente quando a razão instantânea de descar(3) Todos os outros na_v_ios deverão. atender
ga de óleo exceda a permitida pela Regra 9 (1)
aos requisitos do parágrafo (1) desta Regra tanto
(6) Quando o equipamento que, na opinião
(a) deste Anexo. Qualquer faJha desse sistema
quanto seja possível e razOável.
da Administração, é exigido pela Regra 9 (1) (a)
monitor e de controle deverá parar a descarga
(VI) deste Anexo e especificado na alínea (3) (a)
e deve ser a'notada no Uvro de Regístro de Óleo.
REGRAIS
desta Regra não é possível ser obtido para conOm
método
alternativo,
operado
manualmente,
Retenção de Óleo a Bordo
trole da descarga de produtos refinados leves
deverá ser proVido e pode ser usado no caso
(óleos ~dares), a Administração pode dispensar
{1) Sujeitos às disposições dos parágrafos (5)
de ta] falha, mas a unidade defeituosa deverá ser
e (6) desta Regra, os petroleiros de arqueação posta a operar antes que o petroleiro inicie sua o atendimento de tal exi,gência, desde que a descarga s6 seja permitida de acordo com os procebruta igual ou superior a 150 serão equipados
próxima viagem lastrado, a menos que se dirija
dimentos estabeleddos pela Organização, os
com instalações de acordo com os requisitos dos
para um porto de reparos: Os petroleiros existenquais d.everão s,atisfazer a.s condições da Reg'ra
parágrafos (2) e (3) desta Regra, sob a concllção
tes cumprirão com todas as disposições acima
9 (1) (a) deste Anexo, exceto a obrigação de posde que nos casos de petroleiros existentes os re- especificadas exceto que a parada da descarga
suir, em operação um sistema de monltoragem
quisitos para os sistemas de monltoragem e conpode ser realizada anualmente e a razão de dese controle da descarga de óleo. A Organização
trole da descarga de óleo e arranjo dos tanques
carga pode ser estimada pelas caracteristicas da · deverá rever a disponibilidade do equipamento
de resíduos ser~o aplicados três anos após a data
bomba;
em intervalos de tempo que não excedam doze
da entrada em vigor da presente Convenção.
meses.
(2) (a) devem ser fornecidos melas adequa(b) deverão ser providos detetores de interface
dos para limpeza dos tanques de carga e transfe- de óleo/água eficazes, aprovados pela Adminis(7) Os requisitos d~ parágrafos (1 ), (2) e (3)
rência dos resíduos de lastro sujo e lavagens de tração, para uma determinação rápida e precisa
desta Regra não se aplicarão aos petroleiros transtanques, dos tanques de carga para um tanque da interface de óleo/água nos tanques de residuo
portando asfalto, nos quais o c:::ontrole Qa descarga
de resíduo aprovado pela Administração.
e deverão estar disponíveis para uso em outros
do asfalto, de acordo com a Regra 9 deste ~exo
Em petroleiros existentes qualquer tanque de
tanques onde for efetuada a separação de óleo
será efetuado pela retenção a bordo dos resíduos
carga pode ser escolhido para ser tanque de resf- e_ água e dos quais se pretende descarregar o
do asfalto e descarga de todas as lavagens contaefluent~ diretamente para o mar;
duo.
minadas em instalações de recebimento.

e
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REGRA 16

Sistema de Mon1toragem e Controle
da DesculJII de Óleo e Equipamento
~dor de Óleo/Água.

( 1) Qualquer navio de arqueação bruta igual
ou superior a 400 será equipado com um equipa-

mento separador de óleo/água ou um sistema
de filtragem em a_tendimel}to às disposições do
parágrafo (6) deStã Refira. Qualquer navio desde
que transporte grande quantidade de óleo combustível cumprirá com o pMágrafo (2) desta Regra
ou corn o parágrafo ( 1) da Regra 14.
(') É feita referêncill t10 "Ciel!n Seas Gulde for - Oh Tliiikers"
publicado pela "lotemaclonal Chamber of Shlpplng" e "011 Comp!'lnies Jntemadonal Marlne Forum"

(6} O equipamento separador de 6leo/água ou

las de descarga, em conexão com as instalações
de recebimento, para descarga de água de lastro
sujo ou da água contaminada por óleo.
(2) Em todo petroleiro as canalizações para
descarga para o mar de efluentes _que possa ser
permitida de acordo com a Regra 9_deste Anexo,
deverão ser dirigidas para o convés aberto ou
para os bordos do navio, acima da linha d'água
na condição de navio com o máximo lastro. Podem ser aceitos arranjos diferentes de canalizações para permitir a operação do modo admitido
nas alíneas (4) (a) e (b) desta Regra.
(3) Deverão, nos petroleiros novos, ser providos
meios que permitam que se possa parar a descarga de efluentes para o mar, de uma posição no
convés superior ou acima dele, situada de modo
que se possa observar visualmente o piano de
válvulas referido no parágrafo ( 1) desta Regra e
o efluentes proveniente das canalizações referidas
no parágrafo (2) desta Regra. Não há necessidade
de serem providOs meios; lia posiçãO de observação, para parar a descarga, se existir um sistema
de comunicações eficaz tal como telefone ou sistema rádio entre a posição de observação e a
posição de controle da descarga.
( 4) T adas as descargas serão localizadas acima
da Unha d'água exceto que:
(a) O lastro segregado e o 1-o limpo podem
ser descarregados abaixo da Unha d'água nos por~
tos e nos terminais ao largo.
(b) Os navios existentes que. sem alterações,
não sejam capazes de descarregar o lastro segregado acima da linha d'água podem fazê-lo abaixo
da Unha d'água desde que tenha sldo feito imediatamente antes da descarga um exame no tanque
o qua] tenha estabelecido que não houve nenhuma contaminação por óleo.

um sistema de filtragem de óleo deverá ter seu

projeto aprovado pela Administração e ser tal que
assegure que qualquer mistura oleosa descarregada no mar após ter passado pelo separador
ou pelos sistemas de filtragem terá um conteúdo
de óleo de não mais de 100 partes por milhão.
Ao con$iderar o projeto de tal equipamento a AdminiStração deverá ter atenção às especificações
recoiTiendadas pela Organização. () _
(7) O sistema de filtragem de óleo, referido
no -parágrafO (2) -(b) desta Regra deverá teJ: seu
ProJetO aprovado pela Administração_e ser ta1 que
_receba a descarga proveniente do sistema separador e produza um efluente cujo conteúdo de
óleo não exceda 15 parte por milhão. Deve ser
provido de dispositivos de alarme para indicar
quando este nfvel não pode ser mantido.

(2) Qualquer navio de arqueação bruta igual

ou superior a 10.000 será equipado:
(a) em adição aos requisitos do parágrafo (1)
desta regra, com um sistema de monitoragem
e controle de descarga de óleo em atendimento
ao parágrafo (5} desta Regra; ou
(b) como alternativa aos requisitos do parágrafo (I) e alínea (2) (a) desta Regra, com um
equipamento separador de óleo/água em atendimento ao parágrafo (6) desta Regra e com wn
eficaz sistema de filtragem, atendendo ao parágrafo (7) desta Regra.
(3) A Administração deverá se assegurar de
que navios de arqueação bruta inferior a 400 estejam equipados, tanto quanto seja praticável, para
reter a bordo óleo ou misturas oleosas ou para
descarregá-los de acordo com os requisitos da
Regra 9 (I) (b) deste Anexo.
(4) Para os navios existsntes, os requisitos dos
parágrafos (1), (2) e (3) desta Regra apiiC...-se-ão
três anos após a data da entrada em vigor da
presente Convenção.
(5) Um sistema de monitoragem e controle da
descarga de 6Jeo deverá ter seu projeto aprovado
pela Admlnistração. AD considerar o projeto do
medidor de conteúdo de óleo a ser incorporado
ao sistema, a Administração deverá estar atenta
às especificações recomendadas pela G-ganização·. O sistema deve ser equipado com um aparelho de registro para proporcionar um registro contínuo de conteúdo de óleo em partes por mahão.
Este registro deverá indicar a hora e data e será
mantido pelo menos põl' três anos. O sistema
de monítoragem e controle em operação quando
houver qualquer descarga de efluente para o mar
e deverá ser tal, que assegura que qualquer descarga de mistura oleosa cessará imediatamente
quando o conteúdo de óleo do efluente exceder
o permitido pela Regra9 (1) (b) deste Anexo.
Qualquer- falha deSte- sisiema de monitoragem
e controle fará cessar a descarga e será anótãâa
no livro Registro de Óleo. A unidade defeituosa
deverá ser posta a fundonar antes de o navio
inidai sUa próxima vfaQem, a inenos qúe ele esteja
se dirigindo a um porto de reparos. Os navios
existentes deverãO cumprir com as disposições
acima especificadas exceto quanto ao fato de que
a parada da descarga pode ser feita manualmente.

REGRA 17

Tanques de Reaiduos
(1) Todo navio de arqueação bruta igual ou
superiól' a 400 será provido de tanque ou tanques
de capadctaae adequada, levando-se em consideração o tipo das máquinas e a extensão da viagem,
para receber os resíduos oleosos que não possam
ser tratados de outra maneira, de acordo com
os requisitos deste Anexo, tais como os resultados
da purificação de óleo~ ~a:nbustíveis e lubrifican~
fes e de vazamentos de óleo nos compartimentos
de máquinas.
- (2) Nos navios novos, tais tanques serão projetados e constnúdos de modo a que fiquem facilitada sua limpeza e descarga dos resíduos para
as iristalações de recebimento. Os navios existentes deVerão cumprir com esta exigência tanto
·quanto seja razoável e praticável.

MCIOOIIIS de desempenho para Equipamento Se!'Madoc de Óleo!
Água e Medidores de ConteUi:ló àe ó~. adotadas pclll Organl·
.P'çio peh1 Resoluçllo A 233 (W).

Conexãó Padrão para Descarga

~Mbiiilçiode bombu, Cllllllllzaçóes e
Dlspooltlvoo de DesculJII de PetroleiroS
( 1) Todo petroleiro, deverá ter no convés aberto,
de ambos os bordos do navio. um piano de válvu-

Afim de permitir que as canalizações provenientes das instalações de recebimento sejam conectadas com a rede do navio para descarga de
resíduos dos porões das má4Jinas, ambas deverãõ _eStar providas de uma coftexão padrão para
-descarga, de acordo çom a segulnte tabel11r.

("f ~

reia referi:ncla à Recomendaçlio sobre as Espec!flc;sções
hlteJTIQciona!s sobre o desempenho do Equipamento Separador
de Óleo/Água e Medidores de Conteúdo de Óleo, adotada pela
OrganlzaçGo pelll R~soluçáo A 233 (VIl).

Dl:\motro

Dimensões Padrão de fla:nges para
xões de Descargas:

E.~terno
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I

~nn:~.ll~i'l.','.,v
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REGRA 19

RE.GRA 18

rJr;•rr.~ ~"r

c <IJJ.mctro., a <'om

dJ~;,JCt:o tlc ~CI n:m

ndNJll~tlo.

_

c de

co::l;,~l:nr.:~:o

p3r<>. receb~; ennnll?.:lçilcs _de_ um dl;imc!ro Jnter.lo mi<l\lmo dr
di' nçC ou ou!ro m ..,:~rlnl en11l'l'alcntt', lCll<!('> uma ;>uprr!J:!c pl~:>n.

tlm:c~. ju:1t~mcnle

cym hnt:l J•n1!.:t dr rnntninl a pwv11. ele óko,
, a suportar um1t ptNsio de serviço de ii J:s/cm~.

dcv~r., J~r :.:1~-;uad<J

Cone~

REGRA20

Uvro de Registro de Óleo
(1) Todo petroleiro_ de arqueação bruta Igual
ou superior a 150 e tod_o na_v:lo de arqueação
bruta igual ou superior a 400 que não seja um

petroleiro deverá possuir um Uvro de Registro
de Óleo, seja como parte do diário náutico ou
seja de outro modo, na forma espedficada no
Apêndice III deste Anexo.
_

(2) O Uvro de Registro de Óleo será

preen·

chido em cada ocasião, tanque por tanque, sempre que ocorrer no _navio qualquer uma das seguintes operações:

(a) para petroleiros
. (l) carregamento de óleo de carga;

(IT) transferência interna, quando em viãgem,
do óleo de carga;
(fi) abertura ou fechamento das válvulas ou

dispositivos similares que fazem a interconexão
dos tanques de carga, antes das operações_ de

carga e descarga ou após as mesmas;
(IV) a abertura ou fechamento dos meios de
comunicação entre a can_alização de carga e a
canalização de lastro;
.
M abertura ou fechamento das válvutãs de
costado antes, durante e pós as operações de
carga e descarga;
(VI) descarga de óleo de carga;
(VD) lastreamento dos tanques de carga;
(VIII) limpeza dos tanques de carga;
(IX) descarga de lastro, exceto quando proveniente dos tanques de lastro segregado;
(X) descarga da água proveniente dos tanques de resíduo;
(XI) remoção dos resíduos;
(XII) descarga, pelo Costado, _da água dQS porões que tenha se_ acumulado nos compartimentos de máquinas, durante a estadia no porto e
descarga rotineira,para o mar da água dos porões
que tenha se acumulado nos compartimentos de
máquinas.
·
(b)
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para nawios que não sejam petrolei-

ros
lastreamento ou limpeza dos tanques de
óleo combustível ou dos espaços de óleo de carga;
(H) descarga do lastro ou da água de limpeza,
proveniente dos tanques _referidos em (I) desta
alínea;
(DI) remoção de resíduos, e
(IV) descarga, pelo costado~ da água dos pOrões que tenha se acumulado nos compartimentos de máquinas durante a estadia no porto e
descarga rotineira para o mar de água do.s porões
que tenha se acumulado nos compartimentos de
máquinas.
_
(3) No caso de tal descarga de óleo ou mlstura oleosa como referido na Regra 11 deste_Anexo
ou no caso de desçarga addentaJ ou Quil!quer
outra descarga excepdonal de óleo a que esta
Regra não tenha feito exceção, deverá ser feito
wn lançamento no üvro ·de Registro de Óleo,
das circunstâncias e razões que levaram à descarga.
(4) Cada operaçãó-des<:rita no Pará~irãfo (2)
desta Regra deverá, sem demoraL ser totalmente
registrada no Livro de Registro de Óleo de modo
que todos os lançamentos no _livro apropriado

para essa operação sejam bem detalhados cada
seção do livro se.rá_assinada pelo oficial ou oficiais
encarregados das operações em causa e será rubricada pelo Comandante do navio. Os lançamentos no Livro de Registro de Óleo $erão feitos
na lingua oficial do Estado cuja bandeira o navio
está autorizado a arvorar_ .e ern inglês ou francês
nos navi~ portadores__de um Cel1:ificado Internacional para Prevenção da Poluição por Óleo
(1973). Os lançamentoS na língua nactonal oficial
do_ Estado _cuja bandeira o navio está autorizado
a arvorar prevalecerão em caso de disPuta ou
discrepância.
(5) O Uvro de Registro de Óleo será mantido
_em local prontamente acessível para inspeção em
qualquer ocasião que se fizer necessária e, exceto
no caso de navio desguarnecido e sendo reb-ocado, será conservado a bordo. J::sse livro deverá
ser guardado dUrante um período de três anos
a partir da data do último lançamento.
(6f -·A ãi.rtõridade competente do Govemo_óe
uma Parle da Conve_nçio pode lnspecionar o Livro
de Registro de ÓIOO a bo{do de_ qualquer navio
ã que Se aplique este Anexo, quando o mesmo
estiver em _.gu_s portos ou terminais ao largo e
pode tirar cópia de qualquer lançamento desse
livro, podendo soliciW a_o_ Com~dante que_ certi-fique ser ele uma cópia autêntica de tal lançamento_,_ Qualquer Cópia assim feita, que tenha sido
Certifíc_~da peio COmandante do navio como sendo uma ~ópia autêntica de um lançamento feito
no Livro de Regjstro de Óleo do navio será aceita
em·qualquer processo judicial como uma~evidên
cia dos fatOS estabelecidos no lançamento. _
A inspeÇãO de um Livro_ de ReQ-isi:fo de Óleo
e a_retirada de uma cópia autêntica pela autoridade competente de conformidade com est~ parágtãfo deverá ser_ feita o mais rápido possível
de modo a nãu causar demora desnecess_ária ao
navio.

REGRA21

Requisitos Especiais para Plataformas de
Perfuração e outras PJatafonnas

Plataformas de perfuração fixas ou fh..i_tuantes
e outras quando empregadas na exPloração, explotaç-ª_o e processamentos associados, ao largo
da costa, dos recursos minerais do fundo do mar
e outras plataformas, deverão atençlei' aos requi- ·
sitos deste f\!:lexo, aplicáveis aos navios de arquea:ção bruta igual ou superior a 400 que nào sejam
j)efrõleiros, exceto que;
(a) devem ser equipatl.as, tanto quanto for praticável, com as instalações re_queridas nas Regras
16 e 17 deste Anexo;
(b) devem manter um registro de todas as operações que envolvam descargas d_e óleo ou misturas oleosas, num modelo aprovado pela Administração; e
(CJ em qualquer área especial e sujeitas às disposições da Regra 11 deste Anexo, a descarga
para o mar, de óleo ou misturas oleosas será
proibida, exceto quando o conteúdo de óleo da
desc~ga sem diluição não_ exceder 15 partes por
milhão.
CAPÍTULO III
Requisitos para mbtimizar a j>olulção por
óleo oriundo de petroleiros, devido a avarias
no costado e no fundo.
REGRA22
Avarias Hipotéticas

Para fins de cálculo do vazall)ento hipotético
de óleo dos petroleiros, avarias de extensão tridimensional, com forma de paralelepípedo, no costado ou no fundo do navio são admitidos como
se segue. No caso de avarias no fundo, duas condições são estabelecidas adiante para serem aplicadas individualmente a determinadas partes do
petroleiro.

----~c-a) a.v-:a-~A~ costado
/

C!.J .Exte:;são lor:.gitudlna! i!c):

2
I

IJ-r/' ~.:,1·.:; -··-·-·"1·

(I)

-

•

''

(~)_

Ex:t_en:oão t:-anvçrsal

-

L3 Ou 1-!,5 metros, considerada

11.

que !or

menor.
B

{te):

(dO costado para dentro pe:-pendicula.rmen- -·~te _à. llr.ha de eent:o, no nível correspon~aente à OOrda livre de verão determinada}.

'-- ou 11,5 metros, considerada a que ror
5

menor.
a__ partir da linha

(m1 Extensão vertical (vc)_:

mite.

bue para. cima, sem

li-

(h) a~~ de ·rundo

Pa"ra. 0,3L a par_tir d_a per~
pendlcular AV do navio.

m Exte~li.("

!O
(nJ

Extensão

transver-

.sal (t.s):

B
<:~u

-

10 metros considera.-

6

da. a que ror menor, mas
não menor do que 5 metros

(ill.)- ExtenSãO vertical a.

part!r da. linha. base (vs)

B

-

ou $ metros, con.sidera-

15

d_a a

Qualquer

navio

outra parte do

L

L..

lo:ngitudt-

---nal {Is>:

t~ue
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for menor

-· O'\ 56 metros, consldt-ra.10
.
da. o .que_ f~r m~or.
5 met~.
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data da entrada em vigor da presente convenção,
que esteja de acordo com as disposições desta
(b) Quando o duplo fundo não se estende por regra, se estiver dentro de uma das seguintes categorias:
todo o comprimento e toda a largura do tanque
(a) um petroleiro, cuja entrega seja posterior
considerado, admite-se como nâo existente o du~
REGRA23
plo fundo e o volume dos tanques situados acima a 19 de janeiro de 1977; ou
(b) um petroleiro a que se apliquem as duas
da área avariada do fundo será incluído na fórmula
Vazamento tDpotétlco de Óleo
seguintes condições:
(JI), mesmo que não se considere o tanque como
(1) Os vazamentos hipotéticos de óleo no caso
(I} a entrega não seja posterior a 1<?de janeiro
avariado em razão da instalação desse duplo funde avaria no costado (Oc) e no fundo (Os) serão
de I9n; e
do pardal.
calculados com relação aos compartimentos ava(ll) o contrato de construção seja assinado
riados e para todos os locais concebíveis ao longo
c) Os pocetos de aspiração podem ser despreapós 1? de janeiro de 1974 _ou, nos casos em
do comprimento do navio, para as extensões defi- zados no cáJculo do valor de h quando possuírem
que previamente não exista nenhum contrato de
uma área não excessiva e se estenderem para construção, que a quilha tenha sido batida ou
nidas na Regra 22 deste Anexo, pelas seguintes
baixo do tanque a uma distância mfnima, inferior o petroleiro se encontre em estágio similar de
fórmulas:
à_ metade da altura do duplo fundo. Se_ a profunconstrução após 30 de junho de 1974.
(a) para avarias no costado:
didade de tal poceto for superior à metade da
(2) Os tanques de carQa dos petroleiros devealtura do duplo fundo, h será tomado igual à alb.lra
rão_ ser de tamanho e arranjos tais _que os vazaOc =
Wi + Kici (I)
do duplo fundo menos a do poceto.
mentos hipotéticos Oc ·ou 0,, calCulados de acordo
(b) para avarias no fundo
As: canalizações provenieotes de8Seli pocetos
com as disposições da Regra 23 deste anexo,
os=-( ZiWi + ZiO) (II)
deverão, se instaJadas no interior dos duplos fun~ qualquer local do comprimento do navio, não
I
.
dos, ser equipadas com válvulas ou outros dispoexcedam 30.000 metros cúbicos ou 400DW, consitivos de fechamento localizados nas saídas do
siderado o maior dos dois, sujeito a um máximo
Onde: Wi = volume de um tanque lateral em
tanque a que servem a fim de evitar o vazamento de 40.000 metros cúbicos.
metros cúbicos, considerado como tendo sido do óleo no caso de avaria na canalização. Tais
(3) O volume de qualquer tanque lateral de
avariado comõ- especificado na Regra 22 deste - canalizações deverão ser instaladas o mais alto
_carga de um petroleiro não deverá exceder setenta
Anexo·
possfvel em refação ao fimdo do casco. Quando e cinco por cento dos limites de vazamento hipoWi pa;a um tanque de lastro segregado pode ser
o tanque contiver carga de 61eos, essas válvulas tético de óleo referidos no parágrafo (2) desta
tomado igual a zero,
deverão ser mantidas permanentemente fecharegra. O volume de qualquer um dos tanques
Ci = voJume de um tanque central em metros
das quando no mar, exceto que podem ser abercúbicos considerado como tendo sido avariado tas somente nos casos de necessidade de transfe- centrais de carga não deverá _exceder 50.000 metros cúbicos. Todavia, em petroleiros com lastro
como especificado na Regra 22 deste Anexo;
segregado, como definidos na Regra 13 _deste
Ci para um ta-n(rue de lastro segregado pode ser - rência de carga para fins de compassar o navio.
(4) No caso em que a avaria de fundo atingir
anexo, o volume permitido de um tanque de carga
tomado igual a zero,
simultaneamente quatro tanques centrais o valor
de 6leo lateral, situado entre dois tanques de lastro
Ki = 1 ------;--quando bi for igual ou maior
de O, pode ser calculado de acordo com a fónnula_ _segregado, cada um excedendo 1 em cOmprique te, ki sel'á tornado igual a zero,
mento, pode ser aumentado para o limite máximo
te
- O, = 1/4 (E Z, W1 + E Z1 C1)
(ill)
de vazamento hipotético de 61eo desde que a larbi
gura dos tanques laterais exceda t
Zi = 1 - - - - ; quando hi fodgual ou maior
(5) Uma Administração pode como melo de
do que vs, Zi será tomado igual a zero,
___ redução do vazamento de óleo, em caso de avaria
(4) O comprimento de cada tanque de carga
não deverá ser superior a 1O metros ou a wn
hi
no fundo, um sistema instalado para transferência
dos seguintes valores, considerado o que for
vs
de carga, tendo uma aspiração de emergência
maior:
bi = largura em metros do tanque lateral conside grande potência em cada tanque de óleo de
derado, a partir do costado para dentro perpendicarga e capaz de transferir o 61eo de um ou vários
(a) caso não exista antepara longitudinal:
tanques avariados para estanques de lastro' segre0,1 L
cularmente à linha de centro, no nível correspon(b) quando s6 existe uma antepara longitugado ou para os tanques de carga que estejam
dente à borda livre de verão determinada,
dinal na linha de centro:
hi = a1tura mínima em metros do duplo-fundo
disponíveis caso se possa assegurar que esses
considerado; onde não houver duplo-fundo, lú
últimos têm uma suficiente ulagem.
O,!SL
(c) quando existem duas ou mais anteparas
será tomado igual a zero.
Essa concessão, todavia. dependerá da capacilongitudinais:
Sempre que o símbolos utilizados neste parádade de 0 sistema transferir em duas horas um
(I) para os tanques laterais:
grafo aparecem neste Capítulo, terão eles o s.ignifivolume de óleo igual à metade da capacidade
0,2L
cada que lhes é atribuido nesta Regra.
do maior dos tanques avariados e da disponi(li) para os tanques centrais;
(2) Se um espaço -Vazio ou tanque de lastro
billdade de tanques de lastro ou de carga para
(1) se b/B for igual ou superior a 1/5:
segregado de um _comprimento menor que lc,
absorveressevolume.Areduçãoemquestãoserá
0,2.L
como definido na Regra 22 deste Anexo estiver
considerada apenas para o cálculo de 0, pela fór(2) se b,IB for inferior a 1/5:
localizado entre tanques laterais de 6Jeo, o valor
mula (IU).
-quando não existe antepara longitudinal na
Oc na fórmula (I) pode ser calculado na base de
As canalizações para tais aspirações devem ser
que o volume Wi seja o volume rea1 de tal tanque
linha de centro~
instaladas pelo menos a uma altura não menor
(o.s• M3 + o,J) L
d o que a extensove
ã
rti c a1 d aavana
· d o runo
d
(quando eles forem de igual capacidade) ou do
-quando existe uma antepara longitudinal na
menor dos dois tanques (se diferirem em capacilinha de centro:
v,. A administração deverá comunicar à organios outros tanques laterais envolvidos em tal colização as informações concernentes às disposi(0,25 b,JB + 0,15) L
são, 0 valor do volume total real.
ções por ela adotadas, para fins de disseminação
às outras partes da convenção.
(5) A fim de não exceder os lim~s ele volume
n
estabelecidos nos parágrafos (2), (3) e (4) desta
Si = 1 - - REGRA24
regra e independehte do tipo de sistema de translc
Umltação do Tamanho e .Ammjo dos
ferência de carga aceito e instalado, quando taJ
Onde: li = comprimento em metros, do espaço
Tanques de Carga
sistema intercomunica dois ou mais tanques de
vazio ou do tanque de lastro segregado consicarga; deverão ser providas válvulas ou outros
--"todo petroleiro novo deverá cumprir c:om
derado.
dispositivos de fechamentos similares para sepaas disposições desta regra. A todo petroleiro exis(3) (a) Somente serãO levadoS eln cont:..3: os
rar os tanques uns dos outros. Essas válvu1as ou
tente será exigido, dentro de dois anos após a
tan@es de duplo fundo que estejam vazios ou

(2) Sempre que- oS súnbolos utilizados nesta:
Regra aparecerem nesse Capítulo, te[ão eles o
significado que lhes é atribuído nesta Regra.

carregando água limpa quando os tanques acima
estejam com carga.

~~~~r:~j~~~~~~ ~~~~s~afo%;~~p~~d~o~
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dispositivos deverão esta.r. f~chadas quando o pe-

pelo menos, uma distância igual à f!xtensão longi(4) Ós requisitos do parágrafo (I) desta Regra
tudinal da avaria admitida, defmida na alínea (a)
deverão ser confirmados por cálculos que levem
deste parágrafo, de modo a ser conSiderada efetiem considera~o ~s cara:ct~rísticas do projeto do
va. Onde_ antepB!'as, transversai!j. são espaçadas
nav:lo, os arranjos, a configuração e volumes dos
de uma distância menor, uma ou mais dessas
compartimentos avariados, bem como a distribuianteparas, dentro dessã extensão de avaria, serão -·ção, densidade e efeito da superfície livre dos líqui~
corn válvulas ou dispositivos de fechamento simicons,ideradas como não existentes para fins de
dos. Os cálculos deverão ser baseados no selares no ponto em que entram em qualquer tandeterminação de compartimentos alagáveis;
guinte:
que de carga. Essas válvulas deverão ser m,antidas
(c) onde for considerada uma avaria entre an(a) deve ser tomado e_m considera~ão qualfechadas no mar permanentemente quando os
teparas t;ansversais estanques adjacentes,_ como
quer tanque 'vazio ou parCialmente cheiO, a densi·
tanques estiverem com óleo de carga, pOdendo,
especificado na alínea (I) (c) desta Regra, nenhudade da carga transportadas bem como·qualquer
por exceção, ser abertas somente quando, houve~
ma antepara transversal principal ou antepara
vazamento de líquido dos compartimentos avanecessidade de transferência de carga para com·
transversal que limite tanques laterais ou tanques
riados;
passar o navio.
____ de duplo fundo será considerada como avariada,
(b) as permeabilidades são- ·çonsideradas coamenos
que:
REGRA25
moas_eguir.
- (i) o espaçamento das anteparas adjã.cente.S
Compartlmentagem e Estabilidade
seja inferior à extensão longitudinal da avaria hipoEspaços
(1) To do petrole_iro novo deverá atençler aos
tética, especificada na alínea (a) deste parágrafo;
PenneabUidade
troleiro estiver no mar.
~_
(6) As canalizações que corram através dos
tanques de carga localizadas a uma distânçia inferior a te, a partir do costado do navio ou inferior
a vc a partir do fundo, deverão ser equipadas

critérios de compartimentagem. e estabilidade em
avaria como especificada no parágrafo (3) desta

ou

Apropriado para armazenamento .... ~ ..·····-·· .. · 0,60
(ii) exista um degrau ou recesso de, mais de
Ocupado por acomodações-----·-- 0,95
regra. após a avaria hipotética no costado ou de
.3.,05. metros de comprimento numa antepara
Ocupado pelas máquinas.................................. 0,85
fundo como especificada no parágrafo (2) desta
transversal, localizado dentro da extensão de peEspaços vazios ........·-·----·-~-~-~..... -_._;.:........,.. 0,95
regra, para qualquer caJado de operação,- consenetração da avaria hipotética. O degrau formado
Destinado a líquidos consumíveis ........ Oou 0,95*
qüente de condições reais de carga parcial ou
pela antepara de colisão a ré e o topo do tanque
Destinado a outros líquidos . O para 0,95*"'
plena compatíveis com o "trirn" e a resistência
de colisão a ré _.não será considerado como um
dO navio bem como corn as densidades da carga. _degrau para os fins desta Regra;
..
(•) Qualquer que reSulte nos requisitos ~TU~Is severos.
Tal avaria será aplicada a todos os locais conce(d) se canaJisações, dutos ou túneis estiverem
(••) 1'1 permeabilidade dos eom(mrtlmentos parcialmente ehel~»
bíveis ao longo do comprimento do navio corno
situados dentro da extensão da avaria considedeveti ser compatível eom a quantidade de líquido transportado •
se segue:
. ·:rada, arranjos deverão ser feitos de modo que
(a) em petróleos de mais de 225 metros de
um alagamento progressivo não possa se ·esten(c) a flutuabilidade de qualqUer sUperestrutura
comprimento, em qualquer _local ao longo do
der a outros compartimentos que não sejam os
diretamente acima da avaria de çostado será descomprimento do navio;
considerados como alagáveis para cada caso de
prezad~.
avaria. -(b) em petroleiros de comprimento Superior
As partes não alagadas da superestrutura a1ém
a 150 metros mas_que não exc~arn 225 .metros,
(3) Os petroleiros s.erã.o considerados como
da extensão da avaria. todavia, podem ser levadas
em qualquer ponto do comprimento do navio atendendo aos critérios de estabilidade em avaria,
em-consideração desde que elas sejam separadas
exceto envolvendo anteparas a ré ou a vante que se forem atendidos os seguintes requisitos:
do espaço avariado por anteparas estanques e
limitem compartimentos de máquinas localizadas
(a)
a
linha
d'água
final,
levando-se
em
conta
que sejam atendidos os requisitos da alínea (3)
à ré. O compartimento de máquinas será tratado
a
[mersão,
banda
e
compasso
deverá
estar
abaixo
(a) desta Regra a respeito desses espaços intaccomo um compartimento inundável, não subdivi--da
extremidade
mais
baixa
de
qualquer
abertura
tos.
dido; e
através
da
qual
o
alagamento
progressivo
possa
(c) em petroleiros de comprimento Que não
Portas estanques com dobradiça podem ser
ocorrer. Tais aberturas deverão incluir as canali·
exceda em 150 metros em qualquer lugar ao lonaceitas em anteparas estanques na superestrude
ar
e
as
que
são
fechadas
por
meio
sa:ções
go do comprimento do navio entre anteparas
tura;
d~ portas estanques ou tampas de escotil_has e
transversais adjacentes com exceção do comparpodem
extlulr
as
aberturas
fechadas
por
meio
(d) o efeito_ de superficie lívre c;feverá ser calcu'timento de máquinas. Para os petroleiros cujO
lado para um ângulo de banda çle ;;~ para cada
de peitas de visitas estanques e escotilhas embucomprimento não exceda 100 metros, em qu-e
todos os requisitos do parágrafo (3) desta regra tidas, tampas estanques das pequenas aberturas _ compartimento. A Administração pode exigir ou
permitir correções de superficie livre a serem caJdos tanqu~s de carga que mantêm alta a integrin6o podem ser plenamente atendidos sem prejuculadas para um ângulo de banda de mais de
dade do convés, portas de corrediça, estanques
dicar materialmente as qualidades operacionais
59 para os tanques parcialmente cheios; e
de operação à distância e escotilhões laterais do
do navio, a administração pode permitir um felatipo de não abertura;
(e) no cálculo d0 efeito de superfície livre dos
xamento dessas exigências.
_
líquidos a serem consumidos será assumido que,
·-(b) nõestáQio final de alagamento, o ângulo
Não serão coos_ideradas as condições de lastro
para cada tipo de liquido pelo menos um par
em que o petroleiro não esteja transportando óleo ~de banda devido ao alagamento assimétrico não
de tanques transversais ou um único tanque na
nos tanques de carga mas apenas resídoos oleo- deverá exceder 25°, s-endo que este ângulo pode
sér aumentado até 3()9 se não ocorrer nenh-uma
linha. de centro tenham uma superficie livre e o
sosimersão da borda do convés;
tanque ou combina_ção de tanques a serem consi(2) Serão aplicadas as seguintes_disposições
derados serão aqueles em que o efeito de superrelativas à extensão e à natureza da avaria hipo(c) a ~bilidade no estágio 'final do alagafícies livres seja o maior.
tética:
- menta deverá ser investigada e pode ser conSiae(5) o comandante de todo petroleiro e o res(a) a extensão da avaria do costado ou do - rada como suficiente se a curva do braço de endiponSável por petroleiro sem propulsão própria ao
fundo deverá ser como especificada na Regra 22 reitamento tiver pelo menos uma faixa de 2()9
quaJ se aplica este Anexo deverá receber em um
deste anexo, exc:eto que a extensão longitudinal além da posição de equilíbrio em associação, com
formulário aprovado:
da avaria do fundo dentro de 0,3L a partir da um braço de endireitamento residuaJ máximo de
pelo menos O, 1 metro. A administração deverá
perpendicular da vante será. a mesma qa
(a)informações relativas ao Ca-rregamento e
de costado como especificada na Regra 22 (1) levar em consideração o perigo potencial apredistribuição da carga necessárias para assegurar
(a) {I) deste anexo. Se qualquer avaria de menor sentado pelas aberturaS protegidas ou não proteo cumprimento das disposições desta Regra; e
extensão resultar numa condição mais _severa es- gidas, as quais podem tomar-se temporiamente
(b) dados sobre a capacidade_ do navio para
imersas dentro da faixa de estabilidade resfdual;
sa avaria deverá ser considerada;
cumprimento dos ·critério$ de estabili.d&de em
(b) onde foi considerada- uma avarfa envol- e
aVaria, como determinado por esta Regra, incluin~
vendo anteparas transversais, como especificado
(d) a Administração deverá se contentar com
do o efeito do l:{ue tiver sido relaxado ~ atendinas alíneas (1) (a) e (b) desta regra, as anteparas o fato de que a estabilidade seja suficiente durante
mento ao que é permitido pela alínea (1) (c) desta
lransversais estanques deverão ser espaçadas de, os estágios intermediários de alagamento.
Regra.
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Óleos Lubrificantes e Óleos Básicos
Óleo Mineral
Óleo para MOtor

USTA DE ÓLEOS'

Óleo CÕmbustfvel n 9 1 (Querosene)
Óleo_ Combustível n 9 1-D
Óleo Combustível n~ 2
Óleo Combustfv:el n 9 2-D

·óleo---uesincrustante
Óleo "Spindle"
Óleo para Turbina
Desfilados

Soluções Asfáltlcas
Bases para Misturas
hnpermeabilizantes Betuminosos

Combustivels de Jato
JP-1 (Querosene)

Destilados Diretos

Resfduos de Primeira Destilação

Óleos Oarificados
Óleo Cru

Abril de 1988

Separação Primária

JP-3
JP-4

Gasóleo

JP-5 (Querosene Pesado)

Craqueado

Querosene

Bases para Gasolinas

Essênda Mineral

Combustfvel Turbo

Alquilatos
Reformados

Misturas contendo Óleo Cru
Óleo Diesel

Pofnneros

Óleo Combustível n 9 4
Óleo Combustível n9 5
Óleo Ccmbustivel n' 6
Óleo Combustível Residual
Betume para Pavimentação
Óleo para Transformadores

Solvente

GasoUnas

Petróleo
Fração Intermediária

Natural

Qleos Aromáticos (Excluindo óleos vegetais)

Autõmotiva
Aviação
Destilação Direta

(•) Alista de óleos Mo devenl, neceSR~riamente, ser considemda
oomo completa.
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1

oburvooeu

Hn~~nQnto

;t·

,,. .............. or!~lal OM•r·~~Mo ..... .
tel\ll~rl&nh ••• , •••• , ••.,,,,

~. Dr.~~ a tDnha ~4rtÚ, outo1•atlc~J>~nin- ~ ~n,cllir~~~;.--~r.rMn'r.r.•

m~~;~c~;D~i~! . ~: ::!~~~~~e~as ';~,;5;~: ~~~:~~~ ~~~~~~.'a~~!
n~or•

(1) O $httu de con~reh -.: •oniUra9••
•ptf'AÇ~D

t~

• J:~tc~c d• ~~scor1•:

t 1 data di

h·

d&:a n • hon on tuc Yo\tou • !nh&lhA~,

ruõ'c1, JC eonhod~u .................. ~···~-·-

•••••••-'•••-·~-~~~-•••••••••••r•••~••••~··•--•••---

!t&U ·~, l•nçd1onto •••• , ... Oflchl en~~rn:~odc' ••• ···•••••
Conon~ont:

(a)'ltrHi<
(~)

(c)

ro~or ~e

o:ravõs

~o :~u!~anoa•o h~a·
&loolig~•

~o

~~

•l•t=<ll

flhro

;'i~'.~i,õJ~·o~ul~«'~'to :-e~•
rod~r ~· ÕlH/Õ~uo • ~e

un

1\1~e"o ~~ filtr•G•" ~e Õl~
(4) rtra h:;:,ltçõ~, Ce r~~c~l •

"e~~··

~~UVI dC~ÇII'I'C•

1 cort,trinuc- c:uo tal hto foi <lu!t.n i rol~• ~Q ctul~~ncnt~
ciUn<lo u

-

dt Õlco f\,cV for• d•

,or Rl~UD 111Hlnto qu~n~o O ooi!~
1 ut.o p1 r.o o n1rT ~o lflrl"•ttvo; ~;; 1 hol'l
lha do sht~nA c 1

rena

1~

l

U,- Clreun1tine\u da duur
1• o~ nt,.•n~o~ IUII r!

............._, •.• ~.·~·

Dltl Ct

Hr.~aue~to

.......... .Of!c!al

~n~lrrt~~da

................ .

c ......i~~tc ...................... ~~r
5 • er.~c • ~or.~:. r~rt\r uto.,H1<•nootc e ~cocorr•~•r ~e,.c•r.ent~·
"~nu a.•.-~• .o ~" so~ara~or, •ort suf\du•e l&n 5 ar d!ad•·

"cnu •:o>e~r~• •utonH1oa ••• :orãu otru::;• ~= un ~~~•n4or•.
I COI-IA AUTE~tTICA
_,..,,.,.~ U< ""'"" D.. U~ u;u.~"""'

-~ .. lL_~o.

I"

'

<lo

IS,l~

~"'
~~5!L
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Abril de 1988

trtn:~~!"''::!)

de lutre o:t ct•tNS ctr~r.~

o:ru• 11.i.cr

;;v

(~) 'Cl:~.!;c•·~.ll' U ~ r.5 s\t1.stâ;;ci.-,; 1-!o::u~~~~ noC:ÍYD:!õ~}~DV~il.h!_1

m' ~uo1 d;J,

t~s de opel"!l.íÓes_<ft 11!\p"'~"" de ~vcs cu dc d~'c..,.'J'll4z,

U!j~M

!.::bz~;;r.c'i~:· n~ci·.-~~ e::.c: dU~r;c;;':\~;;t:"_:;_~ri70ll_da_,
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õl.co

l-nitro ')t!IZ, ;qo .1QscifT'Il--~JitS m7 m,_r:;-~rliSelftãl'fiR

jlresent.z C:::n~e11;;f.'::. 1 'ltl~ ã cll:l'l~t.~.-.~;:~r. ~oJiãn..:fu _d.o si~'tt'l'lfl'

-ui!'·

pcriJD sC:ji!. pn.!"O. os NW~as -mar'lnho,., ~til- para. L .'1-:iíM
l.lt

(<;j ~ierr~ ;;~~h ;"ro..::~~-~ 1, ~~::Q-::~'l'ín~·:~ ~" ·;:rr.~~"il ;~; .~·.

lCO 1

~t ;":'C~C~t~ ::c::"~!\G'F.!d

"Subu.~r.eit~ 11~tliãf~·

(5)

:E'c• -lls

h.L!Illdl-~ zt<l:·'~·;wsar\81-1

l'lõCI'C!ls-'[a;: qvÚ'oS
~!'C t~r~ u.-:~

nr~_:-:;Jo

:1,

tru.tt(!,,.~

•:,,:·~··

que nE'o ~~·cc~-;; ~ Z,!l t:;,fen.Z a ~:~!~ ter::11er.~tur~ rle li".:~"·:;

(=)

h-tliUfl":l .fq

C:léc~~ ç.,..

'U

dl!nCI' C. u-i:. ii

{~i•

Ao mtl'"

!"&l'a.

IJSQ~ l.;giti~~ jll~t.l;l,e:mdt~ 1
~1{4~ efl~c~·.

1'0" •

a:nca.,o1uf:zr!-"i

St.l~~·ta,net.,_l: ll4L~'d11-• 7!11'd~A~ -proV"•~th:~{

(Ci) MSu~:to:nd~~ li.;:d!!~ nocll(~"'si~nific·, r,u~ll)llltl' 5t•~str.r:c 1 ··

(7.J

as~in~l~~n no t.pP.n-!ic~ II •le~te' f.llr.;o ou J'l>'~\'l~.c•r~<<~'·~'-~'· ··::._

h.:tr.o, (,l~c, ~z clc~car'r~!;~Cts no r::1..-, .l'f<r~r..~:-::ar~;:..

~croinad~

pcf-i~o

cic ecnr•lo cr.n a.:; <'li'~po:ti.;iios d~ !te(IN 3 (o;) :c:on

i;:tno-r

~crc-p-.:::r~o-s·-n:ur~o::: ~Jtoin~o::;, ~~j_:-

ll_'
•'.~"'

ptrtenC•1nte D CDtC!,lC:O\a ,'!., r,, C 011 n;,

a snii~e hu_;::ar.a cu c;aus~rf~_f,l dtnos_,r::c::Õres ã util~::r.~:~

•r.rca cs:>~dnl" ~i!lnifica 11f..a 1.rer: ll_o !'lar cn r,uc,_-por r_~~

do fl~r. ):lnr~ Nt:c;:-çio---ou- Ctl~r.os u:;o~ le~;'i:i:.:~!l, :-~_~;:::-;.l

re.:t>nh~elr!u

:Ses ::'6enic:as

en rel~ç!o ~s suns eon·t.i~Q~~ o~:t:f

do, p'or~n~tc, ço~~!ções oper~do~nis espccit.'b, ~

no!]r•fieas c ec:olooicu .: seu trif'ego ;lfC:UfíAf. ~6 trtnS;ln·, .•,.,,

:

n

{
.
~t:O!fii"O ~::! n;::o<!o~··:~jlcc~::1s e~ri~a~e:'ió~

c!a poluiçio <!o

n~r

por

(d) ~tt~;-cri~·o ~ ts súbst~r.t.hs li~ui::u nodv_~s ~rG'i~·niec:~

.

r.arr. n

pr~~·~~.~_iín

subs~~ndts lio;:uiC:t~ r.oei\'~S

-tcs ~e opereç-õas ~e lir::pe::n de tt::ques c:t c!c clese~r!J~ ;:~
.lütr-c ·qu~, sri ê~scarre~~t:Ü_ri9 1:1~, ~tprcscn_t~ril\rl ~r,!

; CJ;·i::,l·

"·

eonll_ecível pcrtoo ~e~~ p<~ra o.s r"çtlrs;;.~ P<:r_fõll:.,.; ... • -sc:.:l'"'.

f,s iir~~ c~p:ci~i~ $Crê'o;

P,arn ~ ,s&ü::e hu'!ilena "ou c:r.csr.rl~t.'l d_ancs nfnincs•f. ::~{liz!,·

{n) .a Írca l!o f!llr r.altreo,
{b) ~· 7.~.-a

..:n

- çi"o- do r.iBJ'

!;~,. 1'-:>~l"':'.

t::) ~r.rcc :!o ~cr ~aHico~_õS'I;'(lr:.o ~cfin'i_C:~ n~ P,ç~r~
t.r.e~o

1':!.

(l},'(~i-~o

I ~1:. ;:orcscntc Co;Jvo~çfo, c

~t

!.nt''l!O I

·!~

{1) f, r.cno~ ~tle cx,rcishr.cr.tc .11-eél':·:dnado. lle iwt1·o ,..,~,fo, li.~ 4'1!:~:
pui~el dute Á11-11~& eerio npl ica.dlts 11. to~ e~:; cts na~\os

~u-~:

{-1}

P.e~:r1

13

~r.

:l CS.te_~.n~xo_s'eri ~·p~lc~vcl Stln~r.t<:>. ~os .n::~iC.-::

0

catc~oriu.,~s,

c;uc cstlio suj!it,l,~

paricrtfo (1) êcstil r.c!:ra cU'

I.'S!.i~.~~t

(";j' téo.:l'~

cc:1u_

eo:::;,~

d~ _r.C~i•C:- (. '(l")--duti:i-f.r:~)lo, _o~ -Ccv~~~:;::- ~~~s rút:-:~ ~r.

Cu::-:;;._:!.

t

~n~!'~

rE'P ~-C! .t_coreo,r:lma cl_~5~ificr~1io ::-rn·b'5'rir. ~~r~:~ oJ>e.r~

~ro;:oc~t.~, )'tCt~r.r!eoM~é ·~~s Hn!l;:s _!<is f c&s rc:.~c'ri :~n ::c ~ri.- ..

1

~r~fo

:>:.i-~

fins ~c: ~Dr.troh ~~ <!cscarp, r.u 'cat!.'~ó~·i&~ r., r. c:t c.

"ü

Qucm:o E prc?CstO tr~n~por_tH ur.~ sub~t~~ei&$ l.{qun:~ ~ :::!~M

- _,çE'o ~n:::r~~~~:·os nt o;>::rt"ii'õ !ll"'~C.s::c c~ÜilcltC::riín

~rescr.-tc' _Co::vb:ç-r,;'- ~é.reQ- :.i-r.he~i- ~;-;:; ,:;,.~c;t.- ·• _-

que trc:~::ncrt-:n ~:.:_~~!:t::e1z.s que se.jar. c;:.:.~::crt:~l!~~.

e :::rc.sentcr.cnte

C:o coo o

for t_ran~pnrtllr!t :;-ur.l;ó:i'p~r-tirm:no ~~- ~~:

!!l <!a u" ~r~r:clefro ~dr:~cc, o~ r!!quÚi:cis -~fl'l'Dnrin~r.s

P};.

t:l!:.:;-:.,:;.

! _a c~t~

ncl a qu~l :it:ii ~C~ht -si~O én~un~r~;:!c nur:t t'~t.::c1•rh.·

110dvV a 1ra.naL

(2~ Quu::!o ::r.~ c:~:.r~z :o::.•i~i~~ 'ns ,c:i::_;:o~~Çi:Ci-:--rot~r:~:.!) ~l_ ~-;.-;."·:·

I f-ll

~~~cn~fce

di$pcsi~O:n C:êste Anexo, cons~a_ ~o 1\;:>en:iicc; tl a !.'st'l ,:::~·"'~'·

<1

f:ne::o

no

/, r'lcç!O clnS subit~n.ci~s llqcf:>cs pcclva~ tr~nsport.11::~;'
s~anel

AI'L.!C_õ.çT.:;

·s~n!.c Couvcr.,;7.o

_n'O!=iv~s ~(to cr,c-ontr&:l~s

flnex_o,
{3)

·z.

t:"i'J'iõ("Ort~t-< "'lJbstV~oc;ji!J- 1_1q~i4t.s

c._c_n<li~~e; OiJCr~d~':;,t

nr.s

lin~as ~iísftll$ para.ser~~:~-usnC,:'S n~ ell~e~.:;ri.-:açZ'o r:r;~

'cins liqufUs

prcscõlte Co~~c~~'i:o.
1':E~r:fl

rcere~Çir?. cu Õ_u~r'os u~s l'egitieo~, re~ll_l

'is.

{2)

(!!') ~i!rr.!l. :.lo ~!ar !:~~-rn~ ê cqr.o ~r.fi:~i~-~- :111 r.~~r;:: lO -{il (c}

Jltl'!l

po_rtnnto~~r.l;ur.~n ~tenç'i'c

rcnc!c.

[2)

:c:est.~ :tecr~.

Até ~IIC ~~ '::~\'•::-!)~':; l~:OCl ~:~:··,,~~-""~•~<": :;;,'1':;1

;!'> .> r:':C 0_>~_". .'
c sr:~s:~~~~~ ~.:1·f. ~.r.::~.:~·H!~;.: .~.;;~ =~n::!~:;'~:; ;-:,·i!!~~!.',~.:; f,.o~
t&~.

;-~o t:·~~~r:~~~, ':.=~;;~ ~; s ~~~~~~-~~.t~;c~~:.~:t~o~~~~.c:~:~ :1 ~~~~~~ ;~ ·.: •
(1} :tr~ o cb,ic~jvo ~u !':e:;rts de~ te ~.nexo, :o:;_.CilC~çE'o_.;:a ~t·~
!!'l't 13, u

su!)s~tneü~ 11<'lui~u noeins seriõ'o ~il'iC:i!'~s ~r,

qu~..tro~ er.~r~c:i~s cc.::~

se

~!.'~uc:

(~) CttC!'tlrlll r,~ t$ ~ub5te~ehs ll~uidü n-l)elvr.~ !IJ":I~''.r.1•:,:;

tes. rl'l c:-~rr.çõe:; tft' 1in~c7.~ ~e :·~n~~ft~ ou <l~ t.~sctt:r. ''•
lntl'n_~IJti,--se ~ese~rre~a~u nc ~ir, <~:>rc~cnuri~:-~

cnor~c t~:riíõc- ~e_ja ~~r~ cs rc:cur~es:· ~trÍn!lõ~;. ~~!,1 ~~n.
t !:.::.Eae h:::::~;:,~. o'u ~t::sar!n~ s'!ir-ios ~úc~ 'i-:_~ti1i:q·Zc.c::
n~r ;:>rn r~crer.çF.c

cu· e~t_;·c:.__:~~o~ 1e5ftfno~. j1::.ti~~c~,:

<:o, ;:or~~::"to, 'i-: r.plfctr,{o .:e H\'crr.s nc:~{:;~~ i':-:~fM;~·::,!
~'Ec;

çiío, 'd~11d0 ~~talhes !la s~~sttn~ia e a eh.uiflcaçio.;:r'rovh'l:ril' i·~
rn ipc~in~~ <l~~~lstç'Ec ;; todn's as l"a:-~cs cor.! f1n$ rlc infnrr:~ç.t;:
•epn~ i dCraç!o:
O Gov~rno ~e ca.da l"~rte ter li uo pilrloclc lltt noventll (.las [l~n itll.:lf.
roir.hat· seus eonen~ir\o$_! Org<inl~~çto te.ndo cn \'i:t~ fix~r l. cct.=.-- ,
gorit <l~ su~~tr.nci<,.
Rí:Gnr.

~

Ol!Tf:~$ SU:iSTr.i:CH.S LlJll!l~I\S

no }.pendfç_e li I 11 este ,;nc::c ~orao
,\,r:, c c·o, cc>nc ~~·
· flnld~s na i:esra 3 (1) :=est~ An<lxo por~u~ ~r<!S?:lt;nen~c · s~~.
ecnsiC:era,eaS co~o, não apresen-tf.-~~ó n_en!l~n ?~ri !lo a ~af:·;~ ~~""~·
n~. aos rcCur~cs_r.nri1).!.>os, i rect'eaç5'o ou ·i;u~r-o; u;ns ·j;!::,.:::,·..
no-s do,:lar, ~utnclo-, ~rõVc-niililti!:~c opcr~çCcs·:h l~n,c;:ll 1tc t~o..::,
quc.s ou, de ~cscl!r!ja <l~ ltstro, siío ~anç~d.:-.s ~c nr.r.·

(1) As substancias

rclaclcn&~&S

'-tV<!lia~a$ ~ julce~as 1or~ l!as Cate~o-:-i~s

I 089

(:!) A de.s~rca ~~ 'ii!;:tll. <!e pcríio ou 'i!e hJtro l:cn.<;.~r..ó -:!i: cu::.rn.:: r.~
~i:l1;n~ 1111 l"'.i~t.n>'n• <"nnt.NIIIn un1<"~nnnfn ~-. ~,.,.,.,~;,,.,.i~~ rrl".-f,,,

,,11,11.c!a~ no A~enÚ.eo !II a o~ te fonc:~tl ~z~ est~r·i :;.ujeitt

t

1 (3) Seri proibida

f.

n:n::;:;.

ne~hu01:. cxf~incia

11-Provlido~ :~.elo Adninhti'~ÇE'o.

p0$1.tivoS: Hl'iiO huet.dos en

sub~~u cr.l 1'>is_t-tlf"l.~- utfl,l(.-'"' r"<J.-•
os rcsld~n>:!l' r<:'lll'l:;m~ dt!ltl"~ il!.r SlO!.GG;.M-<-ço<:·
1.01 "n~ -..ruR.1a.~ii" di rt~;t'bimmto a.tf '~"' .1 r.D!'ttt'll.trt..~· ci~

!.::.<olH:: •• s~~·- ~~-~
••H• c.~ cN.c.~o.r •. ,;ru r..-~:;.':'l ;w~:-~':""l;.~ ;.-n :" ;.· .•
colu:1~ !II~~ :.;-;cr:d~l.·'!i ll ·-~~~ r.r,r~,._~-~~:: ;,•1~ f.l
tej~ rQ;:i.:;. ~~nt«n!.to :1 /r~ u_ res_t::uo ~ct::'., n;:_,;.n~:~.;:;._. :o:;
<;u; _..-_,~a sult;uqucn!ltf,~n~u ~-n~{,ft--~or un volu:•e lle :.:~.·;. '!.:."'..•
p,fnlr..e, :;: do volu:::~ ~etll ~e t.~r.que, ;u:e~ ~-h! ser tl~~c .. : ~,.~.:.
do no 1111r quancio cstlvare<~ s~tl~fei'tu todu a's eondiçl>.:$ H•

(c)

1o

Qt:autidnde l:lhfr"'- t'~ carÓa t.escarr~'dn ~I! en~;:: un,

que t: seus shttr:l.s

asso-dado~

de ce.nal

inçií~~

n::o ex-

eed~o a qu~ntfdid" t=~âkil:lll &provad~ de acor.do eol'l ::.s ;:rE,
cDdilae~~o: refeddo: 1111 a1inel {b) deste PBri!;t~-:"~

9ua1 nio devari _e~ce~er- er:1. nenhu~ cuo~ J ;,et:-~s ci:t~~
;;o: cu l/1!100 d~ Ct!ltcfdade do tlnque e~ ~r.etros cU!>f ~

co-~,

1

at&fo~ d~s

duas;

(d) & ducar.ga seja feit_t &baixo dc. lfnh& dig-ua; ie.1'4ndo ~
se em- conta a Toi:allz:'aÇi'o -dã_;_ad~i:Uii~d~--igua tio-C!Ú,

.,
(e) a de5urga nj11- ftft&

11.

u1:1a di.staneh. de não- nenn

de

1Z aflbn naüticu da terra mais priixir:.a e nun~ profu;!.

d1dad~ de_ âgua de nio menos de

25 netros.'

(5) Processos de \'e.ntfhç:io-, aprovadO: peh Adninhtra,~u, pc-""

dcitl se.r utii',iudos p•ra re~:~over os res1duos de cat"s~ d~t 11 ~
tanque •. n1s processDS ser!io buudos en
h

nor~:~u dite~~s ~2.

Organinç~o. Se fÕr 'necnsirh Ur:ll 1&1'49\l'l:l so.t~:ccqur~tc

d'o tanqu_e a dcsc~rga no

1:111r

du hvagens _é c tanrtuc l'esul a_::.

..tcs sorii feita de 1cor.do con os pari!Jrtfos {l), (Z}._ {J)'
{4} .de~u Regr&,_desscs o cwe fÕI' aplfcavcl;

'6j Scri prof~ida a dcscal'gh ~O aar de s.ubstanciu qu~- n!o ·tenh~a

s1do en_quadl'adU

tianentc ou .·estil'lada

r.:,c..:.:::•

numa-:.cHe~or~t,

co~:~o referido.

clusif:iccd&s
Re!,lrl ·4 (_1)

:II'OI'i~

~!õ~t.::. Ar.3,

xo, cu dt igi/a de Tutro, l·augen~ de tanoue cu outros rcsj_.

Ge C:ar.tTl:..:.çõc.:: rtin :Kc-: :.:

t!Úos ou nfsturas. c;uc C:pntcr.h~n·

Mixiaa ~fli'OV~~~ d~ acol'doJ c..on os pr::e,J~~::·:
~u.::l

,clL

tes por nilbe~:

(2) Sr:ri proibida & dcsc&r!ll no mar de subshne1u da Cnt~gorh :!
ea~:~o definida na neRr' 4 (1) (b) deste Aneka ou' de substi::j"l~in

<1

norn~s ~esenvol\'iG;,~

çlt~ dD :ubstar.'h na esteira do 'naviO niio e~t~f.-;: '!! ~~.':

(a} o nJvio tHeJ• pro~segu1n~a n·a ruao 11 ur.1a velocid:<!~
<'•:
pelei 1111no~ 7 nõ5 no caso de navios de .projlul$io priiprh:.:.
de pelO ~r.enos 4 nõs quando nãO tfverelõl !ll;npulsio prZ:~H:
(b) .a ,desc~rg-1 ~eja felt& &bdxo da lính& di'su&, lev~ndo·~li ~.-:
contA a 1oca1inçio du ad~:~h~'ões de igu1 do ~:~ar, c
(e) a dcSCII:I"!I.l sejA feita a 111111 diui:nch de n1io ~:~êncs I! e l ~
ailhu niutieu dl te-rra 1nlt. pr'5:<illl~ e co1:1 Ulõll pro~undí·
dade· <trt i'i'tti de n~o 51t:no$ de ZS adros.

tos •rcferidu na ilín~a (:.-) deste p~rSgr&fo.

c .:li.=·

razio de de~ct.rg& do efluente sejn t~l c:ue ~ enr.~o:::•,,-\..

,,·lut-•";'"1.~1

~iHer.l~$ a:sr._ci.,~o:

se-jf.n

;~rote-!,11'1er.to~

TtH

Org~nh.c.ç'Fo e deveria aUt!,'ur.r que a con'cen~r~ç:::o 'n · ~

~cr ~~ol'&dt~

(c} t.·qu6:~tl~~~c :-~ ..,11:!' ~!! 'c.rr-r~ c!.esc.tno::::~::·

~-~nJições se~uinte':

,prh:

-

qut astej'al!l provisoría~ente cano t&T clusff~cadas CUI de ~<;ua
de lu:ro, h.ngens de tanque ou outros rufd~:os ou oi~t!-'r,~s
quc.contonllaa tQfs subnanciu ucoto quan~'l< cstf'lerec saqs·
feitas tod':!õ as condiçõu sepuintos:
'
{l) o .navio es::"ej3 pi'Oucgufn~o no rutul a tt!U vriluc:hla~;:o
i!~
r~l" no::M5 7 n'5~ no ceso ~7 nH•i~! l!e :lr:::uH'E':: ~:-i:':d~ \-;..:
.pelo.oenos 4 .n'5~_qu~ndo nio tive'l-er;~ {lropul~io p~õpri'~;
(b) os.:proeedi~nentos c df~posltivas par~< a dllscarga ~cjÚl a;.r:t,
vadas pela Adofnhtraç;;'o.
Tais pl'ocedinent(!S 'e dispositivos serSco hauD.do~ cr:; nt:r:::~3
desenvolvidas peh Ól''il'-nhaçio· e de~erio as~e!lurar rtU~
~
ccntcntrtçio e 1 r~1:'io d-e descai';~ do efluente 'teja ::.<.1',:'~
~::Concentr&çia da subst'iln~ia na estein ~(> n~vio :~:::e cJ;.cl··
da 1 ~JI'tQ por ~:~llilio:

u_

(b) os procedil'lento~ e dis_posftívÕs p~rli a des,ar~a

S• t.Mljl/11' >:~de11dD ti. h

quantic:!~êc·

e1an_i,IJçl·rlt~

c~.So d-~ navios ~e p~opul~:i'-o M'o~~1.-.

pelo ounos 7 nõs no

ttnli:!~ ra: _CHilrOS rnidlloS llt.l l">i":t.v~.Í)

q:1e ee::~!lr.~t.-: -tr..i:lõ sutut4ndu.

e st:us

hT

ou ele pelo n!nPS 4 nõ~ qu~ndo niio tfverttt ~roptll;;;" ~·r.!!

cor:o de!'i:lfc!t nl! ~cs:-t ~ (l) {a} <!este Anil'>:<~ ou <1c: wbstll.nt..l.u
t;l!l!'~rov1~o~1~r.entc ut~.::.:n cor.!.' tr.1 chnff"fc<!.d'.&:i OP' á~ i!i"lt

..

~:OMo

_,(.a) o !!ld_o e_sieJll pr!)ne2ui~"i~--líÓ- rur.~o- a Ul'll!.velo.s-:darlo rlc

Sujeite íis C:fsposições !l~ ~E:;ra G deste 1\nel:Õ
{1) Ser! f'~Cf~~{!:t n C:escnr~~ r.o> ::1:.\' !!e scrstê:neh~ ~r. c~.t"t'~:-l; A

~~-,.,,_c·,:~:-,

que estejaA pro·_visor-hmenh

tiv~re!'l ntisfCitu todas

DESCA::~.~ ,!IE StlfST~t:'CPS pnUf;;l/'.S !!Ct!'!t.S

rJ.

cu_e~,ro~

•h::stc:·f.r.exo.

sur.sr:.:·tr:.s ~,.~ u.:E~o::r.~ .~. :::/c c Fcr:.·. 'Ms :or:rr.s (S!'::.:.n!:: E =•:; ;.
ur:cr:.s ;:J.; cr.n:~n~u. o .:::: T.O:iAS r.s r.r:tns

:jQ

u~stancfu u

dcsc&rga no: 1:1ar de

ou de ipua. d_e lut_ro,_ 1aV.!J_Cn~ d~ tan~ue ou., puti'OS ·re$1&vo~

nccru; s

I!!! le!lt:.ri!, ltvr.!)~lli

&

com~ dcfinid.a na Regn J-"'(1) (c} d'es.te Anexo ou de su!:os ,

~anchs

(l) A desc:lt.r!jn r.o ~~r C:o lntro limpo eu ·StDr~~:edo niio e~t~r~ ~~::~.::.

ta a
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tal$

·subs'Ú!nci~s.

d'-

deveri excecc'r er.r nenhu~:~ c3s.o 1 tliO~ro cuhico c:; 1/:0..~~:l
cla,capu:idade de tanque_.ea netro$ cub1.co3.

ill n~ior

"~;

cluas;

Sujeite i~ dispo1ições da .Regra' 6 de1te ilnexc

(d) a deSCII'ga seja foita abaiiCD da Hnba

digu~., Tev.~;n~~·--~~

Cll.~conta a iocali.uçi'o du 'ldl:l!UÕ!:'S de ~~~~a t:o ~;~H,
(e)

l

de;cc.~a s'ej.a feita

&

111'11

dhti'~c{$. ·da nio I'IQMIS

.(7)

Ser~

proibüla

â 'cle1çar~~-

no l':ll; de substaneh.s dto C.:.t.C"sorl!

.:_. CC!i'a defir.1,!!a na fiura l (1) (1} tlutto Anexe. ou dll- st•~s

ril'

tanehs qUe, pro'vi~orht.len_~~. esteja~ cor.~o•tal ch.5Jiriea. ~

1

1Z l'lnbu niutlcu. da terr~ l'llh prií:dna ' 11na~roru~~J

das o.u do ig!IB de lastro, lavagens de t&nque cu outros res.!, 't

d&dt de ii!IUl ..é~ nle Menos !Se t5 P•tro•,

duo' ou nf:turu que

cont_enll~r.t

:t&is subsunchs.
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Se t~onq-ue~ ecnttnC:c hl.~; Sub5ttnch.s ou ;listurn esf'lv-:~e::l

ou de igua <!e l_astro, iangens de tzl'lque ou outros

par! ser lavados ~s rcsUuos resultantes devcriõ- ser- dc::e~!

ou

re11ados nue~a instcl cçio de rceebit:ent~_ que deve ri' ~er 'nr-c~f

tiverem s.-."thfeitH tcdas··u cÕ'nil_içCf'S

da pelos Estados limitro,res das ãrus ~speei~fs, de

(:.} c nl:vic esteja prossegllindc r.o

cor:~

Regr~ 7 de!'-te J\nexo, atê que

1.

r.corlio

ais~III"IS

re~iduo

'que seja subse;tjuentcl:leflte diluido f)ela adiçê~ de urn

(b) os protcdlr:~entes

te!\~

enti'o· reF.anesicrite no

~ptcv~~cs

vnl~r:~e

_

"re~~Gl!u

qu~ndo

el

seso.~lntes:

ru~o

t una velcd<::a§e de

pr~puHi,o

pril;rb

disposlti.o,:os :-r.ra

Adr:dnbtraç~o. Tai~

pela

-~

se.)~n

descarga

:-roce<linentcs e dhpel~

positivo-; ;'l!ric bascaaÕs e·n· nci-1'1-IS desenvclvfrlas

Organiu.ç-:!0 e <lenrZo asseg-ur~r ~ue a concentrlçãa e

digÚ1 d~ ni'o nenoS de 5% do volur.~c do tr.nque, [Íodc elo
con<.!ições,;~cgu·~ntes:

exeeto

pria;

n~

t<Jl~r.~ III ._!n A!'"ntlir" tT " ~~~tf'l /.nr.~o e Qtii que o tcn~ 1 ~~~ c~

tejl vazio. Desde>:.;ue o

subs~aneias

tais

cu de pelo menos 4 niis qu~r.do ntii tivcrer:'l propu:sto Fr"ô

Une ia' n~ efluente p~ra tll in~t;·hçêo c~teja na ou • G~< ixo
d~ concent~4çio re~idual pruirfa pcl"~ c~n subHenci,,

ccnt~r.harn

pele menos 7 nõs na "cuo· de ntvio's' de.

eoneen~rtçio d~- s1:hs ~

a.

qll"e

"

_

çic da subst,anch na est_o:_i_ra do navio nic exce<l~

'l p~r··

_t.e per etilhia;

~)O navio esteja pross~su~n<!o no rur.~o 4lir.ul vefOCii!al!t-"-<1~-

J'I~lo nenos 'i .nõs na cono ~e nHios de prC;>Uhão pr~;1rh

~

nziío de de$C~rga de efluente seja ta.l que a coneentr~

ae

(c) a qvant'ldac!~: rnidi:la

Carga· <!esenregr.da ~e ca<!;o. tBn •

ou d~ PlllO n~nos 4 ~'iis o:;u~~do niio tiveren !lrCpulsiia r:r]

que e_ seus $'iste~as as'so_e1~o:!os de ean~lizações-' nie·~·ext_!.'

prfa;

<la a quantidll.cle r.ii'xi1~a aprcva<la, de u:ordo con ps proc!_

(b) I <lii~Cti"Çt srcja ftft~ abeixo <;la lin_h~ d;igu~, li!l'~r.•;:>·~~

'~.,.

conh

I

loc&lh.~çr:'o

dt0s

~~niHii~:; <!~

tSu11 de

~:~~r,

Gir.~entas referido~

na

~~Tn·et {b)

~~r1.?rafc

deste

;a.qual

nio devêrã exceder, .crl ilenhu!'l caso.' l 1:1e:rc .eübico

'!

eu

l/3.01\0 <!a cl\pacio!llde elo tr.nr,~e en ne:ras c!it>i'cos,
1Z ~:i3hu nSu-:.lc~~ cla' tcrr~ :1ai~ prõ"~iil~

I!

. r,;aior ~as duuJ

nu:::~

dldadc de ig,.:c <!c não c:en":: <!c l!S_ r.~:tr.,s.

{dJ

(8) Scri proibida .a desCarga no gar de :;ubst&ncia <!a Ct-:.~~Dr\~
!_cç_01c d_ç_(infda :u. il.c~~a l (_1) (b) d~Hc A~e~o ou <!e ~u:O.:·
t1nch; que proviloritnenh estejtn ccl'ln t&l cTu;i1'i~'~"•
_.ou do içu~ _de Tutro, lav4çens dt t!.nque cu de outres res_!
duas ou r.ds:urH que cont~nt,ar:~ tais ~ub~:.~n~lu, ~xcet~
quudo estiveren Htisfeitas todas n

,'

seguintes cond1;ões:

4<!c-;.•-~rg~
,Cr.!

.Ce)

t

ct>r.u a·

~cs~ r::H~ ~b~.~.o .i~ ú;.ht t<:~~-"· 1\.l"o:.~·- ...
loc~11:zuç;;o :!~'

a~:;,fssB'es

da ii;un

~::>

,t,..,' '

t:~sc~rg~ seja fcHl a o.~r.a distFneia_de níc C.Pil:os

:1'1

12. !.;il~as piuticu clol turra r.a-is prôif.ia e n\ur,i pr-ofun•

did.~de de i~ua cle nio r.ICI\CS de 2.5 l'l~trcs.
!\d~iniHraç!e

{10) Processos de ventilaçSc, apravedos peh

pe-

delll ser USldcs para rer:~over as resicÍucs cle carga de un tt,!!

(a) o tanque, a:-õs desccrre~adc, ténha sida luado ecn. ur:

qut. Ttds processos seríio baseados

er:~

volur:~e de Csua "de zi-:;c -!'Ienes o:S::: de valuJ:Ie- to-t11l ~e t~.::_

Or;ani:açiO. Se for necessiria'una

la~•aoer.l subs(:quen~~

que e

o~

rcsiC:uc$ rasultante1 tenham

~ide ~esc~rr.egadr:;

nu1:1~ 1nshhç:io de receb'i1:1ento 1t"é que o t~nr,ue

fi~·:~

'v~:r:ic;

pele r:~enc~ i nõs no etso das ntyios de prc~ulsic

;:ri:·

procedirntnto~ e d'i:i:positivos para t desc~rga

,lprov~tdos pela 1\C:nin'htraçio.

scj,~.·

Tais procedinentcs e dh·

positivos serão beseacfo; en ilcrl'l.u duenvolvf~u
Orslninçic c

cleveri~ ~~se9urar <;u~t

D

tonc;'Cntraçeo

~el;;

~

a

razio d,t d~Scijrsll do _eflu~nte seja_ h.1 <iue a couercr,:n•
çia·dl. substtneia nll. estel:-a do ntvic
par

de

~tordo

~e

l!lrigrafc~

com cs

:ie

tanque resu1tln·

i, B oU 9

·d~~·

(11) Seri proibida a dc·H~r~ll na !'lar de sub~tanehs que nt'e te-

nham sida enquadra~u n4S__ cat~gcrhs, prcvhoriiiMente cl~l.
Anexo, cu d~ 'tgo.~a de l~stro, hvtgcns de t&nque- cu

sic prÕpria; •

h

te~~ sei-i f~ita

-

no !'lar das lavagens

pe1:

sH~c~du cu e~tima.das, cor.~o referido na R1:Dra ~ pf"de'~"

.pr.h .ou do .. pelo llltnos 4 nõs <)u11ndo nic tiveren ~ropul

O$

'

dc~carga

dru~as

·ti Regra, de~$es o que fcr aplicã'vel.

{b} c nulo esteja :-rossegu1nc!c no ru~:~c·:: ur:~a velce1C:ade (!;:o·

(c)

tanque, a

ncrnas

Iii o txi:eda 1 ptr.·

~:~ilhit~;

{d) a de'Ctr;:t ,se..:S. fcite ~:,~i~o da_ linha di!)Ul., li!"l'tndc·~e
.ea.c"ant1 ~ ioe~lir~el:c du t<lr.~itsões de i~ua do r.~r. e
{e) .a <.'e:cu·~~ St:JI.-_-:"d:a.~ ur:~ :!-i~::•"i~ .:: n::-_õ!_r-·:~:
, .· ll nilliu uliuticu .::~ urr:. u~is pr!i~i,..~l ~t e:m ::'::0 ;:r,:_
fundiCiaC:c d~ isu~ da nio ~1enc~ de 2li metros.
9) Scri_ prai:b1da a desear9a no mn cie substanCias da Cztegbr1o:

-~ l;_'.~cco_ dtfinid.a_ na l!egr~ 3 (1) (c) des!e An~xo ou .:c: ~.,!:s:·
tandu quB estej~l!l prcvhorl~ncnte come to~l ehss~i'"ica,t!~·.

Cutrni

r~t5iducs cu nist\Jru ccnten<:a :a1.s substanc1u,

(ll) 'ilada nest1 Regra praibir:i _ur:'l navio de reter a bor<lc cs re-

s,idu9S de 1101a

c~rga

C~ te geria

da.

B ou C e_ fazer a dc1c;rg1:

de$ses_ruiducs r.o mar~ fóJ_~ de uma. ãrea es_peeial d? necr·
co~:~

_do, respect!val'lentc,

o.

p~rãgrafc

(2) ou (3)

:l~st~

Re-

vra.
(13} (l) Os Gooterncs de PHtes da C?nvençEo cujes linhas

é:~_ c~!.

ta faze!:~ Hr.lit!e can. uma dad01 ãret up_eehi. deverE'o 'E.
letivamcnte fuer

111:1

~a

quaJ _o, requisüo

Beordo e eSt:.be:eçer ~f.la dt.tl.
P.eo:-a 7 (1)

d"~ste

r.1ente otenC:i<.!c c_a ptrt'ir da qual os ·requisHos ·
p~riipr;:ofç~ (7j,

t::"), (9j e

rlc-5,

f1lj) ~~:to~-?.t!SI'd ~.~1'.~=11~~.

to de~s). iret pt:~ilr"5"o 11 t~r efeit'o
car ii Clr5anhQo;E'c

n~

Anexo ari j1le1!

~OliiUI!:'_c_~njo •-.d~tlf

1: d~1·er!c' r.o~Hi

AJsfn

e~t.::!>>.!l~<'~

da, cor:: lln;ceedên-eh de, pelo c:eilcs, séis l!l.i!e~.

_
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' A Drg;n1nçio, ~ntE~ deveri ccl:l~n1cãr it.trdh~.~Moltc o·~
sa dou B tCidU u
d~h

•.ntcftor a

t'l

dcse~·b~r<:ue

porto de Bl:lbarque c

c<~~"!l~.

de

tur:.'~o-11

to de repHOS de navio eo seus tcrritorio~ e noth"ic~_rZ li

Partes,

(b) Se .a d;ta d:a cntNda

c<~da

Abril de 1988

d~

vigor

presente Convençi!c. fcr
a~orüo

uUbalee1da dll'

(~;

cotl a al'inca

rz:

dc:stt p"al"'ior&t:o, os rlquishos dos par:lgr~fo~ {1),

.e (3) dci,t& 1\cgre se':ig !!."plicados du':'ante o per1o~o ir·.~

~anhil~:;"o

is Partu il'lteresudu,

~obre qu~lquer

b~~!

ço$o er.1 que .a

parigr~lfO

lações requerid<n de acordo eco o

r.,;,~~·

(1) deito.

cnnsiderl.das inadequadu.

fore~:~

termcdiu·io.

r~sp~itc.,

a

(3) Cada Porte notlflc.ari a OrganizaÇro. ~p'ara flns. d.; ~h;-uf~~~~'·

R~GR!\ B

.REGRA 6

'1E0l0/IS OE COHTROtE

rxc't:ç!lEs

(l) O Governo de ca.da !'arte da i:onvenÇio deverii d'e.slgnar ou~~,_,.

A 'Rc!l"l 5 dtSU: Anexo ni'c .se. aplic:arS p4ra: ·

no nar de

(Jt) 1 dUtll"'!!l

rfz~r

s~bst:.ncits Hau1da~

ncciviiS

cu

fn~hpenu. \'el ~~

-mi=turz:o "C:Onteru!o tais substtnehs,
da 1lum1n1. no rnor;

rl

\'i

~1n: de '!>~rentir Ã se'gurança do nufo 0\1 salvar u:'l~

p~:ra

inspetores

{2) (o) Se ur.1 tanque

il~tsro:.

os finlõ de faler vigorar esta

SUBSTIJIC!t.S OA Ci:.TEGOR!A

EU 'iiJOAS AS ~IU:t.S

/1

estiv~r pHchlr.~en-te d.,Harreg~dc

rega.d6".i:lu ni'o"iir.tpo.

dev~

ser f"eito u>'

vu

d~s~~r,

re~iU~:;~ ~::rc;,r:.

.do no Livro Registro ·de Car9'l,.·

ou

(b)•a ducargo.no uar de 5Ubstanc'lu liquidas nocivu

'c::

r~surt&hte c!t ~n

•hturu contendo ta;ls sub$ttncias,

(b) Atê
de

que

esse tanque seja

bo~beamento

lit<~po,

t?da

oper~ç1fa ~u~:.equ~·.:

au de t.r,nsfcrineh levada a e;fcitl:'> c:-. t.-.

rh no 11nlo ou 11'1 seu• CCjufptnento$:
(1) desde que tenha&~ sido tocadu todu u

ruoneh, apÕii

•&

vro ntg1stro dt CDJ'!Ia.

fll'Oc~ttçÕcs

ocorri'nc"h -d~ 11.V11.rh ou da. deSCs:.

borta d1 desp.rga~ para ffn~ de preveni-h ou ninj_
ufz•-11, e
(,ii}execto se

~

prcpr1e!.irfo

(~rr-,t~orJ

ou o

Cor.enG'~::~c

tcmerari~~u:n~c e ~1'!.~ndo GU4 õ•fO'Ii:.V"ll'ler.'l.c ;1:>~~

o.u
ria

rcsul~~r

cl'l

~v~rh;

(3) St:_:o t~nQue ~stiV"er- pll.r&.ier l,avc.do:

(a} o e:-luente oriundo da OJ!ermo .de hvagec. d~l.'ert ~e~
carreg•do do h4Vfo para ur.1a inst&hç'i:o de rec.e~in::-nt'i~ :.

1o menos
c:ono

~t'ê'

que ;a

da SllbsUr.cir.

Htostr~s

do

n~ ~1:5~U·

t'~l~<·~t::.~: ~Íl".

a este llr.er.o.

II

nh:tr.içia, quando ter .utilizada. par~ flns de c.o!'lbllte

Quando tiver sido

~sp,ecffiços ~~

<!e

ou

toi~~õturu contenlc tais sub~t~ncf~~. ~provada PI!~ a f,d,"1'

.fncfdt.ntc:

'eonec~tNçi'o-

fndicad~ ;>Cl~ ~n1il1$e

polufçio a

~1m

de

111inini:n-o~

atfnf!fC:~

a concentt•tçf.o

re:~C:~;i';'

querida 'ts 1avagcns retnneseentl$' do unque

'/-:-

dev~ri:b

111,

C111nos pela polufçio. Qualt~uar. 4tlõcarga. de~u na turca ;

le pcrna~_eter para se_r~n ~esttrrcçad!s :on in:ot~1;,;tn :''

u~i sujeita a aprouçio do. Governo e;~:~ cuja. juri ~c!fçio

reee~htento

at'e que o tanque e~tcj! vuio. lançf.M~n•c,~

apropriados dessu

.se pretenda executa-h."

ope'raçõe~

dever5'o ser feitos no

l1~

vro r.e!ltstrc de Carga e certif'lcaC!os pelo ir.~pe-~-õ~l-~ ~
REGRA 7

(b} 11.pÕs a diluiçio do residi/O então

coi:f~pctlo l:lenos,

It:STAlAXI1ES DE RECEni-'.!:JITIJ

qi I)

Governo do cada P&rtt d• c~nvançio c!ln-pro~:~ate-s(! a as-HçE,

r•r o ofornecf~:~ento de instalilçõu. (!e
toA u

~ec~ufdades dos

navios que

rccebf<~ent.o

u~fliten

s'eus

de Hc.r<:!o

!11

t~rMfnafs

de

cmbarq~e

e

porto~.~er..

des~mbuque

o!fl car-

sHl

a;ri!S~ decasiGdGtoe_nl:ê o: nuio$. os rufdUO$ e nhtu ~

ru qtte' eonhnhac s.ubstanchs lfquidu nr.eivas qu~, co-

lfl.lf_f~Çio t!esi"~ lin~~;O~'·. ten~au per~a~

n~eido ir. bordo dos n&Y1os que u
rea.dut:•rre~adas,

transpo'r't~n, para

~:e-·

c

i-')

por cento da cap&cidade" do ta"~u·e,:!ll ·

.5

r:liHur~

po4e nr

d'~scarreoa~A no ~<ir de fCO!,

(7) (a), (b) e (e), dessas l qua for aplic11.vol, d~
dest~s·opera.ções

prhdos

no Livro Registro de C&r!Jo'l •.

f4) Quando o GÔv.irno dA !'arte reeebedon e~~õtivcr c:onventh:!o C:~

f~:~prâtieab1,Hdade de c.ediçi"o f!l. c.O"h~e.n~raçi:o:> dill. sut.H~nci&
esn

no efluente SeR cau~~r urn a.trn~~ demasiado to n-tvfo,
~~~~itar

J>:arte pode

equivalente a

.qn

alíne~

pro~edfnef!tC

alternativo eono

ser.d::

3 {a) desde qul::

,

substa~ch~ base~c!o elO' n.:1r~s êcs~nvo'ivic!nS po1a Cr~~·

t;ansparhdor'es de produtos qu1nicos deve'rí\; tur insta-

nfzaçi~, seja •t>rCvidO' pill~ Adnini:tr~çã'o_ e qvc

lações &dcquadn$ -para o r~ccbinento de rcsiducs e n!H;,:

Parh esteja

subst'anci~s

rc·e~

(a) ur.~ proced.i~:~ento de t~;e-llf.l~eu para esse •tan::~e e O~H

(b) os' portos de reparo$ inecnbfdos !!,· r'ljlaros ·di! navios

ras ,contendo

•

t!~~~~~

gr~ 5 deste Ane~o. '.oever~o ser .feitos lançar..i!ntcs .:.;1ro~

dcl'~r-iõ- ter fn~~&t•'çS., ~c!equadu para rec'cb~r

•o eonHqÜenda di

no

do çoll .u dfsFOlõlções d1S al'i'neas (1) (a), .(b} e (e) ou

•fnai(ou portos' de reparas, coaa ~eçu~:·
(•)..o:. -portos .e

'iigua, uta

retlaneseent.~

,liqui<!as nocins,

IJ GOvl!rno ~c cu!~ -r~,.. !,. t,lcteru!r.~~~ M

~i:ICit. dH,ll s~.,; .. (~·

a,1orcu pro'vld•:. r.in v~ í'ir.s rlo r~r5gra1o (1) de~~.~~···

narl~tltO

·R quo

~cr.e'arde quc~t~l

&C"i requhitõs i!Õ

procedlnento

p~r~gr~ro

~!~a

~:enc!erA

t·1::._

Pl ou (i}, <i!!H('S

fõr apl!,~l'el, da-~c!;n- S de;;·.;,~ /,nc-~ti. cc!:l r~,~~

çio 11 obt~nÇ10~ns 'onr.cntraçõu rcsf~uAii r>rc-:r.cd-:..1~;
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{b)

'tm iri~P.>::o·r,-<!r-vi~:o.r;:entc .~ui.ol"l:aclo

por

{IV) ~u~ndo IIS la\'ogens de hnque não sro t.eser.rreoa

C!õ~' r-~:-:~

du no l'l~.r, se -tiver lutar r,l'<>-lc;u~r _tr~nsf6r"t;rtd;.

hn no LiYl·~ i!~r.i:otr~ d; Í:u~., que:

{i} o tanque,

s~:.s bor.bo~

e

sistcna~

de

cn~f:-l;~~Çio·

intern~ dAS lavagens dcut: 'tan~u~. rleverF. ser

1\0 tan(!ue i: ioual OU inferiOr

I. ~UOIJ!ti~tdC!

se bntov o proce~i:li:ni.o de pre-linpu~ ~prov~d:.,r

t.~

(V) ~uelquo:or {esctr!)a Sub:tqtlentc 110 u~.-- de U~~ ;;.\·~·
t~l:quc

gens de

olt1·eríi

~~r

feit;:

~:!: ~cor~,.

C(.or:<

F:.

requtsit.o~ d"~ R~gr~ S ~-c; te :.nexo p~ra ,_ ire~ t;n·;;_

(1'1)· • pri:-liclpeza foi leYiid~ e efeito de &~ordo co:::

aprovado pela !.c~ir.i~

prhda

tnçio·, pu·.i.' ene -t~nquc " uu substanda, c

e

Cat~~orh

dll

sub~taneta

llnvclvlda;

(c} se c toanque est-iver paN ser lav.,c!o no porte:

(111) u .hv•;•r.• de tanqu~ rnultArlt~$ duu ,?ri.;'!in~~~:

{i} '15

hV~'J~ns

dr

t~nque dcv~rio

ser deser.rnQtdu r.:_,

foram cluctrnsodu para um• esttçi'o de i·ecct.in~·.~~

rna 1nsttltçio dli- fitibir.lento e Ur.l

• ·o tallque esti vazio.

prhdo de1•eri ser feito no t.1vto Renbtro de

rli~!'n"i,~<f~c \IQ ~~r"iozr~fi:.' P! (~) ;~~

!anç~mtnto

apr?•
Ctr~~.

"

(e} • c!tsear'lll 110 r:~&r !!e 'qu•1~qucc resfduos rer.~tnesccroo:c~ ::.

ri de- u:ordo r.~h u

:'-.1

epro;:>r"itú• no !.ivt'o r.cslstr:::

\'l~~

en

ferfd~.na ·.,11nea (ii} deste parligrafo;
proced1~tnto ~c ;>ri-lir~pna

hnç~~cr.tt~

to un

nn esirazie.dos c CjUC ~ qll~ntid~dc de •aro;1~ ~~~tr.~~.

(11)

lavaoens de ·tanque serio mantidllS

11

bordo do na·

t&·Rc!IT~ e un ]llnç4r.~epto ~prcpt:hdo seja fci-:c .":.~. :.~\'':

vio e dever~ $er feitO uo 1ança~:~enta apro-priado"

llegis\ro de Cai'IJI.

t.ivro Registro de, CargA, Indicando

n3

loccÚzaçio

e

disposição du laval)eros,
{d} se apõs a descar~a de ur.~a subs-tancie d~ tãt"~gõ-r1~ E_ :!C!!,

tro'(!~ Ullll irea cspeclal, qu_ahc:uer re=rduos ou lan::~
til TODAS

CUS DA CATO:GDf\'lA

A~

T.!:.Ef,S

de tanque estlveren _)lll.ra ser r.l~nti!lo~

(5) Sujc1to • tal fhcalh.~çio a aprovaçio pe_lo 1"(1spetor

11.

bordo ~!"C I!Uf-

•ente autori.udo· ou 1111slgn~do. eor..o posu ser eons1l!.cr~~~ ·.:

indica-lo ~or un hnçanenio ~projlri.~do no Livrn _lle!)is -

r::eisir1o pelo Governo "<ll P~rto, 'o Conandante do navio l(~~e

tro de

ri, co!l reltção a ur:a J.u-!lstanch da Cateycrh_!_ fere_

mentos uplaMC:os na r.ogra 5 {J) delta ilne;o;o,

ireu · C~peeh.is ou dt ,tategorii .E_

(I

navio ute:ja foro da ãre:a especial, o Co1nnd;:.ote f.cve:ri

~ç

Clrl)~

ntst~

e,

case', serão·all1itii,l'eis os

p:-or.~;:!i

e':~ t_adu ~s _f.rc~s, ,_ts·~

lllltlr o">CUtilll-1~:~tnto l!o ;~guintr:
(~} se tm tn.nGu~· estiver jlarcir.lr:~etntc d:·~carri!~;-.rl<:-

!to Ju ..

SURSTM:CTAS

D~ CATrr,or,t,~

B1 ntiiTP.O :l,!.S hntr.s ESPFCTI\IS

{li) Sujeito a· t.Sl fisulhnçii"o e ll.;lrovaçfto p~lo ins!'etor :lt,•irl!_
a;;~ro~rh~o

lllente it:tllrjzado C~ d~sfr~·núl, CC;~- po$s~ ser COilSi,;erado ·,

no lfvro-__ P.e~i~tro de c:,rsa;

neeessã~io pelo -r.ovcrne da Parte, o Conand~nte do ~~.~·;o o!e-

(b) se o Un(!ue e~ ti"~!" pare Hl' l'ir:;~o ""' ~~r:
(f) o si3tcaa de c'analiz~ção de ear!)C q\le ser1•t- es~~

'tlnque deveri Ser drena<ln e Utl hnç~~ento r.(lroir!:::_
do -seri feito no Livro Re!!htro de
(,1i) a

quntid~de

de substancit

no

tt:~r.~:

nio deveri cxetlltr a qu~ntld~de tti~ü'la ~uc,, P.~r::.
essa

SllbSt~nc1t,

p.otu ser l!esellrrc·gll.dt, \!e accr•

. do eom a R11!)ra 5 .(t) .(eJ

d~st~

Ane:oc:o,

~ON

rl~~

ireu e~peeilh no e"aso di ~u!lstanÇhs d~ Cl~tn'J~
ria a, ou d11 aco'rdn coe

~~~

Regras 5

{~)"(e)

Ú:a subst~nc:~ o!~ c~teuod~ 1:_

Oen-tre

pritdo no Livro _ii(:D1~tro C:c .t~r!J~;
(b) até ~uc esse nnque seJl lt::;i)o, ell.::a t.-oni.caocnv.. t.u_ ~;:.
çio de (r~nsf~rênch su!JscqullnLe, lllvado i. cfe1u er- ~
xio Cõr.~ eue ianq-ue' cie"ve~rã""ta:lllbêlll ser lanç~clo no l.hr"
C11rg~;

(t)- se. o hll~uc estiver [Iili"~ ser hvado o en 1:ente (.a e;>r:-?

l.l.va~ef.'l

l!spechis, no caso ~.e substancias da. Cate~orh c.

çio-de

~everi

igu~ não l:l!inor do que 0,5 por cento do vol'u111e teU]

ser feito U::l

vro·Registro de
qu~ndo

s;

lançu~ento

Car~a;

'propriado no

Li·

tencionnr deSc:t't'rcgKr 11

qunntldacl~

rc··:_:_

doS os proeedir.~entos 11pronclos e dever"ü ~.-.r ;on~!:!_
11Uid11 11 diluiçilo Mcessiric da $Ubstlneh,

r,,l~ ~.!:.

jl- .U.tisfatôrh p-ara Ul desellr,a-. Oevtri· ser h.J.

Carua; ou

a~roprledo"np

40 tanque, qu'r:

~

deveri:c:onter un volur,"'l

~r

tDnqllc, deveti ser descarregad_g do navfo p~ra ·ur:~ ins;~1·

·

nes~ente do substan~ia M mllr, dever"iià H:t cu~;.~:

to 111:1 hnçanento

(e

re~ado 1:1~~ n;i'~ llnp(l, ·dey ... r5'--$á Íei_ú, u~-l~n 17~~:-lto::t~<

glstro de

e

(9] {c) fora a éh::ntr"o, respeet1val'lente; d~ iro;;:::;

(Hi)

11.

llll~ E·rea especial, ~:~.~c~ur~r·o c~r.;~rir.cnt!l" do ~c~::'i:ltc:

{a} se ur: t~u~•JC e~!oiY~r ~.~r::i~1;,-:,r,tc ~C~C-!'"t~~~r•.

Car~a_;

renltnesc:~r.te

vori, con tehçr.o.

livro f!e!j.htro

:!~

ç-a"o de recebimi:lnto uê que o tanque, su 1

bor.~ba

e au

~.h~

ter.~~ de can~liz~çic esteii!iv~zfa;. Oeveri ser feit..- ~:~· ~.;_;;

çar.len-to· 11,pro,,rhdÕ no Lfvrc Registro di! c-arQa;
{d) ~c o tanqup estiver pen ser ~osterior<~en-te li!'lpo
:th~c l•oJ"JJ.ar,

o C.cP!andant~ deveri:

(l}.JISSCI!Ut~r.;$C qu~ ~e$~1:1-eU~ridcs_ os proec~ine~tc~ ~~-:

vcd~s, referido, ria !teor~ !. (a) (c) oeste Ancl<.o "'",

J•.
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l&nÇin~ntOI

upech.1, seja ul'll substftnch da caugoria A nu ~.. tnt•!iOr1··

P.c~i:

aproprhc!os ujal'l feitas no livro

:, .:&;·~ri:"u uw cil:~cu-""rel!alj"os" nu~a Ú'IS~ahçio de receblcentb

tro de CRrga, 11
{H)

nsegtif'a.r~u

quo qualquer" 11u~arg~ no nar seja f2~~~

xo c que""S-e5a feito
vl"o Reghtro

lfll

~ ~Cls~arga

apiis

tro de

~e

u~"'

t"~que

lt.nçanE.nto apropr'h:clo

UQ

r.G

hnçe~::~en-::.o ~pro;i.r'i&do

su~t.t:.nc.h

clufndo os dos (lor'Cn das col'!~~rtfcento~ de. ~CIJ:Ibu, que Con-

<ia .Ci!teccrh. s, :::~n

ten~ara

r.:~ntido~

a bord.o

.

.

uc& sub$tlllth C:t Categorh IJ for.a de u1:1a ir..e& e1pe -

cfal ou u!u"su!lstaeeh da

ati!-~~·~ c~~

~ouo:-gora

C 'HI tot;u u·irell

via e5tcjl. for:. d~'irci esl)~d~1, o Cc;;~nf.ltn<.c: cl!!l'~:i. cl .. ~

qu..e c:xc::C~a~:~ o toUl du qu3nÜdades ~:~uir~is es~adficu!o

dica-la! :1or ur. hnr,:.r.er.tc. arn•;-r>~~o r.n Lhro ir.e~i:.:.:·

Regre· 5 (2) (~), (~·) (c} ou (!l} (~)-dtste Ani!Xo, 1 J:Út. tes:;;~

de C3rga c,

n~ue c.-.~ o.

to~ (!xphnado~

l!.~;:ra

aa

!Cr!n tpl

ie:.~·e·~

os

(7) O C0111.ndante de Ul:l navio d~\leri, c:CI::I r~laç~o

c:l~ tatt~orh

[),

ã~-segurar

o

eur:~prfment~

ree!l!li:r.er..te •. :le\'erJ;"
vro

co o~·seja

tanque dcver:õ ser drenldo e u~ hnçenento ~pro?ri~

cl~"""''> ~'!'r <::t'~!~~~~~:

sat~_!

no 1nn, se tiver lug~r r,ualquer trusfcrEIJ..ch.
hnqu~, d~ver'i

(f)·

ler

lfr.~pe-zll

de t.noues dt .caraa:

(VI-) transfcrCnch proverlitiite de u.nquet de rutduo;

"e1to:.

~VIi) lastrear.~ento df! tllnquos de C&r!)lõ

(VIII) trar~~feriinch de i~ue. ae listro stljl!; a

(IX) duearga p:)ra o ~:~ar de acorde co1:1 1 P.eor•

~~

7 da pre~ente Convtnçêo r! na Regra 6 .destt !.nuo,

~uer sUb~ttrida

'c) se o ~M(!II!l e~~iv<:r ~lr~ .~.er .hnc!o no porto:
i~v•oens

de

tznr,u~

1111. 1nst4lllçio de

ci'lvcr5'r,

rece~h'.en:c

~~r .:cscnrre~e~.~s n~·

e un

hnç~l'lcnto l.pr~

prhdo deverii ser feito no Livro Reghtro

•

.deve ri< Hr fcfto. ~~~ lnni;aoento al'roprhdo . n~
indfc~ndo

circunstencfu d11." desc;erga c: u

;q

clufndo os dos

poriie~

dos

c;ctJ ..

de bonbas 1

qu~

tenhad 111:14 su():;;tanda da Cattgorh A ou, dentro do Uf'\3

~;

ru6"u ptra i nesnt.

lcordo·~:on esi:e {,nexo, tlvllr 1n~pecl~nzdo 111:2 n~~f'l

.!~~·

ele fa~er 111'1 lança:::en-:o ~;>ro~ri~4o no Livrp ?.tghLro ~~~

1~

:u~

Q~:~"~c 111:1 inspe·t:~r, d~~lsntdo- ou 'lutorh&do p~lc. r,.,vr~ 1

a localfuçio

bordo nul'l tanqua de residuo

co:1ptrtf~:~entos

ae

ou bf.sture" contendo hl

"P.:r~c d~ Cou~enÇi~ ·:;~r'a suçervislonu· qua"Eqi.<i~··;,;:,,.~,;;~;:.

(5}
c~ntfdos ~

n~c'iva

u~hnçanento no UvrD ltegi:Scro de Ç1r91 ·.uubelecen~o

dispo~fçlio <luSas hvll~en~.

(8) Quaisquer resíduos

l1quid&

t1ncla, seja !=h 1ntenc.1onal ou e.ei'dental, do:verlí secr feito

~e C~r~·'·

hv~gells de ~~nquc serio r:lllltidas i. bordo do r!'-·

Livro Re:11htro de Car9a

dut.e Ar."e);c ....

{3) llo ~aso de qualquer descarga. d& upac::fe referfd'-1!0 Arti~n

requh!tos d~ i!egra S (?1 <!~<t" t ... ,. ....

t

c11rga~

to~do c1rg~ pa~& un°tatlque de re~'iduo;
CVl

1

gens de Un!lUC deverí ser fctfu. 4~ ae.orll'? con

vfo

«;rre~:ellltn:o;

(111) trll.nsfcri!nch de

(IV) qualq~llr d11Se~r!!~ subsequente;_ no cnr de tais hv~-

"

devc:r,i u:r preencflfdll, 1\UIIII bue~

-(if) d~"::arsa·;

in-

111:1 hr:ç&cento apropriado np Livro íl.c~i's.tro de c'ar·

.(H)

c.,.g ..

(IV) "t;ansfere"ncit <fe clrg•, res'iduos de ear!)l "ou l!listurn cO!!_

<]lo e

(lJ et.

-'Rtn~lc~

çiies .cod ~ubsttnciü liqu1dU nocivas ,ie"ha \U\1&1'" no-"r.cvfo:

t::1nento eproprhdo no Livro Rcglstro de C~r~~~- ou
(fif) quanC:c u l~V&O~ns de t~nqu~·!liD slio :!esc&rr~itd~~

duse

dt outro nado, ,1a' forRa t:>peeÚiç•,õ' ne

{2) o Lfvro Regi~tro de

qumntldt.de rcn~ -

a·dt1u1çio necessiirH d1 subst'i.ncia, que seja

liU!f!ln~

te'

tanque por ttnque, n111pre que ,quehquer'obs se!Jubtn oper..t-

htÕrh Pll.l'l t11l deseuga. [le~er5' ser feito un hr>·

terna das

Cr.FtGA

II' 11 esh Anuo.

do seri feíto no Livt"O Re11htro de Ct.rpa;

neseen:e do subst.inch no ...,,.

DE

u111 Livro Rt\ihtro de. Clrll'• sej& eo111o p~rtll,.dO Ofirlo Uiutf•

{f) o shtctr:111 d~·canaltzaçio d"e carg11 que ~en& os~c

11.

R~GlST!W

LH'f.O

no. nu:,

(1f) quando se tem:1"on11r de$ezrreg:r

(eito ug ltr.Çanento &~r.o~r"h~o en•,{;i

(IJ Todo navio a qn .. se &pliqu~ este Anexo Aeve~i IIli" prcvid<>

tl'roprhdo no 1.1vro ROII•5tro d,e Carga;
T1r.~po

$ti"

(.e Cllrga,

1: uM~ subs~t.n•

Cl~rtlllc:lo IIIU ni:o l !rnpo c:lneri ser fei tCt iit1 l•nçu·.ern;o
o tanque t'Stlvcr p11r1 ser

r.u~str.o

!!o -seoti1r.~e:

(a) s~ u~;~ tanque ~stlver porch11!1ente dasct.rreg;do ou d~s -

(b} u

na

·for tpl'!eavel, d~~·c.rio Sllt:' desearre"ç"có"os nunt fns:~1tçi~ de

pr·o~:~·;: .. t:

S (2) deHc A.uuo.

SUDST.r.I1ClA$ __M_Ç;,tt0QP.lA O. (JI.TO-'JIS .o\S I<P.EI\S

cfa

no Lhro Registro de Caril••

9) Quaisquer resíduos !:ltllti~o~ l bordo nun tan!lut ~~~ r~s"idcir. _i!!.

ire1 c:spec h 1, qua i S<:UCr res i ~,tiQ~. ou 1 av~;~·~.\
estiYeren para ser

ou (n) dou•

te Anexo, • que tltUas. foi"'.DPTic::avtl• nev11ri ser f"etto

:.•.-

C11.rga, e
de una

cs:1zPot1ç.õ~s d'a Reg_ra s· (1), (7)

de 11cordo cora u

dt acordo coou raquisi~os d& Re~re S {f!_,J' ttcstt- i.f ,.

,(e) u
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··-

Cu!~

opcr;Ção

deveri ser

reft:~·1da

nos..

p~rã~'r•fot

(:Z) e (3)

detalhad~oe~te reg1strld~, ~en

~ést~ "' ~··~

deMora. r,g

arg& de Aodo.qu~ iodO$ .os lenç.ee~to~

eor-

lteçiHru llt

:iru

o;roprhú. ptra e1n operao;io sej••

C01)c1u1do~.

p:·

L.:

Li,....:
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C&d:& lanç<u~ento du!iri: ser n~!nmdo pelo of.ieial 0 ou. orl~i· <1

'çiCI da Poluic;'io

encnreg~C:o

du Uocivts • Granel {1973}_ riir prc:rro11ada Co~ao es~cc1-

da

o~er~o;iio

ern'eun e. quando o lliW\o
~er

guarnctido. ti!.da p'Egin& deveri

assinada pel'

c::~~~~.

t:r.

t:r-;

r_ogad.o; e
t•.r·

(c) Vi5torhs intern~a~iãrilS i inürnlÍls especlfic~dos pt•

tit1CI!!O Ini::erMeil::n~l de p~Vellçiio d~ Poluiçio _,~r~ O 'i• ~~:

inglês ou

01:1

Yfl!l

f'r<~.Jtcê_s, Os~ lan~r.nentos. nu~~ lir.çu~ t .. ::.z

nlll oficial do_ Est~d.n J:Uja_bandeira o r.tvio ut;;: cre•ll~:.~;;~·

pane h.

d.•

navio.
llc\roríi nr ,;u1r<::~~o por utl ~eriodo de !lois

(7}'

r.

~li~:~~·~--.c:-,

{Gt;:J,:~t;;,_~li-

:;_:;,_

avõf n.~ ~~

::~ ~ :-~r·.t:_);:,:.. ~ 'X'._ .......
1
a b~rllo:t ·1~ ~;~:Jlt!t:~r.

~onr:~~ ~..

~:JliGU~ CHI! Ane~c, cn,qu~ntc

seu&. pcrt11~

!!

c~tlver

o navio

que tcnh1 'leio certtHca'lia

uca c:Õph

auten~içn

~elo

(1973) erflitida de- ~eordo co111 l Rtú~ 11 -d"ó-ste An-~!.:0:~~~--

(2.) As v1starli,u de urfl navio rc1ae1oMclu oo cuo:;>l"i;:ento

disposições-deste Aneio serio lenda$ a e.feHo p(!r OHch~.~
d& AC:ninlst.r~'çiio.~ A Mní'nistnçio, contudo. po~e incur:!ljr /

de Ur.l l~nçanento no t1vro,R.eoHtro

~"postos

çõe~ por eh reeonheciC:as.
.E~:~

C<'lda euo c Meinistraçio

e

d<::

5udich1

no hnÇtl:lentc:.

e,

A 1n:opeçio de ut~~ lhro R.eghtro de Carga a a r~tiracla

~fieieneie"

ir.t~:resud&

l!lrantir,ii a intti-

du thtc>riH

(3') >'.;.n~ _:.:-r ~i:.:. 'r!lali!~~~ 1:1.1~ li;~··;r vht~ri~ .de ur: .n;;.•:;c

Corn&nllante elo.navia cM·••

~eri ~dt1HiC:a er:'l qualqu~r _proc:u~o

cot.lo u.::a evielcncia dos fatcos

11

apohrii:-~

o Tr&nspõi"te de SÜbStlllciu·Lfqufdu lledva~ ~ Crar.~l 1

•

H"

cõph &utcllt1çl de ·u.1 lan·ç.ar.~ento. Ou4'1quer cSpit usir.1 fr.!

Ctr!J& do ntvio

se

Ctrtffic~~o [nterueional de Pr~venr,io da ~oluiç'EQ p~n

re~a

pnlle tirar Ur;J~ cõp\4 d~ quaf11~er hnpn.-r,tu

nesse 11vr~ c solieitar :.o Comand&nte eue ccrdf_ique
t~

Vfst'cri~

du vistorin inspetores I!Or::eat!os pa.n osse 'n'n ou Or!!eni:~

Car~~

cjoroar o tlYrci 1'!e_:istra de
1 c;u~ H

t:'lc>';

iil~ir:_o l;;_nct.r:~n~o.

,do "!'ei_::o _o

os

d~M plelialllente ~o= requisitos aplie.Avcis,dute rinnr.o
estiou eondiçõe; de tr&lallto. A

{O) a t.ino ~ashtro_de_Cu-ga s~ri !luard1do ~n 'tcc~l c;t:~ !1~··~ i
dt navios dc$punrno~:i!!os, ii robo~c, scr'il nant~~!' a.l;lo,.J:~

<!e-

ser de tal uc!:le m aHegunr que o equ1panento. e

s.hte~au de bcr;;ba e ean&linçlio~ 11 t1:!-.anocif:r!Os_ ~tc~

11 uvorar dever:ioprevalecer no cuo C:o ur;a dispuu nu ~.i~:·,:;

;trontu:cntG dhpcnlYel pna un~ 1rospeç'i:o- c; cli.C~':o ·r.r.~ ç;.~n

Adr..ini$trlçE'o ~s quais:_n~o e~cederíio 30 nies-es ~

h

porto r:IQ Sub~t~nc1as Liquid~ (jodns ~ Or~nel ~1~7~1-~c:r\.i '
feitos

ScbHanchs Uqtd;-

da vhtorh; periodic& -po<!e $Cl" c-orrupnndenttmente prQ!.

feitos n~ lin~ua cfich.l do_ Esttdo cujl bl.ndeir~. o nl.l'\1,
po!"ttC:orc:~,

Tr~nsr-orte d~

o

ficlldo na Reçr~~ '12 {t) ou (4) deste Anu·o, o 1ntcrv~le~

~r.l'1~n~r:.~•

!!o novio. Os, lanç~l:le~tos no Li•1ro Re<Jis~ro do CarsA H .. ~~·

ti erellench<!_o a arVO!"II.r o nos navios

p:.r~

llcordo

ce~ e~ta ne~r~

n;lo

;10~erli

ser fcHa

'IUDlquccr-~i~ ..

râçio -~n~ortlnte'na 1lstrutur~, equfpu:~.ento,, instt~~çi!'e~,
ou naterli.T abrangido po1A vístorh sen a unçi\)

d~

Adr.i·

nistraÇl~ .. exceto a su~stituiçio cHret~· de ta1~ ~:;,ui~U:\~!:,
tO$. c 1n=t.ahções p<'lra fins ele re-paro ou l'lanutenç:ãc.

u~J

cÕph cer,tifiuela,, p~rh autorid~de cornpetenta', de acordo con

par'ii~rafo

este
$1!111

seri

fett~

tio

pron'tt~entt qu~nto p~UÍvPi,

q~c venha ~ atrasftl" cxcusivanentc o nlvlo.

Polulçio p;N. o Tran~porte de SUb$tancia.s t1qu1d~ ~:od.ns i

R.EGl'\lo. 10
VlSTOIUP,S_

Gnnel

(1) u~ nn1os que: eitio ~u;!eitos is dhpos)çõcs de';te ione)(o e<;~·~

tr<'lnsporteu ~L:bsb.ncl1.~ liquidas nocivt~ i 11ranc1 serão \'i~:.:,
ri~do~ cor.~o

se

cer~ificl.do ct.i~i~o

ante~

do navio ter

entr~do c~1 ~~''12,

~csfe i'.M:<;O,

poh Reora 11

q~;:~

a

inc11:~ri. ana 1nsp'ação çor:;plota de su~ supcre~tr~rt:.rl''ci,Q~~.:.
ptu<~eptos,

in$hl&ções, Hranjos

c:ue·e ':'avio fJir
t~l

(b)

~br~n~iGo

c:uc ungurC o l'leno

caveis

c!e~t~

para q\lalquet'

tu ou terninais <'lO larço

n~tvio

que

tran~poc-tc•svbshnc!ts

~ob

a Jurisdiçio llc nut_re_s__tar1;_r:5

por

e_ l'lntcri~l

e~ te

{.nexo. f,

at~ndin~ntc>

dos

na

vi~tt>~~~

~~··

r~<;1lhhto:: ~-1>.

intt:·.,:1r.:

~:·_ -:.i<;;-::'~1,

C~rttficu!ó seri er:utidil pP.h All~>inhtf~,.<;;,. "'.:!--ir !r::

ã Ad~:~infstração

assumfri

pelo Certiflccelo.
(3) (o) O Governo ele" ur.t• !'a~t_e ~ode, por ~olic:.haç[o' di! fif..:rtn~:;
Ur;J

naviÕ- $eja vistoriado e, c~~·

e~::ltiri

dhpos·içõC.s <!~5te i>ne

x.o,

Yer.l Hr do h.l M~c ~ aaeot:Nr que ~ e•>::·utun, ~"!UI•

ptN o n~Vio~,- cic lcor(io ocon úte-Anc!ic.

l'l&terial

nt~n>icr)

r.l,t

ou

~utcrizari"a

fl:l:~in·;~~r~;;;-,., U$ q11~i~ nliu {ovc_~_c~o_cc~~:" s·Qll~~ c<!~

par.~cntos, inst~hçõcs, arran,i.:~~ '!

u-

a tot.ll respcnsab1Hclade!;

vencido de que ~tti>? 'tendi.<:!~s n

,.

ctis_po_""

·p'c~sct ou or;anhcçio por elà de\'í:C:ar;ente autorh.1t<:!~.rn

traç'io, <!eternin~r r:;ue

1:1\C)(O:

\'l~tori~; ;:tric!;t~:,"'

(2) Tal

ds cno.

n~:o!i~.l

H

çõts da Re"g-rã 10 deste Anexo.

~o cu antes que lhe ten~a sido enitido peh ~ri~>ll!_r~ __l';:~

o

{l~7l}

ti qui das .n.Õé1vu ,,; que c~tej.i. en~Úielo en v1ãS.ênS ~~i-à i'~_r
rb Conve~çior cpiis ~ sua vis'torh de acnrdo eon

se~ve:

{'-) um& vhtorh 1nlchl;

EI1JSS7iO llt C:EP.TTl"!CI.::IO
(1} Seri en1t1~e un Certific&do Intern<'lcional de Prevenção_ tia

et:l.lstio <!e lll'i

CertHi~a:::·~

(bl tJr.:a diph do Ccrtific:.~do e u::rt cÕph do relat~dci

•

·"

nar.umte &os req~[i~jtos apl~táve~:l deste 1\~c~o, C~~tU;io;;,

vhtorh 5erEo re::eti<:!n, t'Eo lO!iO $eja llosslvel, ;l';.rt:

quando a duração do CcrtifjcaC!o ~nter.na.i:l~ll~l ~~ rr;vll~

Mninl5traç'[o u]fcitRn!e.
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(o;) ltt:! Cc::rtiflct:lo ~~~ln ur:itlolo co~torf.-tma·~~el~r;:~!:

·que

e~:~issio foi h~t~ p~r ~oTicl~.~çE{,,J~·l,(.n)ní•.,,.,

1:

çio- c ·ecr& ·a'--'fl·~Tnã-VClid•~e. re-ci!henÇo

'I.'

u~~no

-~:-~~~t:t~ :~~~--:.~J-,;_.;:-, >-~;~.~;-~~,·:.;, :~,·~:-r~-;~·-í~-~ <:·-'·.~ ...,~.-:-r-

I':?LIHii.

dr:u::nto de U~:~ Cart1ffcado ~r.~ftid'"D cofl ha~~ no P4r;r:~,.~~:.

(7) lla,lr•n:1crl7r.cb

'P8rtr, o·

(1) duU Regra.
l'r~~~:nçiic rlD

(dl fl'enhum Ccrtifi,c.allo Intcrnadonal dt·

desse Pili-Todo 011

1:

di:t"substituto; doi doi; caso-s-~ q~o -~Co_r.T-er ;;~'h ct:E!,,

6r&ntl (191l) liCl"i-"ei:rttf<!o pur• qui.lquCr- na-vio .que e-~~,S.

J& 1u~todndo 1 arvora)'

se.1•' u•a P•rte.

ill

bll.ndeira. de 111:1 t:ou.do que· nlÜ•

o Governo da' ..'Par~c _c~j~ 6ande1ri: o navi'o- est~va ~lltericr::·:,:

~ nvoraT, ·~~riC!teri i Mniiifs:trãÇio

te autOrl:udo

C~' O .te~t.'!_ffc:&do

pais que

it

·cre_\'e!'t.s_er_

r~r:lhldo nu11~ lingua ofkl.a.l

ill

ct:Ot!l .lónexo. Se!

1.

,11ngua

c1a e, se dhiooniVel, ;;"1:1& e'ii;>h do l'el~tõdo'::l~ vistorh ~:':..

uti1iud~

tfntnte.

nio fiir,no:o o fnçtês nez:~ o fnndi:o; o text-o dcveri fr.cl~ir
t::!.

· l!tGnA .13

lf,.,.;,A'I..

1o<::os!e r.c!!!~ ':!z~n~

,
ltEGr.A

Oquic:às !!Óci~.u ·i Gr·an'ct (1!1/J.)!-.!
ri 8nftfC:o pDre lltl pcrio:lo upocHiCt<lã pe'l~ r.dmj,nÜtr~~i"n,c
qulT nio e~codcri a ~ru'ô de S anu a' p~rt-J.r ~~data dn ~il!E_

TranspOite 'do SúbStanCiu

uu~alecic!o'nos

pu"ggl'a'l'os {l) e {4)

c!e~tt

Rcgr:a.
(2) Se ur. n~:v'lo nll oc:.sito cr:~ QUC expfr~r o Cel'tl!'fcat!o nto cs~,!

oU tcrr1fnal

co Tcrgo ~o!> c jul'f~diçi!o .::~ Nrt.::

da Convcnçio cuja ~~iu:tcll'a Cut.: :.utorha<lr:- a· ~r1•Õrer, o Cw~
ti'l'fea!':a po(!e &cr ~rorl'o~a~c ~H~ r.t:nfr.i~tr~;:::o, :'.!.~ al
roçaç'iio s_cra'

eonc·c~fr:.:: ~ttnt:•:t~ Par~<

o fir:r do P'l'rnft,,. n::•r

na'll'io ·co.r~pl~.tc sua viagen f1Jra o rst~~o cuJ~ bon1ld•·~ c~~:

tor:~zac!o a arvoro r uu para aqur:-lc er.1 que esti. ~ara ser ··~-"~'··
rhdo t iuo som~nte nos"ca~Oi lia ,<l.UII. parro;D 0;10I'tuno c ~a:e~
nl fuê-lo.
- (3)

Rcnbu~:~ Cert1"f~cado' ~e rã desu.. ~eileira -r>ro-rrogedo Po~ un per';.
do de lllh"de S

me~u

e o

PJ, POUJJCJiQ"f,CIOt-HTt.L

{1} O prrl,iot~·•• a. coti-,:tru~i'õ-, -O-·eqlil?'~iclcnto "e 4_-"bpir'a~iio

(1) Uo Cort1f1udo lntern11cion~1 de Prcvcnçio da PoTuiÇiio.tu'n o

ver nu::~,porto

'I!~Qllisnos· P~r.ll P. lliiii~!IZAÇf.O

1~

9Uilii.CXO D_Q _CEBTIHCADO ,

sio, oxceto cooo

c.li!l'~!

111u

do Ccrtific~do ~ou-ui do' pelo n4Yio ant~s. de ~ua ir:tn~f~r';;·. _

ea

elllfte, nu=~ for_~:~•. corre~~ondente ao I:!Qdclo apre-

StRhd!l' no Apendfcc V

p~.'-;·"~ .. , 7 ..
t.n:~:~ .:c -r:=
afe-.'qu~~a-'i<~i:li~f~traçi~---c~it;-ur:; re,·tiflt~
u1:1

superior a S.r.eses dc!!':e que. r:to. úiiho ex(l-freÚr

~ol~l·

çio p4r& o Tra.nsportQ de SubsUndn Lic;~idÚ tioci\•.:t

<:~·1m' ·tr~v·i"f.· ;r,-~-~· !-ii!r::ld~d; -r!e u-:• ~":~r~

Certiflt~:!o pc~:-:!4-n'!.:cr: ~::- V\~or ;~or

~avto-

a qu&..for

coneec!1l~

ta1 'prD:-•

J:OSiaç'io "nio d(lvjr!; n~ :;.ua éhegni: ao- tst,u:lo eu"ja ban:!eir~ ~r.

vfos
t

i!C:

_QII~ .tr_t_!l-~p~r~e~ sub$_Ur.:c1d H(!uUH ·n'oefll~s. ~- lll'll~t:l

que i'tra .tujcitos·a~ !lf:o.pos:fçõC.:. ~cs"te A'ne'XCi dever~ o ~l'r

t11H quo' .tor'nu·tJ""J:lin1r.a-·"t' dt~car~a lnc~ntroh.vol M Mar

taU

c!~

~ubs:-'.inCiu~

(2} Conforr-:e

as: dhpo~lçõe~ do"púi~rafo

o ,cc·:~z.

{7) desta Resr::,

no ~e e~~~ P?-·rt<!' publical'iL ou fari eor.r qui! sejM pu~lf,tt.~~

os rtjjuisit~$ dl!talh~o:; .dos proJet~s, constrllçilo, er.é?i.~;"!!.
to "e op";râç;wo de ta h nDvlo~.
(3) ~on ~ctaÇi"o ~Os' naYfc-~ iaíl~Ue!:-cfii prod::tQS--J:Ui::dcos o~ _t-e'r,"f.-

iHos referidos r:o fr_arisrafi:r {::Ldesu f.e9r~ con::..Jl.'i•:l"o,- ~oi-~
l:lenos,.toclas ~~ diS:~osf~õas conti~u_no CÕ~~!!O" ~~:l'a <=aJ::-tt":o··

çio c tq~ip~~cn!~}e ~lav~'1s __ llltC T'ransp_or~_M Sui:~t~. 1 ::.i.L.~·(.v; _
cts Ft~ir.cs:::s

h

r.r,,:~('l, rdct~l,(l_~cl~ r.ucr.~lcl.:: ~., :!1·~,~-r~~:~·;

ção na_ f:esolu;,~o ~.. ~1:;:_ ttíl) -c, ctr.e r.o~sa ser ci::Cr.b.;.:,. ;:;~".::
Óro~nizaç_iio, l!e:i:~ qu~ e:;u-cn~n:!u- ã-e~sc CÕdi~n :•. .!•., ~<li.

tll,d~s· ~ en_treo

c.;:r

~-i"_ol', · M_ aeo::-d'l c0:1 ~~ -rt-i:;~o;iç~e~ .!.;.- ,.,;. •

tfgo_l6 da pr_asente·Ccn_vcnçiiD
du ilc

Ul:l

par~ ~r::.e.e~~rlento~ ~O'!>rc cn~.ct.·

Jipendfee a-~~~ .ll.nC:~C-0.

ti ,aQforiudo ~ arvora'r ou ~o p-orto cm que e~ tE ptrt ser vh·
tot-hdoo ser autorizado cr:1

ur os:n ·porto
(4)

··tia·

cÕc

ou

virtt~de de

t.st~do :>~1:1

que

Certificaao que·não tenha ~td.o prol"'r_o_gado et~ con~o~;[lid.t.J.:-

~s

dhPo$iÇÕt$ d'o.

pori~ri:~o

rogado pcla,Admfnhtrllçiic'
111ês a partir da d.ita

~or 'uct

{:Z)

.c.~r:·;;cr

tal prorrD(IlÇio a·óci •

tctoh• obtido novo Cartfflc~~

·d~sta

p_erfot.o

P.ecra

d~

po~e ser·..-~.,·

gr"llçc. d·c·

a'~i[

i;;

d~ .expiraçio·net/ost:beTecfda •.

·i

drurAs ~;:s; c~s l"t.:t.~ · cr.t;:co_r:p; :: f."S_-~i'?>Ú.!::Ú~- L'"~li!:,:: ':·:·:~::! .. _! ~
Cl'.TEC'cntA. A

Subs~~nci.~s ·Q•Jc" si·o•\lo_-acu:::.ul ad~c ::(! p~s.; i\.'ti: ·
.ce ,tornarao ;"cif9ous par• a vida á.qu~tid ·D'! :'~'

·r• -. s~iidc-~u_r.~~n·~.-~~~l{_llt·~;i., a-lt~ ..~nlcc :;Õ:de"~~ :>,::
N ~.vida l(juii1e~ (re~i- .. ~er.tadu ~or un Grec

(1.} lla,Certfflcad_Q_ p_erderi' sua validade se t1ver~r.l tid·c.lug~r ~1

Per1ao
. - . .4.

d~ffnfdo
- .

por

ut~ Tlr:r.

de Menos t!o 1

r.>:.

·r.~.-.;~.

t~raçõ~~ 'faport:antcs 114 est~utura, Qq~ipaT:lcnto, fnst~h~ii~~,

11dfcfcnsln~nte,

arranjos c aaterial c:dg1!1os por esu r.nexo 'ea a uir~~~

daFlente t?xicu part _a vida aG-üitica ,{rl!pru~·.;~-

Adr:!1n1straçio,

I!JIK"OtO

~

Sllbst.ituiç,io dfreta• de

-:~

1;.~1· aq~fp~r;·~,!}

-to DI! bstlhçi<>J•cN f"i.ns di:: Tcp;:r~- ou_r::nnu~cnç-io;IIU n

~s

vf'storfu intcTaediirfu, cOo~ u.ptclflciado' Pãll.·-;,d~fntt.:rr.·
'io. d11 ·acO,:dQ cor.~ a Reora lO (1) ·(c) de$t~ 1\noxq, não.--tfv:·'}
Ttn sida cfctuada'h

dU -por li•~_Gr_aU

ceriu &ubs.tanchs ·que siío n<>::!'i·.:

l!!___Úrigll

3, ddini_do por_

~1'1

-:-,;..::

dC! 1_ p;~n.__o~ _r.~afs_ ~o ri!~:~_ de r.~enos de ·lll ~jln_} q~~r.d~
111:1 deter~:~1n~do ,c_en for dildo para fatores ad~c'õ<J·
·na h- na -,~rV-. d~ pt!"rl_go ou par~ car~~teriit:rccs 1e~pe!;h1$ cl~

sub:<:~at1ci& ...
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·c,.TtGDRJA a

-,..Subsunchs que

sio'~~o-a~ut:"uhdu

!::!"~!~

can uMa

,.~th·n'i''&O da ordt!l de: Uf:ll Ur.ltfta 011 OIIIOS t'U

1)11~

strb,tancia.

~ie capnu do contal:\lntr•OI r.U~:~a'ntol do nH, ?U

CATEI!:O!:.!ft O - Substanch que sio pr~t1ctnenu atodct: pr.ra

ijut~sio I!IOd,radliiftintt .t!ixic.os pan a v~a~ nqu'i!ihrl~o

c:a (reprucnta!!u por u1:1 !>nu rio
dO

por uo. TLo •(e '1 PPn,ou rnh,

de lO ppl!l), e, adlcfonalncnte,

J,

por~n de

vida 11quitica

!!~H~,!.

r~m de

ttr~as t.ut:l_~t::cl:.s'

Grail do Pe1"'!JO !,

n. curn. c!e ,erf,;o 011

t:llelon~i~

.ncterhtlcts espech.h

~~

111:1

~

Grau C:e ?er,i
n~h, ~!

nenos de 1000 !IPr.!}"i ou que !)rodui:e-:1 l;lcpii-

sitos que cot.ren o fumlo do

te· pcrigon.s pr.ra

:!!I .

I:!~ r

con

u~

.a1tr.

d.~ ..

11.

sr.~ac hun~n~, con un l~

50

do:

menos d': 5 r.l!l/f.g;. ou que prÕdu:rc':'l un11 rc(.c;ío :::,g

100 ppn) quando un'dtteinin~l!o ?tUI for,dt-!o ;1~r~

fl.tor!'s

pt!r

'r:itn<lo blo-qufl'lleê de nr.i~inio {BOD).: ou ~olttne•t

_!!~Hnl:!~

pol"' un ·TLn: da 1~ ppn ou o til:, porWn, da. ro:::nt·~

·(rupre~entadas

go 1, "definido por un TL;\ de lOC ppn ou

r:en~:

que $i'o 1\g.eir"aflcntt tõxfus para a vl!l~ olr,ur:-;~'::t

'(r~pnunhC:u ;~or,~n

Sexta-feira

der.ada da ut1l1z:.çlo do r.ar p11ra .r~:crcaçet> ~~vi·

~.tr~ ~'

do 1 [ltrsistiincià, n~u c!lefro

substanch.

Vtllcnosa$ ou

l'

c~racttrisi:iC"s

irr1t~.nt~i, fnterferi~!lo_ ~cssiv~l

n.entt con a.· ut""11.inçi'_o du.rr,I:._~!_;Pu--r.~o:ôeri~z.
m_eote !lcrfsosas _P~N· a .uüd'e hlir:~n·a~ con

Vida oU!l:SHc• (1"1./?rt!J;O'lltbrlU eur ,m !;it'c~; t~ ~r.1c~

110 2, dcfioi1!!D

un TLn .1e li!

~or

;>1'!'1 o:J r:!\ a, ;·~··

de !i n~/1~~ ou na is, j:lor'én de ncnes <!:c !íO :-l!J/1:;;

ris:t, do Jl*nll$. 4~ HIO p;~n} e, r.C:1Ú~nclnnotc, c-~.::
ta~.olubst.lncin rtt:t

que

-pr,n,uzc~:~

ra 1 vid.a "aquídca (rcp'renntt-:!u !101" un Crr.~:

!"C"

r.o)

-otrtru substanc:fn que nlo

di peso far dado. para fttores id1chmais ::t ~ur-,

a. C

--A~

..

n~:;~ :~:·

!l

ur.·:J:Jt.r; ·::ncr~·:,s

LIST!,' !I~ ~~~~7.·.:·:~.-~

Tr.r,r:s;:;:;::Tt\~:.:; h IF'r",:'r.!

' Dt ; co:rcr.::- ::i ct.':'<.CDli.t.
' PO~~i~t:gr~MlA (PEil.C! •

KC!!EitO

.:~.

DPf!!AC!OIIAl.

~ijG~~~gÓ ,· ·:~

(r.t~A

3 DO
AIIEXD II}

Ull

5UBSTl":liCU.

(H}

I

I

11

-.

III
~OP.f1

"

:

I

MtAS ls-:
PECih!S

U.DEIDD AC_ETICll

lO!:!t

~IDO

l84Z

f.CETJCD

:t:ElOIIA
~~~R . . -

c
c
c

1715

:DiORIDO f.CETICil

lll!lO
~-••••-·-'-

-V'~._,..,.,~ "'"n""'"'"")
:LOR'bD D[ r.t<:illl".
Ooo

~tROLEit!A
~CIOO

li<Jcira reeuç-io !!a rccrc::çãn.

sia prat.l~al'ltntt Uo:dct~ 11;::

Ptr1oo 1, doHn1do par un Tlr.1 te '1110 Pl;tl ti." ti<l:~:
.pol"iÕ d"t' ~t;;;·,, .tOQO ppil) q~Ín4ô''iin 'cfeto,.r.in~~.

o O

Un_ bsc

,5.'1

1m/
109:!:

II.CillliCO*

::mLO!:ITI:.ILI'.
!JIPO!Uiltllk
lULFD/lJ\TO DE t.LCOIL·Bl:UZtliO

1o~3

:~~S)

~tMI!I(I. I:Or.I·:AL OU r.(ill)
ltt,:)EIA P.t.!'4FrCft~l"t}
:t'eooL ALI'Llco
:toP.nO Dt ALÜ.A ·

I

10~[!

nbo

I

'c,'·
'c

..

I

I

I

I
I

I

''
'·'

l

e~

ac'irn.

eÚ'!lj~n O~ai _C.t~Íc-'Jp'ri~~
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:
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a
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~

:tCDDL fi-AH! LI CO

D

1547

c

&Ef:ZE!;O

l114

c

fOTASSA CAUST!Cf, {H!DROX!DO DE POTASSIO
KIDO CLORO-ACEJICO
llOROFOR!:l O

ao•rDRIRA

D

1738

1123
'1124

B

o
1129

D

1130
1131
1846
181.4

B

A

0,01

s
C

1750

C

1 888

B
D

!~IDO

1754

c
c
B

~C!DO C!TR!CO (10~;-25~)
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s
B
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D

o

(BRUTA) *

'~R~ cloRoTo Lu::1:~

B
D
D

uor.ornq:u *
CLOROSSULFO:!ICO

i

c

1!/lLifiA
ALCOCL BEIIZI L! CO
(LORETO DE BE!IZI!.A
~CETi;To DE !1-BUTlLA
ACETATO DE SEC-SUTILA
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~TIRATO DE SUTJLA*
~T!LENO GLICOL [S)
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SI-SULFETO. DE• CAR~O!iO
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A
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B
!JJEIDO CROTOIHCO
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1918
1145

CLO HEXAI-10
"CLO HEXAilOL
:,eLO HEXAIIOW\
Clt1HIO (ISOPROPIL-TOLUEilD) *

ECAHIDRO I-IAFTALE!IO
ECAfW

l~tT!L

D
D

20~6

D

1147

o

*

I
I

D

--· (Dif.éETO:IE ALCOHOL) *
TER DI-BENZILICO*
!CLORO BEI'IZEIIOS
TER DICLORO ETILICO
!CLORO PROPEr:o-DiCLOP.O PROPA!!O
~STURf,DOS (D.D.-FUHIGA!:TE oo· SOÜ)
r=.ETIL.: Al;t.IiiA
~ER

I

o

HE>:I.LA!ll N~ *

·~LO
~RI\

1915

l

c
c

n:::zr::a

{:~ISTURA

OE,

1148

o

15~1

P.

1916
2047

6
B

1154

c

c

ISúMiRU~J

DI-TTIL:'ICO

201'~

c

1155
2079

D

1-ETIL CETOi:I\ (3-PEI:Tf\IIC_ilÍ\)
l-ISO CUTILEHO -*

1156

c
c
n

2050

D-

l-ISO DUTIL CETONA
1-!SO PfiO.?J'.~WJ..A!:I!!ft
'l-ISO PROPILA:lJIIA
TER DI-ISO PROP!L!CI}*

1157

l-ETILEIW TRIA!:I!-iA*
1-ETI LEI lO GLICOL ETER 1-l0!-[0- ET~LI CD

1-HETlLft!íiHt.

(40~

1153

'M]UOSP..·)

0,1

I
I

i

c
c

115~

D

1160

c

2051-

c

1-I<E:IL ETAI!CLf,!:il:,\ (2-DI-::ETIL Ali!-~
O ETF.IWL)

*

O ESterisco.·indic& cue a SLtbsta~
1 is ta e qt!Q s.ão :fecci$~::ãr_fC._s -c.z.do

lia.c~o- di!: -st;u -~erige
· recurso_s vivo~.:

1~

foi inclitirln ro~isorit~
pQst.criorcs e:. f r. _-de._ cl:·r'.?l
para o r.nb-i ntc, rcrticulor~ n~a en ~21

-:..:!

r: r

r. c:::
:. · 7, -:· ~
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SU3Si í.":::::U.

•

~ -,~---!1-E_T_I_L_F_O_f:-'_,:_F.--1:-lL-'•'-,---------1--

(;H - DIOl:fdiO*
J!FERIL/OXJDO D!FE!llLICD-I:ISTURftDOS•
e'DECI t BE!!ZE!IO
E(!- CLOP.l DR I :!A
~cETATO DE E-ETOi!TNlLA*
~CETATD DE ETJLA
ACRILATO OE ETILA
aiL-AIIIL CETOI~A*
~r!L·BE!IZEI:O

1'155

[

C

c
2023

B

I 172

D

1173
1917

D

D

c
1175

c
D

1135

õTILEIW-ClAIIIDR!II~. 'i'

fTILEN0-0!-MH fiA
l·EROI!O ETI LEI/O
!·CLORO ETllE/(0

,.

D

pJL-ClCLO-HEXARO
grLENO-CLORIDRIAA (2-CLORO-ETANO~)

D

o
D

1504
]605
1184

c
R

B

TILEftO GLICOL-ETtR NOROETILICO

f:i:Tl L-C ELO-SOL VE!!TE)
CRI LATO DE 2-ETIL HEXILAo *
LCO,OL 2 - ETIL Hnrr rr.n

1171

'CTI\TO DE ETILI\ *
ETIL-3 PROPIL 1\CROLEIUA *
LDE!DO FORHJCO [37-501 SDLUÇXO)
CIDO FOR!UCO

1]92

D

1198
1779

D

lCOOL

D

n

c

~URFURILICO

c

c

'C!'DO P.EPT/d!OICO *

D

:~A~~tTilH!O DI-f..!lii!A*

17ú3

c

'IDO CLORIDR!CO

1789

D

C!DO FLUOR!DRICC (401 ADUOSO)
l7SO
~r.oxr::w DE HIDí!OGF.,!!lC (!:1\IOP. DO QUE 60%} 2015
?.!LATO DE 150-BUTJLA
~COQL JSO-oUTILICO
1212

B

c
D
D

TACP.!l.tlTO DE tso--8.-Lhr(A

D
~~--~~~~~~------~~~~~~~~~---

0 esteri!co ·i~dic~ ~~a a substancia foi

:ocl:..tfda -praVi::.C'rta~_H: :t~ :-,c~".;?
lista a que s~o nec~ssirio~ ~a~cs peste~ ort:~ i!. fi;l .rfci- c~r:;::lc :. r ... , . '
·lieçl~ de s~c ~erijo para o ln~icni~ 7 p~ tic:.rl;.rncr.ti:l' e~ rclz: [a - . (.~~ .
recursos v'i?os.
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;LVEIDO rso-eunmco
20·"5
c
SUC.)"!'!.!:C!il

1

1s.o-ocrJ.t;o •

,

JSO-PEJITAr:O

0
0

1so-FoRor:A

0
c

JSO-PROPilAiilriA

1218

CLOR0.!1ETJLEI:O (DI-CLORO I!ETP.NO)

1

D

122g

c

1231

o

1919

c
D

B
B

t:ETACRILATO DE l<ETILA
2"11ETI L P EHTEIW ,*
/J.FA-;.JETIL ESTIRE.!~O *

1247

o

f~_ONO-CLO!!O SE!~Zt::10"

1134

}fu!W FTAHC11

PIRIDINA*

o
o
B

AI·H !{A

Y.ONO ISO_ PP..OPP.!WLJI.!:IHf\

c

~:OfW

c

I':ETIL

!

D

1593

~METIL-5-ETIL

1

1

o

~CIDO

LI'. TI CO
OXIDO DE IIESETILA *
ICETATO DE "ET!LA
ACRILATC' DE liETILA
ALCOOL ~:ETIL-P.Ii!LlCO

11

1221

JSD-PROPIL CJCLO-HEXARO
JSOPREiiG

•

I

ETAr~OLA!lii~A

!Wf{O NITíW-I?.ET!Z!::!-!0

c

t:O~lO

c

ISOPP.OP!l-l.l1IrlA-

••••••••• (I:Of;PHOLJ!:E)*
likfTALEt:O (fli!:DJDD)
~C!DDS tlf,FTEIIICCS *
~Cl!)O IIITRJCO (90:;)

2051f

c

1334

A

0,1

{\

o' 1

2031/

c

2032

o
c

2-HITRO PROPr'\:W
t:RTO- !: ITR Oibl ü;:i!Q
l,lCODL I!D!!]LICC *

1G64

~·o

foi ·incluida

asterisco

i~rlita ~ui-i su~stcncia

c

- -

I

I
I
II

provis6riin~~~c ~~

l~st!!. _!f! que sê-o_ necê-ss~1rio~ dados rosterior.cs a fin r!G :;cn~lQ'!:.::.r ,.
l1açac de tt:.; petí,so··fH'.r~ O anbicntc, rarticul~rriC:itC 2i71 rc1a(io

recursos

:~.·ívcs.

~·
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SUBSTAHCJ.'\

.............,

DTOTnTHII

••••••••• (SILIC0!-1 TETRACHLO);ID;,:J ·
DICRORATO·DE SODIO (SO(UÇKC)
HIOROXIDD pE SDDIO
PEHTA CLORO FEUhTO DE 50010 (SOLUÇ~O)
ESTIRENO !Wt!OilERO
~CIDO SULFURICO.

•••••••••• (TALLOII)
TETRP.-ETILATO DE C~UflSO (CHUilBO TETRf.ETIL)
TETRA liiOROFURAr\0

1831

c
c
D

l669
1265
18g]'
1671
1805
1338

B

c
B

B
D

A

·o ,01

·

. o,oo5

c

r

B

1275
1848
1276
·1274
1277'
128'1!
1818

·D-·
D

o
c
o

c
6
D

c
1824

c
A

2055
1830/
1831/
1832

o. 1

0,05

c.
c
·D
fl,f!S

o-

• O astcr1sco indica ~ue a.j·substancia foi"•1ncluida rovisorianen
'1!s;!! e que são n·c.ccss!r' os Gac:o·s ;JCstcriorc:. a f ::1 !'c cw·'1·i'·t
liaçto _ele Hw pnriroc· para o ~n;-,icn"tc, rn•rticu1c:rô! ~.t.~ ·e;~~-;~~1;ç
recursos vivos.

1'.'_

c

; ••••••••••••••••• (HO~YPHEHDL)
~-OCTANOL

OlEUi·l
ACIDO OXÃLICO (10.25~)
PE!IT/1 CLORO ETAIIO
N·PENTAHO
PERC~ORO ETILENO (TETRA CLORO E1)LEiiO)
FENOL
ACIDO FOSFORICO
FOSFORO ( ELEP,EtiTAR)'
A!liDRIDO FTALICO (FUNDIDO)
ii-ETA·PROP IOLACT0:;;.,*
ALDEIDO PRO PI O, Iii CO
ACIDÓ PROPIOIIICO
AHIDRIDO P,ROPIONICO
ACETA.TO DE N-PROl>ILA*
ALCOOÍ. ll-PROPI LI CD
U•PROP I LAJH tiA

j

III

.

::.: ·:~

... c. 5
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r.ETIL)
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TOLUEI!O
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I

- - •

."
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I

iJ

1649
1833
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c

2073
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1710

o. i

o
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I

-
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!
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B

o
c

c
*
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~CETATO

I

-

c

TRICLORO ETAHô
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I
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R

1299
1301
1303
1307

c
8

c

O e.steriscn i!!·!icª_ f!U..~-p:. st:bs-;:,ar.ci'c: foi inc1t~ida p.rovisorfr:.ncn :::: r.c -:.:=.
11st! e. qup sao n~ç~ss~rios d~rlcs postericrc! a fin do cqnp1et 1~ a v~
liaçao.dc pet: peri~Q P"ra o aniJicr.tc. ;),erticu1i:::rner:te cr. r·e1co-t o

recursos

v~vcs.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 14• SESSÃO, EM 21 DE
ABRIL DE 1988
'1.1. -ABERTURA
EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi12 -

dente da República
- N• 110/88 (11" 159/88, na origem), referente à escolha do Sr. Asd.rubal Pinto de Ulysséa, Embaixador do Brasil junto ·ao Estada
de Israel, para cumuJativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
de Chipre.
- N9 111/88 (rii? 160/88, na oriQem}, referente à escolha do Sr. Ronaldo Mota Sardem·
berg, Embaixador do Brasil junto à União das
Repúblicas Sodallstas Soviéticas, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Popular da Mon~

g61ia.
1.2.2- Oficlos do Presidente do Supremo Tribunal Federal
- N~ Sn/88 (n~ 68188-P/MC na on'gem),
encaminhando ao Senado Federa] cópias das

põe sobre a organização do quadro de enge-

deral nos autos do Mandado de Segurança _

20555-5.

Projeto de Lei da Câmara n~ 6/88 (n 9
8.169/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura das categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1988
(n9 260!87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dis-

N9 S/8/88 (n9 71188-P/MC, nà origem),

encaminhando ao Senado Federal cópia do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fe0

Discussão encerrada da Redação Final do
Projeto de Lei da Câmara 119 5/88, elaborada
pelo Senador Mansueto de Lavor, fiCando a
votação adiada por falta de quorum_

sobre a concessão de bolsa-auxílio ao atleta
amador e dá outras providências. Votação
- adiada por falta de quonun.

Ação Ovei Originária n' 369-5, do Estado de
São Pau1o.

9

Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1988
- (nç 240/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que faculta aos servidores públicos federais a opção
pelo regime de que trata a Lei n9 1.711, de
- 28 de outubro de 1952, e dá outras prOvidências. Aprovado.

Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1988
(n9 206/87, na Casa de origem), que dispõe

notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da

-

o art. 98 da Lei n9 6.aao. de 9 de dezembro
de 1980, Que dispõe sobre o estatuto-dos militares. Aprovado. À sanção.

-

1-2.3 -Requerimento
- N~ 38/88, de autoria dOs Senadores Jarbas Passarinho e Lourival Baptista, solicitando
homenagens de pesar pelo faJecimento do exMinistro Mário David Andreazza. Aprovado,
-após usar da palavra no seu enCaminhamento
o Senador Jarbas Passarinho, tendo a Presi~
dênda se assedado. às homenagens prestadas.

1.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR JOSÉ FOCV\ç-1 - Trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte. Economia brasileira.

nheiros militares no Ministério do Exército, e

dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum-

Projeto de Lei da Câmara n? 17, de i 988
425/88, na Casa de origem), que altera
os arts. 7~ e 71 da Lei n~ 4.737, de 15 de
julho de 1965 -Código Eleitoral, e dá outras.,.
providências. Votação adiada por falta de
.-quorum.
(n~

Projeto de Lei da Câmara n? 19~ de 1988
(nç 216/87, na Casa de origem), de iniciátiva
do Senhor Presidente da República, que institui o plano nacional de gerenciamento costeiro e dá outras providências. Votação adiada por falta de quonun.

Projeto de Lei da Câmara nç 24, de 1988
(n' 408/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre as medidas de proteção e amparo às
1.2.5- Comunicação
vítimas das enchentes e desabamentos ocorDo Senador MaUro BOrQes, comurilcãiido
ridos nos Estados do Rio de Janeiro e Acre
que, desde 1~-3-88, continua exercendo a Ue de fomento às atividades económicas das
derança do Partido Democrata Crist.ão-PDC,
áreas atingidas. Votação adiada por falta de
nesta Casa.
·-----quorum.
1.3 -

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1988
(n? 215/87, na casa--ae origem), de iniciatiVa
do Senhor Pre.sidente da República, que altera

Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1988
{n~ 8.387/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cria
a 16~ Região da Justiça do Trabãlho e ores-

pectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui
a correspondente Procuradoria Regional do
Ministério PlJl?lico da União junto à Justiça
do Trabalho, e dá outras providências. Votação adiada po~ falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1988
(n9 381/88, na cãsa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
Parecer .n9 2, de 1988. apreserrt.ado pela Comissão Especial, concluindo que não deve ser
objeto de deliberação a denúncia s/n9, de
1988, do Senhor Deputado Gerson Peres,
contra o Doutor José Pau1o Sepúlveda Pertence,. Procurador-Geral da República. Votação
adiada por falta de quorum.

1.3-1-Dis<:ursos após a Ordem do Dia
SEJ'IADOR JAMIL HADDAD, como Líder do
PSB - Declarações do Sr. Leonel Brizola sobre eleições presidenciais. Recondução de S.
~ à Uderança do PSB.
SENÂDOR CARLOS CH!AREW, como Líder do PFL- Regozija-se com a recondução
elO .Senador Jamil Haddad à Uderança do PSB.
Solicita a remessa ao Congresso Nacional do
decreto-lei que congelou a (..IR.p dos servidores
públicos. Convocação pelo Senado dos Ministros Alofsio Alves e Ma:J1son da Nóbrega.
SEJ'/ADOR ALafz!O BEZERRA -

Dívida

externa.
SENADOR LOURIVAL BAP71STA- Noticia
do Jolllíd do Brasil do último domingo sobre
imolação de animais em Luziânia-GO.

SENADOR J(FTAHY MAaAUfÃES- Re!atôrlo do Movimento de Ação Integrada Social
- fo\AJS, da Bahia.

SENADOR IA VOISIER M-W! do Nordeste.

Situação

SEJYADOR NELSON WEDEKIN- Situação do trabalhador rural.

SEtiADOR JOSÉ 10/YÁGO FERREIRA FOmecimento de gás natural ao complexo siderúrgico de Tubarão, em Vitória-ES. Arrocho
salarial.

1.4- ENCERRAMENTO

2- MESA DjRErORA
3 - LIDERES E VICE-LÚ>ERES DE
PARllDO$

4 - COMPOSIÇÃO DE COMISSóES
PERMAl'IEI'ITE8
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Ata da 14'-' Sessão, em 21 de abrO de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Loúrival Baptista e Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, AC/VIM-SE vação de Vossas Excelêndas a escolha, que dêse-- j9 _fazer, do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa,
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel,
Mário Maia- Aluizio Bezerra- Nabor Júnior
para, cumulativamente, exercer a função de. Em-Leopoldo Perez - Carlos de'Carli - Aureo baixador do Brasil junto à República de Chipre
Mello - Odacir Soares - Olavo Pires - João
nos termos do art. 56, § 1-1, do Regulamento de
Menezes ~Almir Gabriel- Jarbas Passarinho Pessoal do Serviço Exterior, b~ado pelo Decreto
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison n• 93.325, de 1• de outubro de 1986.
~
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 2. Os méritos do Embaixador Asdrubal Pinto.
Álvaro Pacheco - Cid Sabóia de CaNalha de Glysséa que me induziram a escolhê-lo para
Mauro Benevides - Carlos Alberto -José Agrio desempenho dessa elevada função, constam
pino - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha da anexa informação do Ministério das Relações
Humberto Lucena - Raimundo üra - Marco Exteriores.
Maciel - Ney Maranhão ....:.:. Mansueto de Lavor
Brasil ia, ~O d~ abril de _1988. -José S8mey.
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy INFORMAÇÃO
Teótonjo Vilela Filho- Albano Franco- Fran'dsco Rollemberg- Loulival Baptista- Luiz ViaCuniculum Vltae:
na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar:- José
Jgnádo Feri-eira- Gefson Camata- João CalEmbaiXador AsciniliaJ Pinto de Ulysséa
mon -Jamil Haddad -Afonso Arinos- Nelson
Pedra de Fogo/PB, 31 de outubro de 1927.
Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos
. Ft1hq de Heitor Cabral de Glysséa e Arhbrozina
- Ronan Tito _.;,. Severo GOmes -·Fernando
Pinto de CJ.Iysséa.
Henrique Cardoso ._.....;Mário Covas - Mauro BorBacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. .
ges - Iram Saraiva - lrapuan Costa .Júnior Curso de Preparação à Carreirã. de Diplomata,
Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira
IRBr.
Filho- Roberto Campos-.......:...toUCemberg Nunes
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
Rocha - Mário Lacerda - Mendes Canale IRBr.
Rachid SaJdanha Derzi -Wilson Martins- Leite
Curso Superior de Guerra, ESQ.·
Chaves - Affonso Camargo -José Rkha À disposição da Presidência da República,
Jorge Bomhausen - Dirceu -Carneiro - Nelson
1964/67_Wedekin · - -Carlos Chiarem - Joé Paulo Biso!
_ $ubchefe do Gabinete Civil da Presidência para
-José Fogaça.
-AsSl..Ultos Parlamentares, 1964/67.
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de
O SR. PRESIDENIE (Lowival Baptista)- 1957.
A lista de presença acusa o Comparecimento de
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de ciutu70 Srs. Senadores. Havendo número regimenta~ bro de 1961.
declaro aberta a sessão.
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de seSob a proteção de oeus iniciclmos nossos tra- tembro de 1966.
balhos.
Conselheiro, título, 26 de dezembro de I 968.
O Sr. I 9-Secretárfo procederá à leitura do
--conSelheiro, merecimento, I 9 de janeiro de
diente.
1973.
~~Ministro de Segunda Casse, merecimento, 3
É lido o seguinte
de outubro de 1973.
Ministro de Primeira Casse, merecimento, 26
EXPEDIENTE
de junho de 1980.
MENSAGENS
Chefe da Divisão da Organização dos Estados
Aünericanos, I973.
Do Presléiente da Repúbllca
Sl/BMETENDO À DEliBERAÇÃO DO SENil- ·-· Chefe do Departamento da África, 1983/86.
-secretário do Controle Interno, 1986187.
DOA ESCOUfA DE IYOMES INDICADOS PA/<4
Jacarta, Terceiro-Secretário, 1958/61.
FGNÇÕES CWO PROWMENTO DEPEI'IDE DE
Jacarta, Encarregado de Negócios, 1959 e
Sa1 PRÉVIA AQ(JJESCÉNCIA:
196Q
Glasgow, Vice-CônsUI. 1961.
MENSAGEM
Boston,' Cônsul, 1962763.
N• 110, de 1988
Rosário, Cônsul, 1963/64.
(1'1•159188, na origem)
Nova Iorque, ONU, Primeiro-Secretário,
1967/68.
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, 1968/69.
Excelentíssimos Senhores Membros dÕ SenaCamberra, Conselheiro, 1969ni.
do Federal:
Camberra, Enc1rregado de Negócios, 1969,
De conformidade com o art. 42 (item fi) da
~
Constituição, tenho a honra d~ submeter à apro- 1970 e 1971.

E;;pe.:

Washillgton, OEA, MinistrowC'onselheiro,
J974n6.
Washington, OEA, Chefe, interino, 1974 e 1975.
Georgetown, Embaixador, 1976/83.
Tel-Aviv, Embaixador, 1987188.
Confei"éncia Internacional do Café, Rio de Janeiro, I958 (assessor).
Conferência IntemacionaJ de Investimentos,
Araxá, Belo Horizonte _e Brasllia, 1958 (assessor).
XXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1967 (assessor e SeCretário-Geral).
XXIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorgy.e. 1968 (delegado-suplente na f:iomissão
Juridica).
~
Reunião da Associação das Câmaras de Comércio da Austrália, 1970 (assessor):
Reunião de Chanceleres Latino-americanos,
Bogotá, 1973 (assessor).
Reunião de Reforma da Carta da OEA, Uma.
1973 (assessor).
~ ~~~
Reunião do Diálogo da América Latina com
os.E<lA,. Tiatelolco, México, 1974 (delegado-suplente).
Reunião Extraordinária do CIES, Washington,
1974 (delegado).
Comissão Espedai de Refáfma da Carta da
OEA, Washington, 1975 (delegado).
V Periodo Ordinário de Sessões da Assembléia
Geral da OEA, Washington, 1975 (delegado).
VI Periodo Ordinário de Sessões da Assembléia
Gero! da OEA, Santiago. 1976 (delegado). fl Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola,
Luanda, 1983 (delegado).
- Comitiva do Presidente da República, visitas à
Nigéria, Senegal, Arélia, Ca~ Verde e Guiné-Bissau-, 1983 (membro).
Ordem do Mérito Militar, Gra"nde Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande otiCial,
Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã Crui. Brasil..
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Mérito Pacificador, Brasil.
Ordem do Cacique, Guiana.
O Embaixador Asdrubal Pinto de Glysséa_ se
encontra nesta data no exerc~cio de su_as funções
de Embaixador do Brãsiljunto ~o Estado de Israel.
Secretãria de Estado das Relações Exteriores,
__ de ·
de 1988. -Sergio Barbosa
Sena, Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores)

MENSAGEM
N• 111, de 1988
__ _
(N9 160/88, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do senado
Federal:
De conformidade com o art 42 (item m) qa
. Constitl.uçãÕ, tenho a h9nrã de slJ!>meter à apro-

1108

Sexta-feira 22

Abril de 1988

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

vação de Vossas Excelências a escolha, que dese-

Jo fazer, do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg,
Embaixador do Brasil junto à União .das Repú-

blicas Socialistas Soviéticas, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil

'junto à República Popular da Mongólia, nos termos do art56, § 1~.do Regulamento de Pessoal
do Serviço Extel'iof, baixa,do pelo Decreto n9

93.325, de }9 de outubro de 1986.
2. Os méritos do Embaixador Ronaldo Mota
Sardenberg, que me ir1duziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função. constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.

Brasilia, 20 de abril de 1988. - José Samey.
INFORMAÇÃO

Cuniculum Vitae:
Embaixador Rcnaldo Mota Sardenberg.
~ú/SP, 8 de oUtuoro de 1940.
Filho de Irto Sardenberg e Ruth S. da_ Mota
Sardenberg.

Bacharel em CiêndasJuridicas e Sociais, ENDUBIRJ.
Professor de_ Prática Diplomática II, Curso de
Prática Diplomátic:a e C6nsti1tor,-IRBr, 1975
Terceiro-Secretário, concUrsá, 20 de janeiro de
1964.
Segundo-Secretário, merecimento, 31 de _dezembro de 1966.
Primeiro-Secretário, merecimento, 1~de janeiro
de 1973.
ConSelheirO, merecimento, 5 de novembro de

1975.
f/linistro de Segunda aasse, merecimento, 12
de dezembro de 1978.
Ministro de Primeira _Oasse, merecimento, 22
de junho de 1983.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal,

Comitiva dõ Ministro das Minas e Energia, em
visita oficial ao Japão e à fnclia, 1966 (membro).
XU Sessão do Comitê de Produtos de Base
da FAO, Roma, 1967 (membro).
vm Assembléia Geral da Aliança dos Produtores
de Cacau, Lagos, 1967 (membro).
-V Sessão da Junta de Comércio e DesenvoiVimEmto da Conferência das Nações Unidas para
o Com.érdo e Desenvolvimento (UNCTAD), 1967
(membro).
Reunião Extraordinária da Aliança dos ProduM
tores de CacaU e Reurllão do Comitê Consultivo
sobre Cacau da UNCTAD, Genebra, 1967 (mem~
bro).
XIV Sessão do Comitê Especial da ONU sobre
os Usos Pacificas do Espaço Exterior, Nova Ior-que, 1970 (membro).
YJlN Assembléia d·eral da ONCJ, Nova Iorque,
1970 (membro).
Comitê Especial da ONU sobre Operações de
__paz, Nova Iorque, 1971 (meiiibrO).----l-sessão do Conselho Económico e Social da
Organização das Nações Unidas, Nova Iorque,
1971 (membro).
Comitê Especial sobre Racionalização dos Procedimentos e Organização da Assembléia Geral
da ONU, Nova Iorque, 1971 (delegado e relator).
VIU Sessão do Subcomitê cientifico e Técnico
do Comitê ~pecial sobre os Usos Pacificas do
Espaço Exterior, Nóva Iorque, 1971 (delegadoalterno).

---:xxvrSessão da Assembléia Ger.il da.ONU, No~Iorque. 1971 (membro).
-cori1ifê da ONU sobre os Usos Pacíficos do
Fundo do Mar e do Leito do Oceano além dos
Umites da Jurisdição Nacional. Nova Iorque, 1972

(delegado-alterno).
Comitê sobre a Situação Financeira da ONU,
Nova Iorque, 1972 (delegado-alterno).
Subcomitê Ciéntffico e Técnico e Grupo de Trabalho sobre Sensoreamento Remoto da Terra pOr
1974.
Satélite do Comitê Especial sobre os Usos PacífiAssessor do Gabinete do Secretário-Geral,
cos do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1972 (mem1974n6.
oro).
. Coo1 denador de Planejamento Polftico da SeXN Sessão do Comitê Especial sobre os Usos
cretaria Geral, 197Gf78.
PaCíficos do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1972
Secretári_o Espe_cial de Assuntos Polí'Qcos e
(delegado-alterno).
Económicos da Area Internacional Bilateral,
Comitê Especial sobre Operações de ~az, Nova
1978/84.
Iorque, 1972 (delegado-alterno).
Washing"..on, Segundo-Secretário, 196_7no.
XXVll Sessão da Assembléia Geral da ONU, NoNova Iorque; ONU, Segundo-Secretário,
va Iorque, 1972 (membro).
1970n3.
Grupo de Trabalho sobre Racionalização, do
Nova Iorque, ONU, Primeiro-Secretário,
Conse1ho Econômico e Social da Organização
1973n4.
das Nações Unidas, Nova Iorque, 1973 (membro)._
Moscou, Encarregado de Negócios, 1982.
GrupO de Trabalho sobre Sensoreamento Reft!\oscou, Embaixador, 1985/88.
moto da Terra por Satélite, R ova forque, 1973
Programa de TreinamE'nto da ONU, Novã-loi(delegado).
que, 1964 (membro).
Comitê da ONU sobre os Usos Pacíficos do
XXXIX Sessão do Comitê de Produtos de Base,
Fundo do Mar e do Leito do Oceano, além dos
FAO, Roma, 1965 (membro).
Umites da Jurisdição Naciona1, Nova Iorque, 1973
XIII Sessão da Conferência Geral da FAO, Ro(delegado-alterno).
ma, 1965 (membro).
Sessão do Conselho de Segurança da ONU,
Grupo de Trabalho de Exame dos Projetas de
Panamá, 1973 (membro).
Assistência Técnica ao Nordeste, Recife, 1965
Subcomitê Juridfco, X Sessão do Subcomitê
(membro).
Científico e Técnico e N Sessão do Grupo de
Comissão de EstUdoS da Política de Cacau,
Trabalho ·sobre Transmissões Diretas por Saté1965 (representante-suplente do MRE).
lites do Comitê Especial sobre os Usos PacíficosSessão Extraordinária do Grupo sobre Preços
do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1973 (membro).
e Quotas da ConferênCia da ONU sobre Cacau,
Comitê Especial sobre Operações de Paz e GruGenebra, 1966 (membro).
po de trabalho do mesmo Comitê, Nova rorque,
Conferência da ONU sobre Cacau, Nova Iorque
· -1973 (membro).
1966 (membro).
---

Con.s.ultas entre os Integrantes do Comitê da
ONU sobre a Conferência Mundial de Desarmamento, Nova Iorque, 1973 (membro).
XVI Sessão do Comitê Especial sobre os Usos
Pacíficos do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1973
(delegado..a.J.temo}.
XXVID Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque,
1973 (membro).
Gfl:lpo de Trabalho sobre Sensoreamento Remoto da Terra por Satélite e da Força-Tarefa sobre DU.seminação de Dados, do CO!Jlitê Especial
sobre os USÇ>S Pacíficos do Espaço EXterior, Nova
Iorque, 1974 (riiernbro).
Missão Precursora a Pequim, 1974.
XXXI Assembléia Geral da ONU, Nova forque,
1976 (membro).
Membro -da Equipe de Planejamento Político
do Ministério das Relações Exteriores, 1977n8.
VUI Assembléia_-Geral da Organização dos Estados Americanos, Washington, 1978.
Comitiva do- Senhor Presidente da República,
em visita oficiàl ao Uruguai e a República Federal
da Alemanha, 1978.

XXXfll, XXXIV, XXJW, XXXVI, XXXVII, e XXXVIII
SessõeS da Assembléia Geral da Oiganização das
Nações Unidas, Nova Iorque, 1978/83.
JII_~eunião de Ministros das ~_lações Exteriores
do Grupo dos "77", Nova Iorque, 1979.
Comitiva do -S~rihor Ministro de EStado das ReIãç:õéS Exteriores, em vísitã. ofiCial à Veriezuela

f979.
Comitiva do Senhor Presidente da República,

em visita oficial à Venezuela, 1979.
Chefe da Equipe de PlanE3amento Político d_o
Jli\inistério das Relações Exterioies, 1979/83.
I Reu,nião de Chanceleres dos Paises Signatários do Tratado de Cooperação Amazõnica, Belém, Jga().
Comitiva do Senhor Minlstro de Estado das Relações Exteriores, em visita OfiCial à República Federal da Alemanha, aos países da África (fanzânia,
Zâmbia, Zimbabwe, Moçambique e Angola), e ao
Chile, 1980.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações ExteriOres, em visita OfiCial -à Bélgica e encontro com a Coffiunldade Econômlca EurOpéia,
Bruxelas, 1980.

__ C:Qmitiva do Senhor Ministro d~_Estado das R~
lações Exteriores, em visita oficial ao Canadá,

1980.
Comitiva do Senhor Presidente da República

em visita oficial ao Paraguai,Argentina e ao Chile,
1980.

. .

.

Reunião sobre Cooperação Internacional e DesenvoMmento; Cancún', México, 1981 (membro).
XI ASsembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, Santa UJcia, 1981.
Comitiva do Senhor MüiiStro de Estado das Relações Exteriores, em visfta oficial à Nigéria, ao
Senegal, ao México, Qdade do México,- e à GrãBnffianha, 1981.
.
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial a Fransa, a_ Portugal, a Colômbia,
a República Federal da Alemanha, a Argentina~
Paso de Los Ubres, e élO Peru, 1981.
XX Reunião de Consulta dos Ministros das RelaçÇles Exteriores dos Países Signatários do TIAR,
Washington, 1982.
Co[hitiva do Senhor Ministro de-Estado das Re-lações Exterioies. em visita oficial à República Popular da China (Pequim e XangaQ, 1982.

Comitiva do Senhor Ministro de EstadO. das Relações Exteriores, er:i! visita oficial ao JaPão, Tó-

c_ópia do acórdão proferido pelo Supremo TribunaJ Federal nos autos do Mandado de Segurança

quio, 1982.

n~ 20.!555-5, que declarou, na prejudicial, pelo
'!?to médio e incidentalmente, a inconstituciónalji)aQ_e_~_seguinte cláus~a do art. 19 do Decreto-Lei tl? 2.159/84: "com aproveitamento dos seus
ocu~ante~"· __
O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) _
o expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimento que vai ser lida

Xlii Reunião Ordinária dos Chanceleres dos Paf-

ses da Bacia do Prata, Brasilia, 1982 (del~ado).
Comiliva do Senhor Ministro de Estado das ReIações Exteriores, em Visita oficia] a ,Jrirlidad-eTobago, Port-of-8pain, 1982.
.
<:omitiva do Senhor ~fstro ~e Esta~o di!Js Rela~oes Exteriores, em vfs1ta oflaal à Itá!_1a e à Áus-

tría, 1982_.
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Comitiva do Senhor Presid~te da Repóbllca
em visita oficial aos Estãdos Clriidos da Am.érlca,
ao Canadã e as Nações Onidas, 1982..
._
Comítiva do Senhor Ministro de Estado das Re-lações Exteriores, em visita oficial a Washington,
ao Cabão, LibreviiJe, à Costa do Marfim, ~ídjan,
a Guiné-Bissau, Bissau, à Iugoslávia, e ao Iraque,
1983.
.
Comitiva do Senhor Presidente d8 República,
em visita oficial ao México, Cancól), à Nigéria,
à Guiné-Bissau, ao Senegal, à Argélia e a CaboVerde, 1983.
-

Publlcaçõe,:
A Politica Externa do BntsiJ nas Duas Últimas Décadas , Revista do Setvíço Público, OutDez, 1981.
Notas sobre las Relaciones Norte - Sul
y el lnfonne Brandt , Estudios lntemationales,
Abr-Junh, 1981 Ountamente com Roberto Abdenur}.
&tudo das Relações Intemadonals- Universidade de Brasília, 1982.
As Relações Leote Oem e o Ten:elro Mundo. O"ma Vlsiio Sui·Amerlc:ana , Revista do Serviço Público, Out-Dez, 1982.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,

Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg se
encontra nesta data no exerdcio de suas funções
de Embaixador do Brasil junto à União das Repúblicas Socialistas Soviética.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de 1988.- Sérgio Barl>osa Sena ,
Departamento do Serviço Exterior.
(.4 Comlss5o de Re/8çóes EXteriores.)

OFiCIOS
Do PresJdente do Supremo Tribunal Fedend:
N• Sfi/88 (n' 68188-P/MC, na origem), de 15
do corrente, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
da Ação Ovei Originária n~' 369-5, do Estado de
São Pau1o, o qual declarou a inconstitudonalidade
da expressão "de seus servidores" contida no caput do art. 18, do Decreto-Lei n~' 1.089, de 2
de março de 1970, bem como a parte final do
§ l~' do mesmo art. 18, assim redigida: "exdusívamente aos percebidos peJos servidores da administração direta dos Estados, do Distrito Federal
e dos Munié!pios e sujeitos à tabela progressiva
de incidência na fonte sobre os rendimentos do
trabalho assalariado".
N• S/8/88 (n• 71188-P/MC, na origem), de 15
do corrente, encaminhando ao Senado Federal

· .
.·
É lido o segwnte
--~--~--=o-

REQI1ERIMENTO
N• 38, de 1988
ReQueremos, na f~rma fef!imental, e de acordo
com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Ministro Mário David
Andreazza:
a) inserção em ata de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à famflia e
ao Estado.
·

Sala das Sessões, 21 de abril de 1988. - Jarbas Passarinho - Lowlval Baptista.
O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista)Em votação o requerimento.

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (L.ourivai Baptista) -

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Passa·
rinho.
-O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA.
_para .encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Profundamente pesaroso, cabe-me esta missão
que tem respaldo no Regimento do Senado Federal.
Ugavam-me a Mário David Andreazza Jaças
desde a velha Escola Militar do Realengo no Rio
de Janeiro, onde S. EX' já despontava como Uder.
Foi Presidente do Diretório que, lá, tem o nome
de Sociedade Acadêmica Militar. S. EX' era um
aluno brilhante e, ma(s tarde, comprovou isso fazendo _o seu curso de Estado--Maior, ainda na patente de T.enente. Depois foi instrutor na Escola
de Comando do Estadó-Maior do Exército e, inclusive, por duas vezes foi instrutor do General
João Baptista de Oliveira Figueiredo e de uma
geração de oficiais.
Na sua trajetória militar, S. Ex', posteriormente.
foi instrutor na missãO militar no Paraguai. Regressou ao Bras.iJ, fez o curso da Escola Superior de
Guerra e, imediatamente, pertenceu ao corpo petmanente dos instrutores da escola.
Com S. EX, tive contato permanente, durante
muitos an~. quando fomos Ministros em vários
Governos diferentes. Tomou-se um nome polê~
mico aqui nesta Casa e tive que defendê-lo de
algumas acusações infelizmente feitas com certa
leveza e certa faciüdade com qüe_ norma1mente
atacam-se
homens públicos.
E o vej~· finar-se em drcunstândas que me
lembram muito o drama que eu próprio vivi, há
poucO temÇo. S. EX' ainda me visitou e a minha

os
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esposa, já se sabendo vítima de câncer, quando
eu estava no Rio de Janeiro, abandonando a campanha eleitoral para acompanhar a minha esposa
em radioterapia que estava fazendo. Comoveume muito aquela visita, porque S. EJc!' já sabia
qual o mal que tinha e. provavelmente, qual o
desdobramento desse mal.
Foí um homem que deixou marcada, na sua
vida, a vocação para o trabalho. Rasgou estradas
neste subcontiriente brasileiro como poucos o fizeram, como antes fizera Juscelino Kubitschek.
Mas, coube~lhe, além de rasgar as estradas, pavirnen_W aquelas que no pertodo dei Governo do
Presid~nte Juscelino Kubitschek não haviam sido
feitas, coino, por exemplo, a Belém-Brasília. que
tanto faz referência ao Estado que represento e
à Amazônia em geral. A Belém-Brasília foi a
estrada que o Presidente Juscelino Kubitschek,
com a visão de estadista, abriu, acabando com
a última ilha do "arquipélago brasileíro".
Durante o periodo da U Guerra Mundial, na
Amazónia, só tínhamos comunicação com oBra~
si!, o Brasil-potência; o Brasil - Poder por via
aérea ou por via marítima muito sacrificada por
ameaças de submarinos. Justamente, essa ligação por terra foi, como eu disse, a eüminação
da última ilha do arquipélago brasileiro.
Cheguei a Seriador, em pleno periodo revoludonário, no meu entender equivocadamente chamado de ditadura militar, porque ditadura militar
eu vi no Peru, onde todos_os Ministros eram militares, todos fardados, visitei o Ministério da Educação e só vi uma pessoa à paisana; parece-me
que era uma senhora que, se não me engano,
era sargento. Isso, sim, era uma ditadura militar.
E. Mário Andreazza mostrou, no Ministério dos
Transportes, e posteriormente no Ministério -do
Interior, a sua extraordinária vocação de homem
público e aquilo que eu denominava de "o_ grande
_capataz~mor do Brasil''. Hoj~ me vejq na triste
drcunstâricia de, no Senado, pedir, com respaldo
no Regimento da Casa, essã homenagem que
me parece adequada a quem tanto trabalhou pelo
País em 13 anos de Ministro e que teve a Sua
vida militar caracterizada pelas condições de brilho a que me referi.

·o sf~ .Jôio Lobo- V. Ex' me pe~ite un.

aparte?

-

O SR • .IARBAS PASSARINHO -

Ouço

V. EX' c~~ prazer.

O Sr. João Lobo- Peço licença para entrw
EX' sobre o Ministro Mário

nQ pronudamento de V.

Andreazza. Fui amigo particular do Ministro Mário
Andreazza e, talvez, um dos seus mais feJVOrosos
admiradores. Eu via em Mário Andreazza uma
dessas vocações tipicamente nordestinas; ·sem
ser nordestino; era um homem de uma enonne
sensibilidade para os problemas do Nordeste e,
durante todas as suas administrações- Governo
Médici, Figueiredo e G_eisel- ele dedicou grande
parte de sua enorme capacidade administrativa
a atender os problemas nordestinos. Eu não achava que Mário Anc:lreazza era apenas um tocador
de obras, como gostavam os seus desafetos ·de
int:ftulá~Io. Mário Andreazza era um grande construtor. Um dia ainda se escreverá a história deste
País, nessa fase dos govemos militares, e a posição de Mário Andreaz:za ficará bem delineada,
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bem definida. Mário Andreazza foi um grande
COhStrutor, ao qual este Pais muito ficou a dever.
Não se pode, talvez, conjecturar sobre hipóteses,
mas a história deste Pais teria sido escrita de outra

maneira se ele tivesse conseguido ak:ançar sua

indicação para a Presidência da República. Quero,
neste momento, render, com toda humildade,
junto ao pronunciamento de V. Ex', a minha homenagem e o meu preito de saudade a esse grande brasileiro que foi Mário Andreazza.

OSR. JARBAS PAS8ARINHO-Agradeço
a V. Ex', Senador João Lobo, o aparte, e sei que
realmente o Norde_ste tem um débito para com
o Ministro Mário Aridream:t peJo esfái'çO- (Jue ele
realizou, espe<:ialmente no campo do Ministério

do Interior. Mas, para coadjuvar o julgamento de
V. Ex' citaria apenas um fato: era eu Ministro da
Educação e Cultura, no Governo do Presidente

Médici, quando fui chamado pelo Presidente ao
palácio. Lá se discutia a possibilidade ou não da
construção da rodovia que depois se chamou

Transamazõnk:a. E o Presidente Médici me disse:
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depois de visitá-la por duas vezes, e __ vi pessoas
que batiam no bolso e diziam "eu tenho Q Banco
do Brasil aqui", porque receberam lotes de terra
e trabalharam, plantaram café, cana-de-açúcar,
arroz e milho. Então, aquela estrada - muitas
vezes eu tive debates nesta Casa, e o nobre Senador Itamar Franco deve estar lembrado disso era uma estrada curiosamente voltada para o desenvolvimento brasileiro e contra o Governo, porque o grupo da Transamai:ônica votava com o
PMDB, e o PMDB aqui acataVa a construção da
Transamazônica: e a população da Transamazônlca se voltava contra nós, porque aquela estrada tinha sido aberta, mas não tinha sido concluída.
f\,utpmaticamente, o pessoal do Amazonas era
o primeiro a condenar, e o segundo eram aqueles
colonos que posteriormente ao fato de não terem
havido as vicinais em tempo oportuno tiverain
frustrados os s_eus intentos. Mas hoje lá criaram-se
cidades na Transamazônica paraense, _cidade da
noite para o dia com uma grande expressão, inc.::lusive provocando mudanças de sede do município.
Coloco v.m exemplo, se _V. EX' me permite,
coa.djuv~ o seu pensamento, ele não er~ apenas um tocador de obras, na hora em que ele
fez uma estrada dessa, ele pensava no que estava
como conseqüência geopolítica do resultado da
sua atuação e não apenas uma estrada e mais
para permitir rumores de beneficias de empreiteiros e assim por diante.

chamei você aqui, não na qua11dade de Ministro
da Educação, mas na qtialldade de Senador do
Pará, porque n6s variiós tomar uma decisão hoje
e eu gostaria de te_r sua opinião. Uma parte do
Ministério, que estava reunida, era constitufda do
Ministro da Agricultura Clm.e Uma, do Ministro
Mário Andreazza. do Ministro Costa." C:avalcanti,
do Ministro Reis Veloso e dos chamados Ministros
da C8Sa. Dividiam-se os Ministros em relação à
O Sr. Itamar Franco - Permite~me V. Ex'
conveniência ou não da construção da estrada.
um aparte?
Os Ministros do Nordeste, especialmente os Ministros Costa Cavalcmiti e Reis Veloso, não viam
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o
com simpatia a construç6o da estrada, porque Senador Itamar Franco, com muito prazer.
ela tiraria uma parte do PIN, uma parte, portanto,
O Sr. Itamar Franco- Senador Jarbas Pasdos incentivos fiSCais que iam para o Nordeste.
sailriho, gostaria de juntar a minha voz à de
E coUbe ao Ministro_Mário Andre~ fazc~_r _a_!=lefeV. EX' nesta homenagem que presta ao Ministro
.ea daquela construção que eu secundei em seguiMário Andreazz.a. E trago um testemunho: Prefeito
·da, porque, realmente, çu me lembrava da velha
do MDB e. apesar das nossas divergências polítifrase de Oliveira Viana, que falava: "No Brasil ~ntre
cas, _nos contatçs que pude ter c:om o Ministro
o homem sem a terra e a terra sem o homem."
Então, existia o contraste entre ur'n8 Amazônia Mário Andreaua, pude perceber o seu espírito
público e a Sua cordialidade para o homem_ que
demograficamente um deserto - com menos
administrava a cidade de Juiz de Fora Jogo após
de 2 habitantes por Km2, e o Nordete pulando,
com mais de 30 milhões de habitantes. sem poder d pecfodo revoJudonárlo. Recordo-me que, aqui,
mais tirar sustento daquele solo na conveniência também, no Senado, V. EX" há de se lembrar também a defesa que fizemos na época- do então
de uma vida humana digna. Então, a grande inspiração do Ministro Mário Andreazza para a constru- Diretor do DNER, Dr. Eliseu Resende, e, posteriorção da Trailsamazônica era extamente essa liga- mente, Ministro dos Transportes, como Prefeito,
ção: era a ligação entre o vazio amaz.ônico e o tive a oportunidade de estar com o Ministro Mário
·Nordeste superpovoado. E mais ainda, também Andreazza e com o Dr. Eliseu Resende, quando
·tive a oportunidade de, na ocasião, dizer diferente- solicitava - e V. Ex' falou no problema geoeccr
nômico - para Minas Gerais, também baseado
1 mente de tudo que se tinha feito até hoje então
na tentativa'de colonizar a Amazônia:, porque de- no critério geoeconômico, a ligação entre Juiz
!vemos a colonização da Amazônia tanto ao Nor- de Fora e Caxambu, que permitiria a aproximação
da nossa Zona da Mata com o sul de Minas. E
1 deste e acs nordestinos, devemos desgraçada~
. mente às secas., devemçs aos dramas, às calami- pude obter do M!nistro Mário Andreazza e do Dr.
dades públicas, que espancavam aquela gente, Eliseu Resende a melhor boa vontade, e postedor·
sem poder ficar no Nordeste, para o litoral e do mente essa estrada foi construída. como também
a nova· Rio - Juiz de Fora, bem como àquela
·litoral eram muitas vezes aprisionados desde logo
. por um sistema pré-capitalista cruel que se fazia época já se discutia a chamada Linha Vermelha,
na Amazônia brasileira, que era a velha escra- que permitirá uma nova ligação através da Avevatura que se redzava, através do processo da nida Brasil. Por' isso, neste instante, peço permismão-de-obra que já ia como escrava a trabalhar são a V. Ext ao interrompê--Jq, pâra juntar a minha
nos seringais. Pela primeira vez se fazia o contrá- - voz à homenagem que gostaria, também, de sinrio: a pessoa via uma estrada sendo constnúda gelamente, prestar ao Ministro Mário Andreazza.
e era um grupo- que penetrava em uma estrada
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
de penetração para uma área desabitada, onde obrigado Senador Itamar Franco. O seu gesto
. se fez a Transm;nazônlca. Eu tive a oportunidade mais uma vez comprova o que nesta. Casa já me

acostumei a fazer do juJgamento de V. Ex.: um
homem justo. E V. Ext não tem barrejra de. natureza __doutrinária ou partidária na hora de fazer
JUstiça.
Agradeço a V. Ext o aparte que !Tle deu.

O Sr. João Menezes- Permite V. Ex' um

aparte?

-

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o
nobre Senador João Menezes.

O Sr. Joio Menezes - Eminente Senador
Jarbcts Passarinho, o Ministio MáriO Andreazza,
no meu entender, foi um verdadeiro tratar para
abrir novas frentes de trabalho neste Brasil afora.
Lembro-me do primeiro cantata que tive com
ele.
__
.
Foi quando trouxe para a Câmara dos Deputados o plano da TransamazônJca. Fui um dos
que combati fazendo um discurso até um tanto
violento, porque queria que se acabasse primeiro
a Belém::...... Brasília, antes de se começar a Transamazônica. Depois, tive também outro embate
cpm ele na construção da Ponte Rio - Niter6i.
E hoje a Ponte Rio Niterói está prestando serviços
inestimávéis ao Pais e à Nação.
O SR. JARBAS PAS8ARINHO mente paga.

Inteira·

O Sr. João Menezes - Paga e, até hoje,
fonte de renda para o País. Com o pedágio cobradO deve estar dando um bom rendimento.
O SR. JARBAS PASSARINHO aUtofinanciada, no final.

Ela foi

O Sr. João Menezes- Foi autofinanciada.
Eu fui contra sua construção quando parlamentar
da oposição,juntamos um monte de documentos
e enviamos à mesa da Câmara quase que uma
pequena duna. Coisas que acontecem na vida
e que continuamos diariamente Vendo. Há sempre um combate às grandes obras, pois temos
uma mentalidade talvez arraigada a certos princí·
pios já ultrapassados. Posteriormente mantive
amizade com o Ministro Mário An~azza. porque
era, realmente, um cidadão afável, agradável, de
bom trato, dessas pessoas que podemos dizer
"gente boa". Encontramo-:nos a1gumas vezes e
lastimei profundamente o que lhe aconteceu na
disputa eleitoral, porque essa disputa foi a. divisão
criada dentro do própdo Partido a que pertência
uma situação quase que impossível. Lembro-me
_que dias antes da convenção do PDS, acho _que
eraoPDS...
-0 SR. JARBAS PASSARINHO- Era PDS.

-O Sr. João Menezes- ... hOtNe uma re'união
na Casa do Deputado José Camargo em Brasilla
e - se não me falha a memória - foi o meu
amigo Senador Carlos Chiarelli quem fez uma
exposição, num quadro, do que seria o resl!ltado
da eleição do Ministro Mário Andreazza para can·
ctidato a Presidência da República. O expositor
apresentou resultados positivos, mostrando Estado por Estado que eu, nessa minha rudeza indígena, disse: "Mas não está certo isso, pols tem uns
5 ou 6 EstadoS que o resultado não está correto".
E o resultado foi aquele que todos nós vimos.
Mas~ minha palavra é para transmitir o meu pesar.
1\Campanhei, vinha acompanhando há alguns
-dias, esse. estado de saúde precário do Ministro
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l\1ário Andreazza e lastimei profundamente o ocorrido. A notída de que havia piorado foi muito
repentina e não tive tempo de estar ao seu lado
para lhe dar um abraço. Quero, nesta oportu-

nidade em que V. Ex', com a capacidade habitua1,
presta ao Ministro Mário Andreazza uma homena-

gem, dizer que me solidarizo com todas as honrarias que lhe são prestadas, às quais ajunto os
pêsames e a solidariedade 'do Partido da Frente
Uberal.

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Obriga-

do, Senador Jo!o Menezes. A refer~cia que
V. E>' faz lembrar-me t.ma leihJra que fiz hqe. pela
manhã. de uma declaração do ex-Ministro Camilo

Penna. S. EX' disse que, nas vésperas da Convenção do PDS, as pessoas que, como õ Senador
Carlos Chiarelli, prognosticavam grandes vitórias

para o ex-Ministro Mário Andreazza, enchiam-lhe
a casa, a tal ponto que S. Ex!' teve dificuldade
de chegar até o Ministro. No dia seguinte à Convenção, S. Ex' teve dificuJdade de novo de _chegar
à casa do Ministro, mas por causa da multidão
que estava na casa do Sr. Paulo Maluf. Por isso
se vê o que é a vida pública.

O Sr. José Fogaça- Permite V. EX"' um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço.
com prazer, o nobre Uder Senador José Fogaça.

O Sr. José Fogaça --Senador Jarbas Passalinho, a Uderança do PMDB quer compartilhar
com V. Ex" deste pesar que a Casa registra pela
morte do ex-Ministro MárioAndreazza, um gaúcho
que sempre teve o respeito dos seus conterrâneos. Embora fosse seu adversário político, reconheço que foi um homem empreendedor. Não
quero fazer aqui fiJosofia shakespeariana, mas o
homem deve ser lembrado pelo bem e peto mal
que fez. Na verdade, a imagem que fica, depois
de tanto tempo, do ex-Ministro Mário Andreazza
é de que S. EX"' era um IJberaJ e tiryha o bom
caráter dos boêmios e, acima de tudo, era um
tocador de obras. Lembro-me até que os seus
adversários usam esta imagem do tocador de
obras de forma neQativa. Hoje, Isto irá para a história de sua vida como-uma lápide consagradora:
era um tocador de obras. O País em expansão
precisava e precisa de um tocador de obras. Um
homem deve ser lembrado pelo mal e peJo bem
que fez, mas fico com uma frase sábia do SenadoiNelson Carneiro: "gostaríamos de lembrar o exMinistro Mário Andreazza pelo bem que fez e pelo
mal que impediu que fizessem". Solidarizo-me
com V. EX"', com toda a família do ex-Ministro
Mário AJ:tdreazza, com os seus correligionários e
lamento a sua perda para o País.
O SR. JARBAS PASSARINHO cbrigado, nobre Senador José Fogaça.

Muito

O Sr. João Castelo- Permite um aparte?
O SR. JARBAS PAssARINHO- Ouço o
Senador João Castelo.
O Sr. João Castelo- Nobre Senador Jarbas
Passarinho, no in1cio da minha vida política, tive
o prazer de_conhecer o Ministro Mário Andreazza,
exatamente naquele instante em que o Senador
João Menezes, à época Deputado, meu. colega,
o acu5:_ava pela construção da Ponte Rio-Niterói.

Era eu Vice-Líder do Governo Emílio Garrastazzu
Mêdici e um daqueles que tomava a defesa do
Ministro Mário Andreazza, como apologista daquela obra que, hoje, mostra que, de fato, era
extremê\mente necessária e já se pagou várias
vezes. Naquela ocasião, pude privar, muito de perto, com o Ministro Mário Andreazza e conhecer
um dos homens simples, bom caráter, humano
e prático deste País. Um homem que administrava
com a mentalidade de empresário, com mentalidade de quem realmente queria fazer alguma
coisa rapidamente e lutava, sobretudo, para superar. às vezes, as dificuldades da burocracia, para
a boa condução dos trabalhos do seu Ministério.
T erilpcis depois fui guindado ao Governo doMaranhão e, no infcio de'sse Governo, quando me _defrontava com \lrtl problema dos mais sérios da
ll_!fl!t.i~-t~~ra, exitamente o abastecimento de água
na Capital do Estado, numa fase supercrítica,
quando eu precisava trazer do continente, a 80
km _da ilha de São Lufs, a água do rio ltapicuru,
para que a cidade não entrasse em crise permanente e total. Foi o então Ministro do lnterior Mário
Andreazza que, na sua maneira prática, pasSando
por cima de toda burocracia, deu-me exatamente
o :apoio inicial, na época, para que pudesse começar o projeto - projeto que deixei concluído_ e
que; n6 gênero, é o_ m_aior _da Ainérica Latina.
Se nao fosse aquele homem, com a sua praticidade, com a sua administração, realmente, de
quem tem visão, o apoio total do Governo e, múito
especialmente, do então Ministro Delfim Netto,
também por pedido dele, do Ministro do Interior
e homem do setor, talvez a Capital de meu Estado
não estivesse com um problema dos mais graves
solucionado. É _esse o homem que o Brasil perdeu
e digo que ele deve ser lembrado por esses fatos:
pelo bem que fez e jamais pelo mal que lhe quiseram imputar neste País, porque, realmente, o exMinistro, Mário Andreazza era um homem incapaz
de fazer o mal a algum ser humano. Deixo, aqui,
o meu depoimento, de um velho amigo e admirador. de que o Brasil perde_um dos homens públicos que mais se destacaram pelo bom trabalho,
pela maneira leal e pelo bom caráter, que era
uma marca, realmente, de sua personalidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço, Senador João Castelo, e articulo o aparte de
V. Ext ao do nobre Uder José Fogaça para mostrar exatamente que a expressão usada pelo Líder
do PMDB sensibilizou-me muito e eu posso um
cfia ainda revelar algumas r:oisas do passado. E
a expressão foi muito justa, Senador José FogaÇa,
quando V. Ex' disse que eJe pode ser lembrado,
citando, se não me engano, Nelson Carneiro, que
"Mário Andreazza podia ser lembrado pelo mal
que impediu que se fizesse". E muitas vezes realmente impediu, pelo seu espirita liberal e, por
isso, articulo o aparte do Senador João CaStelo
ao de V. Exa.
O Sr. Frandsco RoUemberg- Nobre Senador, V. Exa. me permite?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço
V. Ex!' coni muita honra, Senador Francisco RoHemberg.
O Sr. 'Francisco Rollemberg-SenadorJarbas Passarinho, V. Exa. rieste_ instante, quando
reverencia wna das figuras mais singulares da

Sexta-feira 22

1111

história pública recente de nosso País, seu compa·
nheiro de armas, nós, que representamos o PMDB
de Sergipe, queremos, em nome de nossa Bancada, nos associar a esta reverência. Se ao Minitro
Andreazza o Brasil muito deve, Sergipe, de maneira muito especial, lhe é devedor. Quando Prefeito de_ Aracaju, o atual Ministro do Interior, Dr.
João Alves Filho, pôde ele modernizar essa cidade
e tomar a nossa Capital uma das mais agradáveis
e de melhor qualidade de vida entre as Capitais
do Nordeste do Brasil. Foi a presença cfiutuma
do Ministro Mário Andreazza, auxiliando o Prefeito
João Alves que permitiu que Aracaju-fosse o que
é hoje. Em s-eQuida, o Sr. João Alves Fillio assumiu o Governo do Estado _e fez uma das mais
proficuas administrações. Na sua administração,
também o Ministro Mário Andreazza se fez presente. Por isso, nós que conhecemos o Ministro
Andreazza, na nossa ARENA. no nosso PDS, uma
figura amena, simpática, mas um executivo de
resposta pronta, imediata, não podíamos deixar
de, em nossO pi'6prio nome, em nome dos Sergipanos, associarmo-nos a esta jusf.él homenagem
que V. Exa. lhe presta neste instante.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
obrigado, Senador Francisco Rollemberg.
O requerimento "roi apresentado, Sr. Presidente,
!! por V. Exa. submetido, naturalmente, ao Plenário. Pelas manifestações aqui recebidas, apresento
o meu agradecimento pessoal a todos que comi·
·go se :SOlidarizaram na homenagem póstuma
prestada a essa grande figura de brasileiro qtie
foi o Ministro Mário David Andreazza.

O SR. PRESIDENIE (l.ourival Baptista) Em votação o requerimento._
Os Srs. Senadores o que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa. Em meu nome pessoal
desejo também partidpar destas homenagens ao
Ministro Mário ADdreazza, a quem me ligavam
laços de amizade alicerçada no apoio que nos
deu quando Governador de Sergipe, e e.le era
Ministro dos Transportes, fazendo com que se
realizassem obras que perpetuaram a sua memória. Bastaria citar somente duas: a ponte PropriáColégio e o asfalto da BR-1 00 -trecho SergipeAiagoas. Sergipe foi o primeiro Estado no Nordeste que teve a BR-101 completamente asfaltada.
Tam~ém_ Q_apojo que propOrcionou no Ministério do Interior, ao Governador Jõao Alves Filho,
não s6 como Prefeito de Aracaju mas também
Governador do Estado. Aliás, relembro que o Mi~
nistro Mário Andreazza aqui esteve, já enfenno,
para assistir à sua posse no Ministério do Interior.
O Brasil chora e sente a perda desse extraordinário homem público que foi o MiniStro Mário
Andreazza, cumpridor dos seus deveres, trabalhador, empreendedor, sério, honesto, digno, que tive
a satisfação, quando membro do PDS, votar no
seu nome ao ensejo da ConvençãO para Presidente da República.
Subescrevi o requerimento do eminente Senador Jarbas PasSarinho, e reafumo que esta CaSa
prestou hoje uma justa homenagem a um homem de bem, grande brasileiro, que a Nação
inteira, de Norte a Sul lamenta o seu desaparecimento e reverencia a sua memória.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptlsta) Há oradores inscritos.

Co;TI a pa1avra o eminente Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do .ora-

dor.) -Sr. Presidente, Srs. 5eiiãdcires: - Estamos iniciando outra fase da Assembléia
: Nacional ConstitUinte- que Vai

tratar, agora, dos ·

temas econômicos' e sociais. EStainOS, portanto,
1 nos momentos finais dos traba1hos çonstituinte:s.
Sem uma exagerada visão otimista, po_sso dizer
que dentro de .quarenta, no máximo cinqüenta
dias, teremos promulgada a nova Constituição.
Sa1vo, evidentemente. se houver um desequilíbrio,

uma ruptura e uma situação imprevisível. De qualquer forma, estamos caminhando para a nova
Constituição e, ..a meu ver, chegamos ao ponto

culminante do processo de transição. democrática
no Brasil.
É a reflexão que convido os S~:s. 'Senácfures,
os Srs. Membros _desta Ca~, a f~e·r- neste- rriQ..
menta. Vamos promu1gar a nova Constituição
brasileira e, ao mesmo tempo, completar um ciclo
histórico no Brasil. Om ciclo histórico de quase
trinta anos. A última eleição que_se_~alizou neste
País para escolha direta do_ Presidente da República foi no dia 3 de outu_bro de _1_960. ~ bem
possível que o novo Presidente .eleito s6 veofla
a tomar posse em 1990. Isso nos dá seguramente
um ciclo de trinta anos de dominação consei:vadora neste_País. Trinta anos são quase 1/3 de
século. ~ muito tempo. Trinta anos são quase
o período da Guerra dos Trinta Anos na Europa
do século XVII. Consoltda a hegemonia de um
grupo soda! e congela, sedimenta todas as formas de dominação econômica Para que istO seja
alterado, para que isto seja reformulado, para que
haja um redirecionamento socfal, eçonômicQ e
político do Pafs, são néceSSários esforços hercúleas, esforços gigantescos. que possivelmente
nwn pequeno, num reduzido periodo de tempo,
não possamos fazer.
E a reflexão que faço neste mOinE: ritO e-a heran.~
~ que terá nas mãos o País a~s e!!,t~s trinta

anos.
Muito ao contrário do que alguns possam supor, vejo que, como herança destes trinta anOS~
do ponto de vista. econômlccr e do ponto de vista
do aparelho produtivo, recebemos um País modernizado. Seria equívoco e. mais do que isto,
seria estupidez negar que o_ Governador autoritário_modemizou o aparelho produtivo, o sistema
de produção econômic::a_ deste País.
No entanto, ao lado desu,. modernidade que
caracteriza hoje o Brasil, uma Nação industrializada, o oitavo Produto Interno Bruto do Mundo,
uma Nação complexa, atingindo setores de ponta
em- algumas áreas da tecnologia, um País que
hoje produz aviões, computadores e que é capaz
de produzir pesquisa', tecnologia da mais avançada, este País, infelizmente, .recebeu também como herança um arcaísmo político entristecedor
e pouco encorajador. Talvez uma das heranças
mais negativas deste _regime, ou desta situação
de repressão política à que fomos submetid.c;>.s, ..
é _essa atitu,de corporativista que se impregnou
de forma doentia, essa enfermidade do corporativismo que se c;:nraizou na sociedad_e brasileira.
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inento e· critico, isto sim, que a nota que me foi
Um regime autoritário nega à popu1ação o direi~
atribuída em nenhum momento levou eril consito de participação política, o direito de intervenção
deração a atuação que tive ou que tiveram os
nas decisões centrais, nas decisões mais abran~
demais Constituintes- dou o_meu exemplo não
-gêntes, capazes de reformular a sociedade co~o
por vaidade, não por egocentrismo, mas pof étiCa
um-todo. Um dos maiores males que produz um
regime autoritário é justamente a segmentação, · e para cftar ·as notas dadns aos demais Constituintes do Rio Grande.do Sul-; a nota dos emprea "setoríza~o e a fragamentação de uma visão
sários levou em consideração o conjunto de aiihl-da realidade brasileira.
des, de práticas, de trabalhos reaUzados pelos
. lnfdizme~te, Sr.__Presidente, não temos, hoje,
Constituintes a serViço dos interesses globais da
no Brasil, setores organizados ou representativos
sociedade brasileira. Os empresários do Rio Granw
capazes de formu1ar uma proposta abrangente,
de do Su1 ju1garam-se apenas a partir da maior
que_ seja complexa e unificadora dl;:ls interesses
ou menor defesa dos seus estritos .e egofstl.cos
nacionais. Muito_ao conUário- e posso dar este
interesses - e esta é uma visão corporativista
testeinunho como-Relator-Adjunto da Assembléia
danosa, maligna e profundamente antidemocráNacional Const:it;uinte, como alguém que acom~
tica.
panha dia a dia o trabalho do RelatOr e qUe, multas
Ao mesmo tempo percebo que os_ trabalh_avezes, tem a incunibência de receber demandas
dores me derarTJ. a nota 9,5 não pelo conjunto
oriundas da sociedade organizada, da sociedade
de trabalhos, ou de atividades ou práticas que
civil- não tenho registro, Sr. Presidente, como
possa ter realizado em relação ao -çonjunto do
Relator-Adjunto, ao longo de mais de wn ano
texto da Constituição que estamos produz:indo,
ele t(abalho, de qu.e um grupo social organizado
<ia~ interesses globais da sociedade brasUeira,
tenha. ~do à Assernblé@, Nacional ConStituinte
mas apenas, estritamente, em relação aos seus
para api"esentar uma propOsta em noi'ne dos irne;.
interesses específicos, na questão dos direitos trares~es abrangentes •. dos interesses maiores, dos
balhistas.
interesses comuns a toda a sociedade brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, estamos registrando,
O .que temos são. setores. corporações, fragmen- neste País, a presença vigorosa e, a meu ver, destps, interesses pulverizados em conflito. Esta é
trutiva do corporativismo.
uma herança maligna do proceSSÇ) autoritário que
Faço esta análise muito menos em função-da
fonios_obrigaçlo_s a viver aplongo de tanto tempo.
Constituinte e muito mais_ em função da reafidade
O Sr. João Menezes --Permite-me V. Ex' brasileira que estamos vivendo. Om GCNemo_ que
está encarregado da transição democrática, que
um aparte?
está encarregado do processo de _condução do
· O SR. JOSÉ FOqAÇA .:._ Gostaria de dar
País do regime autoritário para um regime demoo ãparte a V. Ex', mas pretendo, também desencrático pleno, e que, portanto, realiza nada mais
volver um pouco mais esta questão que estou
do que um n'to de passagem, um rito de travessia,
trazendo à Casa.esse Governo deveria. e.star cônscio, deveria estar
._()Sr. joio Menezes -Aguardo.~ interes- ciente desta realidade, para perceber que ou se
monta uma grande equação política para as reforsante.o assunto.
mas sociais ou estaremos camfnh@_ndo celereO SR. JOSÉ FOGAÇA- Estamos diante
mente para o atraso e retrocesso político.
do_-yrevismo, qUe e· uma doença.. tão grave, tão
Sr. Pr~dente; sfs.- Senadores-, o _q!Je estamos
Qtiuide quanto a proibição do direito de greve.
vendo, o que estamos _constatando, o que estaVejo, entre os _setoreS de esque-rda, neste País,
a ~nfusão entre -duas questões, que a defesa JJJQS_ percebendo é que, a cada pasSO e a cada
dia, o Governo brasileiro se_descola mais e mais
radical e intranSigente do direito de greve significa,
ao mesmo tempo, apoio incondicional e rígido da sociedade brasileira, se descola mais e mais
a qu'alquer gfeYe ·que se realiie a qUalquer mo- de suas formas representativas orgânicas, sérias
- rrientô e a qtiãlqiiefhora. Por OUtro lado, por parte
e constituídas. para gerir o Estado e a ~anomia
dos empresários, que deveri~ ter o papel. de
a partir de uma visão que é estreita, pardal e
·claSse dirigente neste País, o que se vê, Sr~ Presi- que, em nenhum momento, leva em conta a
dente e Srs. Senadores, silo reivindicações e.miabrangência d9S interesses globais da spciedade
brasileira
neittemente dassistas, corporativistas, não pensequer uni minuto no problema dos direitos
Ora, Sr. Presidente, a via do arrocho sa1arial
sociais entendendo que toda conquista social_dos
e do_ congelamento dos salários dos trabalhadotrabalhadores é caótica, é destrutiva e inviabiliza
res, esta via, quero dizer que e1a dá certo, ela
é m~ito eficiente. E ai está a prova da Bolívia,
o sistema produtivo neste País.
Ora, Sr. Presidente, ora, Srs. Senadores, tenho
que velo de uma inflação milhardária para uma
4fn,'regístro a fazer. Recebi de um órgão que repreinflação de 40% ao ano. Há o exemplo, que pode
senta os trabalhadores junto à Assembléia Nadoser citado também. d() -_Çhile, que realizou .l}lll
na} Constituinte uma nota pelo meu trabalho, por
verdadeiro milagre ec0116ffiko. E ninguém vãíreminha atuação como Constituinte 9,5 sobre 10.
cusar que seja um exemplo notório também o
A Federação do Comércio _do Rio Grançle do
da Sr:' Margareth Thatcher, na Inglaterra, que tem
Su1 reuniu-se e resolveu também dar urna n~
a inflação sob controle pela via de uma ortodoxia
aos Constituintes, e sobre 100 deU a este Constieconómica que foi empregada seriamente.
tuinte uma ~- _2_? _- o quç seria 2,2 sobre 1 O
Na Bolívia é perfelfumente possível, porque na
- , Uma nota-Péssima para este Membro da AsBolívia não há uma sociedade clvil organizada
sembléia NacionaiConstitiJinte. Os empresários
e _capaz de responder à ação do_ governo, nio
do_ Rio Çirande dQ Sul for~ ligorosíss.ifl.los .corri
há l!fri~_ sociedade civil capaz de colocar as s~
o comportamento deste Constituinte, deste Sena- demandas de forma precisa e mais vigorosa. No
dor _que está falando. Em hipótese alguma critico
Chile- não preciso lembrar a V. Ex' há um goverPt!-larilento a nõta ~que me foi dada. Apenas lano autoritário, um governo militar, uma ditadura
~-
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férrea também, que se vale da força e da prepotência para aplicar medidas econõmicas que estrangularam os trabalhadores ao longo de seis
ou sete anos, que congelaram a dMsão e uma

disbibuição injusta da renda, de modo_que, ap6s
isso tudo, evidentemente a inflação tem que ser
controlada. Não é diferente a situação da lnglaterra. Por quê? Não porque o governo clã "'Si' Margareth Thacher seja autoritário ou antidemocrá-

tico; ela foi eleita pelo povo da Inglaterra, pela
via do parlamento. Mas o que ocot:re na Inglaterra
é muito diferente. Momeritos clarOs de ortodoxia
e de recessão econômica, de redução dos salários
que tivemos recentemente na Inglaterra, não representavam mlserabilização das massas traballladoras, porque numa economia de abundância,
como é a economia inglesa - _o quinto Produto
Interno Bruto do MWldo numa pequena ilha não significam miserabilizaçáo a recessão económica e a ortodoxia do controle dos sa1ários. Pode

um trabalhador ver reduzidos os seus ganhos,
mas isto não significa a mortandade infantil mas"
siva como na Bolívia, como no Chile e como

no Brasil.
Por isto, Sr. Presidente, fico, neste momento,
estarrecido e é verdade-desesperançado, ~an
do vejo que o GOverno brasileiro não está disposto
a convocar a sociedade brasileira para um grande
pacto político e social, um pacto político pelo qual
se pudesse montar uma equação política para
organizar as perdas e os ganhos, quem perde
e quem ganha, quem cedê e quem tem vantagem
nesse processo de reorganização e de re_ajustes
da economia brasileira. Se ilão houver esse pacto,
se não houver essa equação política, é evidente,
Sr. Presidente, que a nenhum porto chegaremos,
a nenhuma solução chegaremos.lnfelizmente, a via eleitoral, que - acredito ~. neste momento, a solução mais expedida
para a montagem de um pacto político"social no
País, está colocada rio horizonte.

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite-me V. Ex"

um aparte?

OSR. JOséFOGAÇA-Uminstante, nobre
senador. Ouvirei v. ExP tão logo conceda o aparte
ao ilustre_ Senador João Menezes, que o sol!citoil
anteriormente. Pennita"me apenas concluir meu
raciocínio.
Não teremos eleições em 1988, e o pacto Social
que seria preciso fazer, nos moldes do Pacto de
Mondoa, na ESpanha, este Governo não tem, em
primeiro lugar, legitimidade e, em segundo lugar,
força e credibnidade política para fazê"lo. Portanto,
não estamos diante de uma situação que gere
e alimente muitas esperanças. Uma sociedade
minada pelo 'corporativismo nos leva, neste mcr
mento, a fazer, num quadro, o retrato bastante
entrlstecedoo· do País e nos leva a apelar para
uma consdentfzação âesse processo que estamos vivendo.
Com muita honra e com muito prazer concedo
o aparte ao nobre Senador João Menezes, em
exercício do PFL.

O Sr. João Menezes -Nobre Senador José
Fogaça, apreciei bastante os comentários que V.
EX' fez quanto ao progresso que o Brasil alcançou
nestes últimos tempos, o que é verdadeiro e indismentíveL Em tOdo o Térritório Nacional o prcr
gresso é grande, o crescimento é grande, como
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por exemplo o sistema de comunicação, a abertura das estradas, a informática, entre outros, e

talvez por isto as nossas necessidades são maiores. Neste aparte, que deve ser tão curto quanto
possível, vou fixar-me em apenas dois itens. O
primeiro, quanto à democracia. V. Ex' comete
uma grande injustiça, porque, mesmo no p~ríodo
reVolucionário-- quando até fomos -contrã....:...
a democracia começou a __aparecer, desde o Governo GeiseJ e, depois, no Governo do Presldente
João Figueiredo, que_ teve um posicionamento
realmente muito fUme para qUe a situação delncr
qátj~a do País se regulaMentasse, principalmente
abrindo ·os caminhoS pOlíticos à liberdde de expressão, entre outros assuntos candentes. Era-wn
homem que tinha grande expressão, grande posiclorn~mento e - possO assegurar com meU teStemunho pessoal - foi uma garantia para que :a
transição democrática se verificasse, dando maiores facilidades, concedendo e regularizando direitos e impedindo que qualquer outra forma menos
democráti_ca se apoderasse daquelas ocasiões,
porque o que Sua Excelêhcia ·queria era cún1Prir
o que a lei determinava, enfim, passar o GoverTio
a quem de direito. E fez issO. Ainda quanto à
democracia, ontem ouvimos um discurso- não
sei se do Senador Affonso- Camargo· ou do Seriador Mansueto de Lavor -:- em que se dizia que
o Presidente Sameytambém tem avançado muito
na democracia. Todos sabemos que tem, às vezes
at~ excessivamente, porque esta democracia já
passa daquela linha em que se deve ter, pelo
menos, um _n:'Jínimo d_e_respeito ao outro, em que
um cidadão tem que ter respeito a outro cidadão.
Essa democracia tem sido muito aberta, sobretudo na imprensa, no rádio, na televisão, rios
meios de comunicação. É uma abertura total, em
todos os sentidos: no sentido moral, no sentido
político, enfim, em todos eles. Há um avanço nas
liberdades democráljcas muito grande no Governo do Presidente Samey. Eiltao, neste ponto creio
que V. ~ comete duas grandes injustiças. A terceira parte, a que diz respeito a nós, Constituintes:
a- feitura da nova Constituição. Realmente estamos marchando para uma Constituinte mais mcr
- dema, mais de acordo com as nossas neçes$i"
dades. Muita coisa tem sido feita e temos que
mudar, muitas vezes, as idéias que estão arraigadas. Os Cónsti.tllihtes tudo têrri feito, têm-se esforçado e, àS vezes, há um exagero, uma medida
mais populista ou mais eleitoreira, mas, no fundo,
nwn- eXame geral, vamos Verificar que há ~rn
~anço na Constituição, embora ela ultrapasse
a,s_ normas gera!s_de uma Carta Magna, que s_eria
ãquela de estabele<:er os princípioS paralelos den·
tre os quais a ddadania deve movimentar-se. Estamos incluin_do na Constib.lição normas de lei
trabalhista as mais variáveis, estabelecendo os mínimos detalhes, que não vão ser sustentados amanhã, porque essas pequenas formas sociais, mUdam conforme o tempo. Se as amarrarmos dentro
da COnstituição, ·essa Constituição pode estar fadada a morrer na infância. O grande defeito da
Constituição não está propriamente nessa modernização ou modernidade, como V. EX" gosta de
usar. Nós, os homens da Constituinte, preciSávamos ter outra visão. Vou dar um exemplo a
V. Ex' Há pouco tempo se votou, na Assembléia
Nacional Constituinte, coritra o meu posicionamento, aquilo que chamei o "boing'da alegria".
Votou-se o aumento do número de Constituintes,
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de 60 para 70. O que isto representa? Que os
grandes Estados vão ter o número aumentado
para 70 deputados: São Paulo, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro; outros para 65; e nós, da
Amazônia, vamos ter apenas mais um; em outros,
não se vai mexer em nada. Enfim, com esse prp.;.
cedim~nto. a que ch~o_ de "boeing da alegria",
vamos restabelecer a desigualdade de tratamento
_na Constituição, quer dizer, os pequenos Estados
vão continuar pequenos Estados, os grandes Estados vão continuar grandes Estados. ~e é_ um
defeito fundamental grave que a Assembléia Nacional Coristituinte está Iomentarido, porque, em
vez de mantermos o equilíbrio nesta Nação, vamos manter o desequilíbrio, quer dizer, vamos
obrigar os pequenos Estados e pobres a continuar
, e os ri_cos, cada vez mais ric_os. Este é _um grande
defeito de forma. Também se fala em ecologia,
se fala em defesa da Assembléia, se fala que a
Amazônia está sendo predatoriamente destruída,
fazem-se programas de televisão, entrevistas nos
jornais, e os Constituintes falarri Sobre isto e, quando se procura- e nós procuramos- uma medida, talvez até violenta, de estabelecer uma forma,
uma taxação para a exportação da madeira que
se faz na Amazônia, bruta ou semiprepa.rada, não
conseguimos· aprovação da Assembléia Consti~
tuinte, somos derrotados. Quer dizer, um assunto
que interesSa aci País, que interessa -à Nação e
que interessa, sobretudo, à uma região que se
diz sufocada pela destruição continuada de suas
florestas, a Coilstituinte amarra-se através dos tributaristas, que são tributaristas e governistas, ao
invés de serem llibutaristas políticos para atender
ao interesse d.a Nação. Peço a V. Ex' me perdoe
o aparte, mas gostaria de deixa-lo inserido, sem
examinar as outras nuanças do pronunciamento

deV.Exo

~

~

~~

_ O~ SR. JOSÉ FOGAÇA - Serrt~ dúvida. O
aparte de V. Ex' colabora, enriquece o meu pronunciamento. O que V. Ex' está dizendo é algo,
que não nego, _não recuso. Aliás, considero-me
um soldado desta causa, dos avanç_os, das inovações no campo da superestrutura jurídica do Estado. Mas creio que V. Ex' errou no enfoque e na
resposta, porque o meu pronunciamento não se
atém à obtenção desses ganhos na organização
da superestrutura jurídica do Estado. Não estou
falando das questões formais, não estou falando
do texto da Constituição e das leis liberalizantes
que nós, sucessivamente, aprovamos no Congresso Nacional ao longo deste proéesso de abertura,. Não s6 fui um 'militante desta causa como
me considero um dos responsáveis por ela, um
dos pequenos, modestos, mas responsável por
ela. Portanto, V. EX' acreScentou ao meu pronunciamento, mas, infelizmente, não toCa na questão
à que me refiro. Estou dizendo que, malgrado
uma superestrutura jurídica avançada que possamos estar conquistando, temos, ainda, uma sociedade que é doentiamente desarticulada, do ponto
de vista dos interesses comuns, dos interesses
globais. Uma sociedade que caminha agora para
um processo de pulverização dos Partidos Políticos. E não há mal maior, não Oá caldo de cUltura
mais propício para o fascismo do que a despolitização do processo de representação social e
a pulverização caótica dos Partidos políticos. Isto
é caldo de cultura, isto é ante-sala dos regímes
facistas.
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Portanto, estamos falando de duas coisas com-

pletamente diferente. V. Ex' registra avanços de
ordem instituciona1 e na questão da organização
jurídica do Estado. Quanto a lstô, acredito que

concordamos. Estou registrando que nós somos
um País extremãfnénte- atraSado, extremamente
pobre, extremamente arcaico na questão da operação desta máquina Qp ~4o_._A imagem que
eu faria é corilO Sce- tivéssemos o Brasil de hoje
como um computador de última geração sendo

operado por wn capataz analbafero. É esta a realidade que estamos vivend;o. Um- Paí:;; moderno,
um País Cujo sistema produtivo é um dos maiores
do Mundo, cujo parque industrial é invejável, mas
que é operado por uma concepção oligárquica,
arcaica, atrasada, velha, superada, súrrada, e que
não dá, não fornece nenhuma perspectiva, imediata ou a médio prazo, para a sociedade brasileira.

Basta vermos que recentemente aprovamos
um sistema de governo presidencialista no qual
a concentração de poderes nas mãos do Presidente da República é total e absoluta~ A partir
da crença equivocada da esquerda de que bastará
colocar um Presidente na cadeira presidencial,
no controle do aparelho do Estado, para que ele,
a partir de lá, de cima para baixo1 a pauladas
e canetaços, e a decretos, veriha ·a reformular
uma sólida estrutura de il"\iusti.Ças ·calcadas em
uma parte da sociedade brasileira. Temos, então,
um Estado moderno operado por um capataz
semi-analfabeto.

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Permite-me
V. Ex' um aparte?.

OSr.CklSabóladeCarvalho-Pennite-me
V. Ex' wn aparte?

O SR- JOSÉ FOGAÇA- Gostaria de ouvir
o aparte do nobre Senador Dirceu Carneiro, depois darei o aparte a V. Ex', ilustre: Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
·
··

O SR- PRESIDENTE (Louriva! Baptista) Eminente Senador José .Fogaça, o tempo de
V. Ex* já se esgotou em doze minutos. Pediria
a V. EX' que nos apartes fossem breves.
O SR. JÓSÉ FOQA~ -CO_I)rigadoaV. Ex"
O Sr. Joio Lobo- Gostaria também de me
lnscrever nos apartes a V. Ex', com a tolerância
do presidente Lourival Baptista.
O Sr. DirceU Cameho-:__ Inicio o aparte que
me concede registrando a satiSfação de ouvir as
reflexões de V. Ex'-, que são. m\.Iftq ·construtivas,
apropriadas, oportunas para o momento que esta·
mos atravessando. Qostatia de f~er parte dessas
reflexões também cQnsiderantl.o uma das preocupações no bojo de$te conte>rto global, a questã~
da negociação da dNi.da externa, que tem sido
conduzida pelo Governo atual de wn modo que
me causa profunda preocupação. Já fiz aqui, nesta Casa, pronunciamento referente a esta questão
e vejo que a mesma continua aprofundando-se
neste sentido extremamente perigoso. A negociação que ora está sendo conduzida, Cfl.le voltou
inclusive, a ativar o chamado Com.itê Assessor,
que é um comitê de assessora,m~nto dos banç?~
pagos pelos países devedores - o que é um
absurdo, já pela própria natureza e drcunst.ândas
-também tem avançado no sentido de compro-meter irremediavelmente as nossas possibilida-
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des de desenvolvimento futuro. Asw.mir o com·promiSSo de tranSfe"rif maiS de 14 bilhÕeS de d61a:
res por ano para o exterior ê insuportável pela
~anomia brasileira. Portf,mto, a qívi.da que exige
isto do nosso Pais não tem condições de ser paga,
a. não. ser a peso de uma miséria insuportável,
também, pela sociedade brasileira. De modo que
este registro, que quero fazer no bojo das reflexões
que V. "Ex' traz à Casa, é uma das coisas que
me fez propor _um projeto de lei à reflexão desta
Casa também, que.limita essas· transferências a
2,5%, do Produto. intemo Bruto de nosso Pais,
em termos de serviço da dívida, porque, caso
isto cão ocorra.. sencj.o E;XI)Ortados 12 bilhões de
.dólares por ano da nossa economia, nos restaria
urna possibilid.adç d~ crescimento, talvez. em torno d~ 2% ao ano. Siro-Hfica que só podemos oferecer um terço dos empregos que temos o dever
·de oferecer em termos novos. Por outro lado,
significa que não podemos manter o nível de emprego que atualmente temos e está., em muitos
~tqres, em ce~ decadência. A economia brasileira yai ter dois suportes apenas: dos banqueiros
e .d9is exportadores. E os demais componentes
da ~çonomía vão estar à. deriva desse processo
irre,sponsável de transferência de capitais líquidos
par,a o exterior. Registro, ainda mais, wn episódio
que ocorreu recentemente. O Brasil, de 81 a .86.
·tr:aitSferiu 40 bilhões de dólares. N.este período,
a- dívida externa brasileira awnentou em 60 bilhOes de dólares, sem 'entrar nenhum dinheiro
novo. Essa expansão da dívída teve apenas natureza eSpeculativa. Ora, isso é insuportáVel. De ri1.6do que faço e.ste registro para também participar
dessa reflexão e dizer que é absolutamente ne..cessário que nós todos, como representantes da N.aÇão brasileira, nos empenhemos em tentar contribuir para o equacioriamento desta questão. O
posicionamento .desta Casa, d<11 Càr:n~.Alta da
República, é de grande responsabmdade, até pelo
novo papel que está assumindo, não só neste
momento, como pelas atribuições que vai receber
da Assembléia Nacional Constlb.J..inte. Por isso, é
oportuno fazer este registro neste momento, c:-oma também é oportuno o pronunciamento de
Ex' nesta. caSa.
-· -

.v.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado,
Senador Dirceu Carneiro. Realmente, estamos
vendo .que o Gqverno caminha para uma atitud~
b~ próXima, senão exatamente igual, àquela
que foi deixada pelo. Sr. Affonso Celso Pastore,
-na. chamada Velha República. É como se tudo
Qciue aconte.c:eu de lá até aqui não tivess;e acontecicJo e se retqmasse o mesmq fio, o mesmo processo de condução, a mesma política em relação
à negociação da dívida externa. Isto ocorre por
~us.a c!.a..ª"omictpolítica que toma conta da soçiE:d~de brasil~jra, que não vê meios para intervir
Itesta .cwestão, e "ta!Jlbém porque os partidos polí~ç.os estão desarticulados. Parece-me que a sode-~de brasileira, perdida por esse corporativismo,
por essa defesa estrita de interesses setoriais., não
cpnseguiu entender, talvez. o momento mais cru.qal e qefmitivo desse processo de negociação
da dfvida, quando qP~sidenteJosé Samey ~ec::la
[QU a moratória e quando o ex-Ministro da FazendaDílson Funaro enfrentou o Presidente do BanCo Centra.1e o cartel dos credores para uma negodação mais justa. A sociedade brasileira não deu
sequer um 56 passo nesta direção. Nenhuma entidade, nenhum partido político, nem mesmo o
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nosso partido polftico, sustentador do Governo.
ninguém, neste Pais, foi capaz de dar sustentaçfo
àquela atitude. Moratória desta natureza, com este
grau de enfrentamento e de crise que evidentemente sugere, não se faz sem unidade e apoio
nacional. Orna $0cledade pulve"riuida. por esses
sentimentos corpor8tivos fragmentados f! uma
sociedade que não faz moratória, que não enfrenta os credores e que se submete, desta forma
subserviente, aos interesses externos. Uma sociedade assim é presa fácn desse processo.
Agradeço o aparte oportuno de V. Ex'. nobre
Senãdor Dirceu Carneiro.
o Sr- Cid Sab61a de Cuwlho- Permita-se
um aparte, nobre Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com multo prazer.
nob"' Senador Cid Sebóla de <:orvalho.
O Sr. Cid Sabóla de ean..Jbo - Gosforia
de apartear V. Ext,louvando de prindplo, o acerto
de suas colocações. Como sempre, o Senador
José Fogaça traz idéias muito claras aqui. ao Plenário do Senado Federal_. Quero apenas dizer,
Senador José Fogaça. que no Brosn há. no momento, um fascisirio que se organiza muito bem.
E essa organização, muito embora sendo subter-rânea, sendo às escondidas, ap.vece. a olhos nos
SeUs resultados, através dessa campanha sistemática contra o politico. Isso foz parte do fucismo. Quem estuda a história politica dos mola
.diversos povos, dos pafses mais ~. sobe
perfeitamente de como atua o f~mo. E um
dos modos é exotamente este. o desp....Ugio do
político, o desfazimento da imagem, ou o aparec~..
mento de uma imagem grotesca, abruptamente
construída, uma atfvidade através ele meios de
comunicação. No Ceará há uma emissora, onde.
diariamente, os Constituintes sio vaiados, dlz..se
o nome do Constituinte e vem aquela vaia devidamente prpgramada. Ora, isso é uma campanha
fascista. É exatamel).te ~ que V. ~ enfoc:L Isto
enfraquece o político cOmo pessoa e individualmente e enfraquece os partidos polfticos. Enquanto isso vem o _le.galismo. O fascismo atua muit:f?
na defesa dessa aplicação frio do lei. O dlebro
brocordo; dura 1ex lex, o apllcaçiio fria do
lei, é uma das farsas dos fascismos. E essa lei
é aclamada contra o político, como se ele fala
um grande lnfrator neste Pois. Enquanto is1x>, Senador José Fogaça. nós, os polftlcos. vamos cllndo asas a isto, tanto os po_lftico~ de direita. como
os de centro e c:omo os de esquerda. Os pol.fticot
de direita, por habllidade; os de centro, por descuido; e os de ~uerda, naturalmente, por falta de
preparo. Tanto assim que na· vitória do presidencialismo, como V. EX'" acentuo....., avultou uma caracter!stlca; o PT e outros pequenos partidos s6
votaram pelo presidencialismo, ao lado da dftibl,
na esperança de fazerem o presidente, como ressaltou V. Ex', de cima para baixo. Impondo uma
mudança radical na sistemática política nacional.
Mas, isso, se outro nome mais delicado não pode
ter, teremos que chamar simplesmente de burJi..
ce, porque o parlamentarismo seria o equDibrlo
naciOna.r e. o modo de os partidos terem val:or,
fossem eles quais fossem. Assim; do qualidade
de cada um dependeria, evidentemente, o
lugar no cenário politico nacional, Essa observação de V. Exo é de uma sincerldadeimpiesslonante, como também o aspecto do greYiimo e
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o das suas notas. Ah! Como eu quisera ter as
suas notas, tanto Já, no ruo .Grande do Sul, como
aqui, porque. aqu~ tivemos urna avaliação do ope·
rariado, em. que.tirei 7 e V. EX' quase 10; e fiquei
com inveja desta sua nota maior do que a minha.
coqto devp _e;star com inveja da sua nota no Rict
G~:<H~de do .Sul, que deve ser meno'r do que a

minha. DE:- qualquer maneira, essas notas outra
coisa não podem significar senão 'Úma visão par~
dal, normativista. Não sei se af cabe a teoria de
Kelsen. mas uma teoria fdosófica de que o nosso
olhar está .acqmocJa,do aos nossos interesses e
às nossas condições mOrais. Então, V. f'.x1' foi olha·
do sob costumes do operariado e foi olhado sob
costumes do empresariado. Na hora em que
V. ~ !e""! ÇOI'"QPI"9!11_issos _rna!S sociais, louvo as
suas notas. ,!;r~ somen:te Isto~

· OSR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado a V. Ex'
Não há dúvida de que essa desmoralização dos
politicas é U,mbém a ante-sala do fascismo, por·
que, equiy<;>c;act.amente, ,alguns supõem que, desmoralizando os políticos, venham, no lugar deles,
outros p9lí~ços: · t'{âq. Quando pe d~smóralizam
os polític.qs1 qyando se desmor<lllza a política como instituiçá9, l10 lugar del~s; V!!ffi a força, e sem·
pre .-se ·Substitui um S~dOf PV ,um Presidente
eleito ·por um ·general. Eisb!l.é.a_ História do BraSil.

O Sr. João Lobo- V. EX" pennite um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Ouço o nobre
Seriadóf Jôãô LObo. -

O. Sr: :JOãO Lobo.- Nobrê· Senador; serei
breVé i1õ aparte, fx)r(Jue o- Presidente já adverte
que' V. Ex+ urtra.pãsSou o- 'tempo.· o discurso de
V. EX' ê tão váiiO DóS seuS enfoque -que apenas
moStia'a-gi-ànOe fecUrididade da çabeça do jovem
senador Qaócho ·nesta casa, e vou-me restringir
a Um ciu' dóis pontos. V. Ex' - permita-me Mo coloca bem. O Brasil não é propriamente
um'·PàíS in'o'demo em teCnologia de ponta, não
é evoliúd6.. Não se eqi.dpaia àos 'grandes países
do rnun'do, nem na sua iridúsbia, nem na sua
produtividade àgricola, neni lia sua tecnologia de
ponta. ~'sociedade que está 'operando atualmente
. não e· retrógrada absolutamente, é' simplesmente
·a socieçiatle 'que se 'formou, Uin' empresariado
•(IUe ~ Criou dentro daquele periodo de quase
trinta anos' que· V. Ex' levanta e foí-se adaptando
aos· sistemaS sociais adotados por esta Nação.
EVidente'que,-enquanto o Brasil se debate para
Chegar aos•cin'qQenta, sessénfu .inilhóes de toneladas' de grãoS' po'r ano, os EstadOs Unidos já estão
em tomot de 350 milhões, a Uiüáo ·soviética já
está mais-ou menos em tomo disso; a tecnologia
· de ponta do Japão, de Formosa. da Itália, de todos
estes paíSes, é muito superior à_ do Bras~l Então,
o Brasil lião' é· propriamente wn País moderno,
âe últirria'gi!raçáo, comparado com outros países
Oo mundo, e ponho em dúvida esse número de
oitava pótênda econômica. Não confio muito nas
eStatísticaS braSileiras;- os números do Brasil não
sâb confiáVêiS. Pode ser que tenhamos aprendido
a descOiúia'r 'desses números, tanto que foram
manipulados ao longo dos governos que não merecem a. rherior confiança, De resto, a escolha
feita pelo pOvó brasileiro é produto da democracia
que este Pais- se prepara para assumir. Poderia
ter tendênCias parlamentaristas ou presidencialistas, mas o povo foi chamado à colação, votou
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Então, rião é bem cabível, não é ·bem aceitável
a definição que V. Ex" faz do presidencialismo,
como regime retrógrado e inadaptável a este País,
causador de crises. Isto tudo é discutível. Se somos democratas. temos que nos cwvar ao resul·
tado dessa votação que o povo deu. Não adianta
querermos achar que-s6 é democrata se vier para
o lado da esquerda, se vier para o lado da direita
é retrógrado, é conservador. Isto tudo pode ser
discutido, e não é em um aparte que ióamos
fazê-lo. V. Ex' nab.lralmente se ressente um pouco
das notas ·desse órgão da organização dos trabalhadores. Ela foi bastante injusta-. V. Ext devia ter
tido 10, e não 9,5. Como eu me ressinto também
um pouco - não dou muita importância ao fato
_da nota baixissima que esse órgão dos trabalhadores me deu. É uma questão só de erifõque
mental, de orientação. Então, o conselho quê daria a V. Ext seria lembrar-se das palavras daquele
grande politico alemãcx ~'Nós, políticos, não podemos ter a pele sensível. Os deuses quando querem abençoar um político, lhe dão uma pele de
elefante, grossa, insensível a essas farpas a essas
pequenas farpas.", porque estamos sl!Jeitos às
luzes de toda a sociedade, às criticas de toda
<;J sociedade. Há os que nos consideram destruidores da moral deste País, freadores do seu progresso. Se formos vivei' com toda a nossa seõslbi·
!idade voltada para as palavras de crítica ou para
as palavras de lOuvor que se fazem ao polftico,
estaremos multo mal. Então, gostaria de dizer
ao 1lustre senador gaúcho. ao jovem e brilhante
Senador do Rio- Grande do Sul, que não tem
muita importância esse julgamento ocasional,
momentâneo dos órgãos de imprensa e dos _órgãOs- que faiein ·a Crítica e, que tentam fascistamente dE:snloralizar- os políticos brasileiros. Temõs préstádo grandes serviçoS a eSta terra, a esta
Pátria. Estamos servindo de exemplo, penso-assim, ao mundo inteiro. Demos um exemplo de
racionalidade que deveria ser seguido por todos'
oS paf:Sê:s do mundo. Conseguimos sair de uma
fase autoritária, ditatorial, para um. regime aberto
e democrático Seni. nenhum trawna, sem nenhum derramamento de sangue, sem fratricídios.
Tudo isto é exemplo para o mundo, que está
banhádo de sangue e de incompreensão. Era este
o aparte, fora os parabéns pelo brilhante discurso
de V. EX' nesta manhã.
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faço é Pãra que a consciência do Congresso Nacional consiga trazer a vulto, trazer à tona, a necessidade de montarmos wna grande equação política a partir de wn pacto nacional, que seria pela
via das eleições diretas à Presidênç_ia da República, em cima das quã.is poderíamos, então,
construir urna solUção política econômii:a e definitiva para este País. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao eminente Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - -5r.Presidente, Srs. Senadores: _
Fui procurado por um dos nobres Assessores
da Mesa, cjue me- perguntoU sobre a possibilidade
de ser iniCiada a votação da Ordem do Dia. Sr.,
Presidente1 peço a V. Ex" atente para o fato de
ter sido eu procurado pelo Assessor da Mesa.
Dr. Nerione, que me pedia da possibilidade de
eu admitir pronunciar-me após a Ofdern do Dia,
e acedi, ten9o em vista que existem matérias rele__
-vantes a serem votadas.
De modo que peço a V. EX" mantenha a minha
inscrição, para que eu possa, então, me expressar
após o Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) A Presidên_cia não tinha conhecimerito deste fato,

ecomo V. EX" estava inscrito como Líder, dei-lhe
a palavra pela Uderança.
V. Ex" será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Laurlval Baptista) Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo
Sr. 1 ~-Secretãrío. --

t

lida a seguinte
Brasília, 15 de abril de 1988

OF.074/88

A

S. Excelência
Senador Humberto Ll.tcena
DO. Presidente do Senado Fedeial

Resta

.

SenhOr Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceo_!a
lência qu.e,. -desde 1-3-88,- continuo exercenQ_.o
Liderança do Partido Democrata Cristão,.,- !'IX(.
nesta Cãsã~
_
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelênda os meus protestos de estima e consideração. - Senador Mauro Borges., üder do
PDC.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado,
Senador__João [,.obo. V. Ex!' faz alguns juízos- de
valor que s_e contrapõem aos meus juízos de valores. Portanto, teria que novamente reargwnentar
O SR. PRESIDENTE (Laurival Baptista) e colocar algumas idéias e, evidentemente, algu..
O expectiente lido vai à publicação.
mas razões para que pudéssemos entabular uma
discussão. Infelizmente, o tempo é escassci_ e eu
O SR~ PRESIDENTE (l.ouríval Baptista) riãO teriftõ como dar continuidãde a um debate
Esgotado O tempo destinado ao EXpediente, pasque, tenho certeza, seria riquíssimo com V. Ex"
sa-se à
Sr. Presidente, para encerrar, vejo que, com ó
quadro que estamos atravessando, o quadro que
CC ORDEM DO DIA
se está desenhando do PaiS, náo estamos criando
soluções políticas para_os graves problemas _eco-Item 1:
nômicos._ Este País tentou enfrentar a questão
Votação, em turno único, do Projeto de
da dívida externa, e a sodedade estava imobili..
Leí-da Câmara n' 52, de 1988 (n' 215/87,
zada. Tentamos criar soluções alternativas inovana C~ de origem), de iniciativa do Senhor
doras para o controle da inflação dos preços e
Presidente da República, que altera o arl 9~
o equilíbrio dos salários e, infelizmente, isto não
da Lei nl' 6.880, de 9- de dezefnbro de 1980,
deu certo, isto fracassou. Agora há uma perple~
que dispõe sobre o Estatirto dos .Militares,
xid8de e uma desartiCulação politica extrema~
tendo
mente perigosa, e a convocação, e o apelo que .
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Parecer favorável, proferido em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação sido adiada por 'falta

de quorum.
Em votação o projeto, em turno úni.co.
Os Srs. Senadores que o aprovartrqueiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
rt• 52, de 1987
(n' 215/87, na Casa de_odgem) _
(De iniciativa do Senhor Presidente da__República)

Altera o art. 98 da LeJ w 6.880, de
9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos l'UIItares.
O Congresso Na.cional decreta:
Art. 11' o inciso n do art. 98 da Lei n"' 6.880,
de 9 de dezembro de 1_98Q.__~__sua.S alterações,
passam a vigorar com a seg~nte redação:
"Art, 98. ............ ~--"'"··--....
1- ....... .-" .....----·~···-----...----:---···
II- complementar o Oficial-General 4
(quatro) _anos no último posto da hierarquia,
em tempo de paz. prevista para cada Corpo
ou Quadro da respectiva Força.

m- .........................._____________ ..

Art 2 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. :39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

IW112:
Votação, em tumg único, do Projeto de
Lei da Câmara'-n"' 5, de 1988 (n9 240/87,

na casa-ae- óilgem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que faculta aos servidores públicos federais a opção pelo regime de que trata .a Lei n9 1.?:11, de 28 de
outubro de 1952, e _dâ outras providências,
tendo
_ __
Parecer favorá.vel proferido em plerláiiO.A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação sido adiada por falta
de quorum.
Em votação o projeto, em turno único._
Os Srs. Senadores que· aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Sobre a mesa, redação ~ que será lida pelo
Sr. 19-Sec:retárlo.

t: lida a seguinte
Redaçíio llnal do Projeto de Lei da ctmara n' 5 9 ele 1988 (n' 240/87, na Casa
de origem).

O Relator apresenta a redação flll8l do _projeto
de Lei da Câmara Ii'' 5, de 1988 (n" 240/87, na
Casa de origem), que f8culta aos servidores públi_-

cos federais a opção pelo regime de que trata
a Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, e dá
outras providências.
Sala das SE':ssões, em 21 de abrü·de 1988.---:_Mansueto de l.avol', Relator.
Redaçíio IJnal do Projeto de Lei da ct(n• 240/87, na Casa
· de origem).
IDIU'Illl' 5; de 1988

Faculta aos servidores públicos federais a oppelo regime de que trata a Lei n? 1.711, de
28 de outubro de 1952, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 19 Poderã.o optar pelo regime de que trata a Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952,
-no-prazo de 60 (ses.s;enta) dias, contado da data
da vigência desta L~i;
- -- t=.- Os Servidores que, na data da vigência da
Lei n? 6.185, de 11 de dezembro-de 1974, ocupavam cargos efetivos em Quadros Permanentes
de Órgãos da Administração Direta da União ou
das Autarquias FederaJs e, posteriormente, sem
intenupção, foram- investidos em empregos de
Tabelas Permanentes, em decorrência da habilitação em con<:urso público;
_
- II- os seNidores incluídos no Quadro de PesS6BJ do extinto InStituto Nacional de Colonização
~e- Refoirii.i Agrárlâ. .:..... Incra, com base no item
H do art. ~da Lei n9 7231, de 23 -de outubro
de 1984, e lotados no Ministério da Reforma e
Desenvolvimento Agrário - Mirad, em confo_rmidade com o art. 12- do Decreto~lei n" 2.363
-'de 21 de outubro de 1987;
ill-os seiVidores que, a partir da vigência da
Lei n~ 6.185, de 11 de dezembro de 1974, passa-nun.-em decorrência de habilitação em concurso,
a ocupar emprego em Tabelas Permanentes de
-&gãos da Adminjstração Díreta da União ou das
-Au@rquias Federais.
§ 1" Os empregos ocupados pelos serVidOres
que optarem pelo regime de que trata este artigo
serão considerados tr8fl$fonnados em cargos 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 D do artigo anterior, serão inc:luídos
no Quadro Permanente de que trata .o § 1~ do
art. g> da Lei n 9 7231, de 23 de outubro de 1984,
por força do estabelecido no art. 12 do Decreto-lei
n' 2.363, de 21 de outubro de 1987.
§ 19 OS ·servidores mencionados neste artigo
e osque; na data desta Lei, selam integrantes
do referido Quadro e Tabela Permanentes, farão
jus, como vantagem individual, nominalmente
identificável, à diferença verificada entre o seu ven-cimento ~ _salário e a remuneração dos serv_!dores da mesma categoria do Quadro de Pessoal
a que se refere o·art. 91' da Lei n9 7231, de 23
-de-outubro 1e 1984, combinado com o disposto
no arl 1.2 do Decreto-lei n~ 2.363, de 21 de outubro de 1987.
§ 29 A vantagem de que trata este artigo, incorporável à aposentadoria, não será considerada
para efeito de cákulo da representação mensal
a que se refere o Decreto-lei n9 2333, de 1J de
junho~~ 1987, Oll de_q~quer outra, Sendo exten~o

siva aos atuais inativos.

Art. 39 I:. o Poder Exec.u_tivo autQrizado a estender aos demais ~dores do Quadro e Tabela
Permanentes do Ministério da- Refqrma e do besenvoMmento Agrário - Mirad, -e do Instituto Jurfdico das Terras Rurais- Inter, a vantagem de
que tratam os §* 19 e ,Í9 _do artigo anterior.
Arl 4» São incluídos no regime jurfd.lco p~
visto no art 2<' da Lei n 9 6.165, de 11 de dezembro
de 1974, os Procuradores do extinto Instituto Nacional de Colonlzaç_ã_o e Reforma ~rária ..:....Incra_,
que passarão a integrar o Quadro de Pessoal do
Instituto Jurídico das Tem.s Rurais -lnter, criado
pelo Decreto-lei n9 2.363, de 21 de outubro de
1987.
Art. 5? Os, servidores dos Ministérios, órgãos
autónomos, autarquias e d_as fund_ações públicas,
considerados prescindíveis à execução de suas
atividades, poderão ser redistribuídos ou movimentados no âmbito desses órgãOS e entidades,
no interesse da Administração.
--§ 1~ A redistribuição do servidor far-se-á com
o resPectivo cargo ou emprego, e a movimentação dependerá da existência de vaga.
§ 2-9 A entidade para onde ocorrer a redistribUIÇáó será considerada sucessora trabalhista. _
- . § 39 O ato de redistribuição ou_ movimentação será expedida pela Secrataria de Administração Pública da Presidê_ncia da RepúblicaSedap, que expedirá as nõfrha$ complementafes
necessárias à execução do disposto neste artigo.
Art 69 ~ lei entra em_yigoi' na data de sua
publicação.
Arl 7~ Revogam-se as disposições em contrário.

· O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Em discUssão a redação final (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, enc_erro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (PaUsa.)
Aprovada.
O Sr. Ruy BaCelar- Sr. Pre~iden,te, peço
verificação de votação. O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Será feita a verificação solicitada pelo nobre Senador Ruy Bacelar.
.
_
A Presidência vai suspender a sessão por 1O
minutos, ac:lonando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário._
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 12 horas e 20 minutos,

6

sessão é reaberta às 12 horas e 28 mfn.utos.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está
reaberta a sessão.
Persiste a ir!_existên.cia ~~As matérias constantes da- Ordem do Dia, do
item 2 ao l1, todas em fase de votação, ficar:n
-adiadas.
São os seguintes os Ltens GUja votação é

adiada.

3
Votação, em turno único, do ProjetO de
Lei da'Câmara n• 6, de 1988 (n' 8.169186,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
~a estrutúra -das Categorias ru:ricionais do GruPQ-Atividades de Apoio Judiciário dos 5~~-
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ços Auxiliares da Justiça do Djstrito Federal
e dos TeiTitórlos, e dá outras providências,
tendo Parecer Favorável, proferido em Pie~
nário.

4

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 9, de 1988 (N' 206/87,
na Casa: de origem), que dispõe sobre a con-

cessão de bolsa-auxílio ao atleta amador, e
dá outras providências, tendo

Parecer favorável, proferido em plenário.
5
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara N• 15, de 1988 (n• 260/87,

na Casa de origem), de iniciativa do senhor
Presidente da República, que dispõe sobre

a organização do quadro de engenheiros militares no Ministério do Exérdto, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

6
Votaçãq, em turno único, do projeto de
Lei da Câmara N• 17, de 1988 (N• 425/88,

na Casa de origem}, que altera os arts. 79
e 71 da Lei n-4.737, de 15 de julho de 1965
-código eleitoral, e dá outras providências,
tendo
-----Parecer favorável, proferido em plenário.
7
Votação, em turno único, do projeto de
Lei da Câmara n• 19, de 1988 ( n• 216/87,
na Casa de origem), de iniciativa do senhor
Presidente da República, que institui o plano
nacional de gerenciamento costeiro, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

8
Votação, em turno único, do projeto_ de
Lei da Câmara n? 24, de 1988 (n~ 408/88,
na Casa de origer'n), que dispõe sobre as_
medidas de proteçâo e amparo às vitimas
das enchentes e desabamentos ocorridos
nos estados do Rlo de Janeiro e Acre e de
fomento às ativfdades econômicas da_s áreas
atingidas, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

9
Votação, em primeiro turno, do projeto de
Lei da Çâmara n• 7, de 1988 (n' 8.387/86,
na Casa Oe origem),,de irnciativa do senhor
Presidente da' República, que cria a 16~ Re·
gião da Justiça do Trabalho e o respectiVo
tribunal regional do trabalho, institui a correspondente procuradoria regional do Ministério
Público da Onião junto à)ustiça do trabalho,
. e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.
10
Votação, em primeiro turno, do projeto de
Lei da Câmara n' 14, de 1988 (n• 381/88,
na Casa de origem), de iniciativa do _senho~:
Presidente da República, qUe dispõe sobre
a criação de cargos na Secretaria do Tribunal
de Justiça do Distrito Fe"Fral, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

11

man<;fa_tos, o nosso· Senador Roberto Satumino,

Votação, em turno único, do Parecer n9
2. de 1988, apresentado pela comissão especial, concluindo que não deve- ser objeto de
deliberação a denúncia s/n9, de 1988, do senhor Deputado Gerson Peres, contra o Dr.
José Paulo _Sepólveda Pertence, ProcuradorGeral da República.

atual, Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, coloca-

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baplista) Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
U hoje, em alguns jornais, declarações do exGovernador Brizola, favoráveis às eleições presidenciais em 1989.
Sr~ Presidente, confesso não haver entendido.
porque participam-Os de vários comícios pelas "diretas já", e indusive estão aqui o nobre Senador
Ruy Bacelar e a Deputada Abigaü Feitosa. que
participaram conosco e com o ex-Governador do
cêlebre _comício de Salvador. Estranhamente, vemos agora que as "diretas já" não são para já,
são para o próximo anos segundo declarações
do Governador Leonel Brlzola.
Numa determinada fase daqueles comícios,
quando, em 1987, tentávamos fazer sobreviver
ou ressuscitar a campanha das diretas, éramos
atingidos, nós do PSB, do PCB e do PC do B
pela agressividade do velho político gaúcho, porque defendíamos o regime parlamentarista. Acháv~mos que_ havia um interesse real, já que se dizia
que era uma traição ao povo não haver eleições
di;etas este ano, no q~e concordamos em gênero,
munero e grau~· no entanto, agora, estamos verificando que vários elementos que estavam iritegrados naquela campanha hoje estão recuando
para o ano de 198R
Sabemos que alguns Governadores estão interessados que não haja este ano as eleições presidenciais, haja vista a posição do Governador
Quércia, que sabe que no próximo ano será imbatível dentre do PMDB, como candidato, como talvez já o fosse este ano, mas tendo que se afastar
no iJlÍcio do seu governo, estaria interessado, em
evitar correr maiores riscos.
Sr. Presidente, não é à-toa que a população
está descrente, cada vez mais, do poder político,'
porque as promessas são assumidas com a certezã de que serão desrespeitadas loQo
SeQuida.
FaJa-se no povo, usa-se o nome do povo e, no
entanto, na hora decisiva os interesses pessoais
prevalecem sobre a vontade popular.
9_!'artido Socialista Brasileiro, que fez sua Con~
venção Nacional no domingo próximo passado,
aqui em Brasília, encenando uma fase decisiva
de_ sua história porque conseguiu organizar-se nos
termos da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e demos entrada, ainda ontem a noite, a toda
documentação necessária para que tenhamos
nosso registro definitivo- entendeu o nosso Partido que este era o momento de lançarmos nosso
candidato à'Presidência da República, para apressarmos a tomada de posição de todos os Partidos
na sucessão presidenciaJ do Presidente José Sarney, agora e já, em novembro de 198ft
-Apresentamos o nome~do conceituado político
brasileiro, respeitado que foi, nesta Casa, poi' dois .

em

mos seu nome perante a opinião pública nacional
e esperamos precipitar, com a campanha presidencial nas ruas, as eleições diretàs em novembro
do presente ano.
O SR. FERl'IAI'IDO HEI'IRIQOE CARDOPermite V. Ex" um aparte?

SO -

O SR. JAMIL HADDAD -Pois não. Ouço,
com muita satisfação, o aparte de V. Ex', nobre
Senador Fernando H~rique Cardoso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Senador Jamü Haddad, felicito V. Ex" e o Partido Socialista Brasileiro pela decisão que tomaram, não
s6 pelas implicações políticas que V. Ex'!' está men~lonando, que são reais- é importante que constituamos uma espécie de rolo compressor, só que,
desta vez, democrático, para q~e haja eleições
-, como também porque o nome escolhido não
poderia ter sido melhor. Fui, durante vários anos,
colega do Senador Roberto Satumino e sou seu
amigo há mais tempo. Nunca vi, nesta Casa. nem
em nenhum ato do Prefeito Roberto Satumino,
qualquer atitude sua que não fosse democrática
e comprometida com o desenvolvimento ·social
do Brasil. Não sei quaJ vai ser o rumo da campanha política no Brasil, mas tenho certeza de que,
através do Prefeito Roberto Satumino, o Partido
Socialista Brasileiro estará dando uma contribuição efetiva para uma pregação democrática e
transformadora. Estas são as palavras que digo
pessoalmente. O Prefeito Satumino foi membro
do_ PMDB, é um homem que tem estreitas relações com todos nós e acredito que nesta Bancada
enc_ontrará sempre uma palavra de estímulo. Evidentemente, na porrtica, o voto depende de outras
circunstâncias, e o apoio político também, mas
o respeito pessoal e admiração polftica é de todos
nós.
O SR JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, -o testerriitnho de
V. EX' a respeito da personalidade politlca do Prefeito Satumino Braga é de grande valia, já que
V. Ex" vonviveu diutumamente com o Senador
Satumino no Senado da RepUblica. E eu sou suspeito para falar sobre o Prefeito Satumino Braga,
porque Comecei a vida política ao seu lado, no
antigo Partido Socialista Brasileiro, em 1962. Ro-berto Satumino, candidato pelo antigo Estado do
Rio, eleito Deputado Federal, e eu eleito Deputado
Estadual, pelo antigo Estado da Guanabara. É.
na realidade, o nome que apresentamos à sociedade brasileira para que se some aos candidatos
dos outros partidos nessa luta pela retomada plena do processo democrático para encerrarmos
o- dela da transição e termos um PresJdente da
República comprometido com as promessas,
com o povo brasileiro,· porque O atual Governo
já não tem mais a credlbnldad~ da opinião pública,
pois a sua política contraria frontalmente os interesses da clãsse trabalhadoras e da sofrida população brasileira.

O Sr. Ruy Bacelar- V. EX' me permite um
aparte?
OSR. JAMIL HADDAD -Ouço com muita
satisfação o nobre Senador Ruy Bacelar.

- O Sr. Ruy Bacelar-Eminente SenadorJamil
Haddad, antes de mais nada, parabenizo o Partido
Socialista Brasileiro, através de 'seus membros,

sua militância, seus cotlveiiclonals, que, sabia·
mente, reconduziram V. EJc1' à Presidencia desse
grande Partido do Pais. Só -quem teVe a ganhar
com isso _foi o Padid~__e._conseqüentemente, o
Brasil. Também congratulo-me com o PSB pelo
lançamento do ex-Deputado, Senador e grande
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Roberto

Satumino, como provável candidatO a ca"ncUdato
à Presidência da República. É um nome_respeitável, e por certo,_ contribuirá para o diálogo franco
e a favor da demqc:ra.d-ª no Brasil. V. EJc'1 também
abordou o problema de que a eleiÇã~ para Presidente da República em 1989-POderã beneficiar

o ex-Goveinador Leonel Brizola, o atv.aJ. Governador de São Paulo, Oreste:s Quérçia, e beneficiará, sobremodo, o atual Presidente da República, o Senhor José Sarrley. Mas não tenho dúvida de que prejudicará de maneira arrasador-ª a
Nação brasileira; ou melhor, o pó'Vó brasileiro,
que não suporta mais ter um presidente da República cujo governo não_ tem rumo, _nã_o teJJ!_'!_iJ'~~
ção, não tem, sobretudo, credJbilidade nem legitimidade. V. Brtambém disse que muitds daqueles
que defendiam eleições já para 1988- não para
1989 - mudaram de rumo. Em contrapartida,
quero dizer a V. Ex' que muitos d~queles que
defendiam eleições em 198$_ciU_em 1990 defendem hoje eleições em _196_8 e, se fosse possíVel,
até antes de 1988,para que· o-poVO pudesse livrarse do Presidente que aí está. Entretanto, ~m.inerite
Senador Jamil Haddad, creio mesmo que o povo
brasileiro irá mObilizar-Se nOSentldo de que aqueles que aqui estã_o representando_ esse mesmo
povo. que são os Srs. ConstituinteS, possam, em
sintonia, votar com a vontade do povó, porque,
se assim o fizef cõtiScien.temente o Constituinte,
não tenho dúvida de que haveremos de ftXar eleições para 1988 para o bem do Pais.· Por isso,
parabenizo V. Ex" por este grande discurso que
faz no dia de hoje, que, por certo, irá contribuir
no sentido da mobilização popular, para que possamos ter eleições_ ~nda este ano. Obrigado a

V.Ex"
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O SR. JAl'IIL HADDAD - Agradeço a
V. Ex!' o aparte, Senador Ruy Bacelar, que, conosco, desde a primeira hora, está nas ruas na campanha pelas Diretas já".
E quero dizer que tive a honra de ser escolhido_
pelos meus Pares do Partido Soda]ista Brasileiro
para continuar à sua frente nessa fase definitiva
para sua con~ão. TIVemos a. sati§fação de ver
um Partido que çomeçou, reorganizou-se em
1985 com multas dificuldades; Partido _çlo saudoso homem púbUco, um dos mais respeitados homens públtcos que esta Pátria, já teve - João
Jl.'\a.ngabeira - cujos sonhos começamos a c_on~
cretizar, o sonho de um Partido Sõeia1ista, democrático na verdadeira acepção da palavra, um par~
tido modema, um partido em que começamos
a sentir que nossa mensagem foi entendida. Te~
mos hoje o re_speito e a credibilidade da popu~
Iação brasileira, temos Deputados do valor de Abi·
gail Feitosa, que nos dá a honra de sua presença,
de Ademir Andrade, -ti e José- Carlos Sabóia e de
Raquel Caplberibe, se somando conosco, nós que
éramos uma Bancada de apenas 2 COnstituintes
e hoje já ternos--uma representação de 6 Consti~
tuintes, enão temos _dúvida de que dentro de mais
algum tempo talvez sejamos a terceira ou quarta
Bancada com assento no Congresso N<Jdonal.
Por quê? Porque nós, acima· de inter~sses pes-

soais, estamos preocupados e não apenas com
a pr6Jcima eleição, mas com a próx:im.a geração.
O Partido Socialista Brasileiro confia na hist6ria.
mas não se desprega da rea1idade. Sabemos que
poderá. Não seremos nós que implantaremos o
sociaUsmo em nosso Pais, e estamos plantando
não um pé-de-alface que pode ser esmagado e
se deteriora com facilidade, mas a semente do
carvalho que crescerá e permanecerá com a
igualdade e a fraternidade entre os jovens.

O Sr. 'José Fogaça- V. Ex' me permite um

aparte?

-

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex" com
muito prazer.

O Sr. José Fogaça-Senador Jamil Haddad.
apenas para fazer o registro da condução de
V. Ex' à Presidência do Partido Socialista BrasiieiM
ro, que o nosso Uder Fernando Henrique Cardoso não o havia feito Registro, portanto, o or~o
desta Casa e _a honra que temos em ver V. Ex"
conduzido a uma cargo de tanta responsabilidade,
de tanta importância, de um Partido que ganha
uma çiimensão reconhecida, hoje, na vida institu·
cionaJ do Bras_il. Também não poss_o deixar de
registrai', pessoaJmente, neste caso, a alegria em
vermos o lançamento do Prefeito e ex-Senador
Satumino Braga, à condiçáo de candidato à Presidência da República pelo Partido SociaJista Brasileiro. Sou amigo pess_oal do Prefeito Satumino
Braga e vejo nele um dos mais qualificados no
quadro politico deste Pals, não é apenas do seu
Parti®._tieste País temos raros homens públicos
com o_ comportamento retilíneo, com o comportamento inatacável do Prefeito Satumino Braga.
Sobre esse grande homem público há, inclusive,
esta coisa interessante, paradoxal, mas perfeitamenUt.c.ompreensível: um homem que trocou várias vezes de Partido. Saiu do PMDB, depois foi
para o PDT, agora está no PSB. Aparentemente
isto poderia. suscitar a idéia ou a imagem de que
se tiafu-sse de um político volúvel ou sem defini_ção. Vejam quanto é paradoxal e o quanto é dis[orme a politica brasileira! Quantos Partidos políticos
são reaJmente neste País uma massa sem definição, porque, na verdade, por trás dessa troca de
partidos está uma postura de retidão polftica que
é a __das Q1alS rigidas que se conhece neste País,
que é a do atual Prefeito do Rio de Janeiro, o
ex-Senador Satumino Braga. Trocou várias vezes
de partido para poder ficar no mesmo lugar e
pára manter a sua dignidade. Em todas as vezes
que mudou de partido, foi exatamente para se
manter na mesma perspectiva. Então, não posso
deixai---de registrar o regozijo, a alegria em ver,
primelro,que V. Ex' tenha sido reconduzido à Presidência do PSB, e, segundo, que o candidato
à Presidência da República do seu Partido seja
um homem da dimensão. da envergadura de Satumino Braga. Quanta ao Dr. Leonel_Brizola, com
que V. Ex' iniciou seu pronunciamento, não estou
estranhando a postura do ex-Governador, porque,
por mais que o discurso externo diga wna coisa.
há uma lógica poderosa e insofismável que está
mostrãndo_que interessam ao Sr. Brizola eleições
enl_i§89, pela siÍ'nples razãO de que nessas eleições de 1988 os grandes Partidos, o PMDB e
o PFL, e possivelmente outros partidos, poderiam
ter um verdadeiro exército de cabos eleitorais diretamente interessados, que seriam os candidatÕs
a prefeitos e candidatos a vereadores, ainda mais

que aJteiamos agora o nUmero de membros das
Câmaras de Vereadores, o que segnifica aumen·
tar, também, o número de candidatos.
Pela lei eleitoral que estamos aprovando na Câmara e que virá para o Senado, um partido poderá
lançar um número de candidato$ à vereança corz:espo_ndente a 3 vezes o número de vereadores
da Câmara Municipal. Havendo coligação, poderá
ser 60%, 40% e até 50%. Então~ significa um
número fantástico de candidatos a vereadpres nos
mais de 4 mil munictpios- brasileiros. Seria um
exército extremament~ ativo de cabos eleitorais,
com os quais não contaria, seguramente, Sr. Leonel Brizola, pela precariedade da organização do
seu Partido. louvo, também, a decisão que tomou
a Assembléia Nacional Constituinte- e que agora se reflete na lei eleitoral municipal, mas que
vataplicar-se à el_eição presidencial - de criar
a eleição em dois turnos, o que garante a wn
partido que tstá em crescimento, como o Partido
Sodalista Brasileiro, a possibilidade de _lançar o
seu candidato, ver nele incorporadas as suas te-ses, porque ele é, talvez, um dos mais legítimos
representantes dessa concepção do socialismo
democrático, e não ser vítima do chamado voto
útil,_ que levaria à deterioração, à marginalização
eleitoraJ de um Partido em fase de organização
e c:resdmento, como o PSB. O voto em dois turnos é um dos mais brilhantes momentos de avanço institudonaJ da Assembléia Nacional Constituinte. O lançamento de Satumino Braga, com
esse vigor, com essa força, com essa significação,
já é o primeiro ganho concreto dessa conquista
em tomo do voto em dois tumoi. Obrigado a

v. Ex"

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
V. Ex' nobre Senador José Fogaça, o seu aparte.
. O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista. Faz
soar a campainha.) - O tempo de V. Ex- já está
esgotado.

O SR. JAI'IIL HADDAD- Atenderei il solicitação da Presidência.
Quero fazer apenas, antes de dar o aparte ao
nobre Senador Aluízio Bezerra, um histórico do
nosso partido que foi reorganizado em 1985 com
os fundadores do antigo Partido Socialista Brasi.!eit'Q. Aqui vemos o fifho de um desses fundadores, o nosSo querido Senador Çid, Sabóia de
CaiValho, filho de Jáder de

Catv.olh<>. que vinha

da esquerda democrática e se r~ncontrou conosco, ad lado de figuras eminentes como o Ministro
Evandro Uns e Silva. de Rubem Braga, Joel Sil·
veira e outros. Jáder, velho _lutador, seria o primeiro_ presidente do_PSB em sua atu~ fase. Quero
deixar aqui também o agradecimento, em nome
da atual Comissão Executiva Naciona1 do Partido,
que foi dirigida por um homem por demais,.respei~
tado não apenas pelo seu saber de gênio, mas
igualmente_ de socialista..que honra a luta em todas
as trincheiras- o nosso querido Antônio Houalss
figura venerada e adorada por aqueles que amam
a.cultwa e amam aqueles que têm idéias firmes,
lúcidas, que não recuam, apesar de cassações
e de injustiças que tenham sofrido.
Ouço agora com satisfação o Senador Aluizlo
Bezerra.

O Sr. Ahúzlo Bezerra- Nobre Senador Jamil Haddad, em primeiro lugar~ nos parabeniza·
mos com a sua recondução à'• direção do PSB,
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que, sem dúvida alguma, constitui uma agremiação partidária democrática com um programa,
com uma política e com objetivos cristalinamente

voltados para transformações na estrutura econômica e social, com vista à elevação das condições
de vida do povo brasileiro, e encarna na pessoa
de V. Ex' a autoridade política e social, como fiel
intérprete do pensamento e do sentimento do
Partido que V. Ex' dirige e, com justeza, é o seu
condutor maior. Também, registro, neste instante,
a nossa satisfação em saber que o nobre Prefeito
Roberto Saturninà foi indicado como candidato

à Presidência da República pelo PSB. Tenho conhecimento_ de longa data desse nobre cidadão
que é Roberto Satumino, pols S. Ex•está se candidatando à Presidência da República peJo partido
4

ao qual já pertenceu. Como. militante no movimento estudantil, ainda como secundarista, na
minha militância política a nível nadonal, já co-

nhecia, àquele tempo, o Sr. Roberto Saturnino
com as melhores posições no parlamento, quando, repito, a rninPa militância política dava-se dentro do ME, ou seja, o movimento estudantil, ~efen
dendo coerentemente propostas de transformações na estrutura econômica e na social. Daquele
tempo para cá. como disse muito bem o nosso
companheiro José Fogaça, S. Ex' mudou de partido para não mudar de idéias e de posições políticas. A sua coerência política na defesa das propostas transformadoras da sociedade continuam
e são, hoje, aperfeiçoadas, naturalmente pelo
amadurecimento da conjuntura de um processo
histórico nacional, latino-americano e. mundial.
Era este o registro que queria fazer no pronunciamento que V. EX' faz nesta Casa, pronundafriento
esse que, sem dúvida alguma, lança a esperança
ao povo brasileiro, na medida em que abre um
espaço democrático cada vez maior, para que
ar intervenham as massas e eJas possam atuar
no processo de transformação económico-social
exigido pela realidade nacional, pela realidade brasileira.

O SR- JAMIL HADDAD - Agradeço a V.
Ex' o aparte. Antes de dar o aparte inicialmente,
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Gostaria
também de apartear V. E:xf, se for possivel.
O SR. JAMIL HADDAD - ... e terei muita
satisfação em dar o aparte ao nobre _Senador
Afonso Arinos, mas antes de concedê-lo quero
dfzerda gratidão de todos os sociallsias brasileiros
~Secretário-Geral de nosso Partido, Dr. Roberto
Atila Amaral Vieira. A sua vontade política, o seu
zelo e o seu condicionamento político a favor do
sodafismo foram W'n dos fatores principais para
que, neste momento, pudéssemos vir a solicitar
o nosso registro defmitivo.
Quererrtos deixar, também, o agradecimento
a companheiros como Ronaldo Lessa, Ivan Mauricio, Evandro Lins e Silva, Evaristo Moraís Fllho,
Antônio Houaiss, Rogê Ferreira, que nos ajudaram
nessa fase inldêll de organização do partido, e,
prindpalmente, à militância do Partido Sodalisfa
Brasileiro, essa massa humana que acreditou na
nossa proposta e, dentro,Pe uma legislação verdadeiramente draconiana, nos possibilitou, além de
nos organizarmos em todos os Estados da Federação, com as únicas exceções do Acre e Mato
Grosso do Sul, realizamos as filiações exigidas
por lei e as convenções munldpais em mais de
um quinto dos munidpios de 12 Estados da Fede-

ração. A Convenção do Partido, realizado domingo próximo passado, foi um momento de alegria
para todos aqueles que acreditam no futuro socialista deste País.
O Sr: Afonso Arinos -Senador Jamil Haddad, V. EX permite-me uin aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço com muha
satisfação o aparte de V. EX"

O Sr. Monso Arinos- Nobre Senador, me
ãssoclo àqueles que vêm destacando e louvando
a passag'em de V. EX" pela polftlca brasileira, pela
política do nosso Estado - tenho a honra de
ser Companheiro de V. EX" na Bancada fluminense - e pelo seu trânsito no Partido Socialista
Brasileiro. Gostaria de registrar algumas repercussões exatamente a respeito deste assunto: a tradi~
ção socialista no Brasil. Como V. Ex', digno representante dessa corrente, sabe perfeitamente, ela
é bem anterior à tradição comunista, o· que_ é
natural, porque o Partido Comunista do Brasilsobre ele há vários estudos, mas o melhor estud9,
na mJnha opinião, sobre a formação do Partido,
no Brasil, é de Astrogildo 'Pereira. O partido _está
ligado à Revolução Soviética, portanto, a 1917,
1918, o Partido Comuriista foi fundado em 1922;
já o Partido Socialista, marxista, existia antes disso.
Gustavo Lacerda é um daqueles que primeiro
ocuparam essa posição, no princípio do século,
e é uma cofrente extremamente merecedora de
respeito.dos historiadores políticos e dos polfticos
brasileiros, pela conduta indefectível, do ponto de
vista teórico, pela conduta cultural que sempre
destacou o Partido Socialista. Mais recentemente
recordo-me de que o· Partido Socialista, do qual
fazia Parte.Joáo Mangabeira- uma das ftguras
mais importantes do Brasil contemporâneo, era
socialista - , aqueles que pertenciam ao partido,
escritores como Manuel Bandeira, como Gastão
Cruls, como pintores, vários daqueles intelectuais,
meus ãnligos daquele tempo, pertenciam ao Partido Socialista, essa legenda foi sempre extremeimente respeitada e, ao meu ver, insuficientemente
aproveitada, no sentido de sua contribuição às
idéias politicas brasileiras. É na flexibilidade intelectual, no aporte cultural desse partido, sobretudo na sua posição antiditatolial, enfim, quase
que inseparável do marxismo comunista, que faz
com que o Partido Socialista tenha realmente wna
projeção política, intelectual, cfvlca, histórica, que
deveria corresponder a um eleitorado muito
maior, porque em toda a Europa Ocidental os
Partidos Socialistas têm um eleitorado absolutamente significativo dentro da história de cada um
deles e abrangente na sua multiplicidade de faces,
oj>ei'ália,_ intelectual, até literária. Os grandes socialistas europeus, quantos deles eram escritores!
De maneira que a presença de V. Ex' ri este partido,
d~ntro do Senado, é wn estímulo para aqueles
que piqCtii'aril dáí'Solução aos problemas sociais
do Brasil com wn caráter pacíficq, evolutivo, inteligente, contributivp, honesto. Então, os meus votos são para V. Ex'. Prossiga na ·SUa presença
tão fecunda nesta Casa e continue a representar,
como representa, uma corrente dessa que o Brasil
já se tomou realril.ente, histórica que todos· nós,
democratas, todos nós, progress~s, só temos
esperança que ela se fortifique e venha influir cada
vez mais nas. condições atuais do Brasü. Agradeço-lhe muito, nobre Senador.
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O SR. JAMIL HADDAD - Muito obrigado,
nobre Senador Afonso Arinos.
Tenho, no meu Gabinete, um Programa do Partido Socialista Brasileiro pubUcado no O Estado
.de S. Paulo, em 1902. Não era__ o nosso Partido_
Sõdalista Brasileiro, mas a idéia do socialismo
está estampada nesse quadro que tenho no meu
-gabinete, justamente, de um programa do Partido
Socialista Brasileiro que tinha sua sede em São
Paulo, publicado no Estadáo em 1902. Agradeço
a V. Ex' o aparte, que contribui para revisão histórica do socialismo e do Partido Socialista Brasileiro.
Ouço com grande satisfação, antes de encerrar,
Sr. Presidente, a palavra deste distinto colega nosso Senador Cid Sabóia de Carvalho, filho de um
dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro.
Colega de João Mangabeira, e que nos deu a
honra de apor a sua assinatura no documento
em que solicitamos a nossa reorganização. E, para infelicidade de todos os socialistas, poucos meseª após nos deixou entristecidos, mas deixou
aqui, para representá-lo, o seu filho Cid Carvalho,
que tem tido uma trajetória brilhante dentro do
Senado da RepÚblica.
Ouço, com 9rande"'Satisfação, o nobre Senador
Cid Sab6ia de Carvalho.

O Sr- Cid Sal>óla de <:arvalho- Nobre Senador Jamil Haddad, foi com grande emoção que,
escutando V. Ex' com a atenção que sempre me
merece, ouvi a referência ao nome de Jáder de
C&valho, fundador do Partido Socialista Brasileiro. lamentavelmente, no renascimento deste
partido•. logo que foi possível ocorrer esse fato
político, logo ap6s assinar o documento de que
fala V. Ex', ele veio a falecer. Mas muitas e muitas
vezes estivemOs conversando a respeito do PSB,
a respeito do Roberto Átila Amaral Vieira, uma
pesS(?a a quem ele muito prezava, e a respeito
de muitos outros paredros deste partido, tantos
que já não puderam assinar o documento, porque
a morte os levou, como aqueles que estavam
comparecendo de novo ao cenário nacional para
esta reorganização que reputo da maior importância para a história politica n"acional. Lamento
profundamente já ter assumido o Senado depois
da morte dO meu pai, e não ter conhecido V.
EX' bem antes, porque gostaria de dizer a ele
a impressão que V. Ex!' nos causa, o respeito que
imprime, a amizade que desperta, o entusiasmo
contagiante de que é possuidor, a retidão de caráter, a reti.dão de conduta políti_ca. a vigilância sematerial, a nobreza de porte aqui, nesta Casa,
e outras coisas tão belas que_ Y. Ex' representa
aqui, como representante do seu partido e do
Estado do Rio de Janeiro. Gostaria muito de ir
à Cãsã-.do meu pai, n8 Rua Agapito dos Santos,
n'1 389; e nUm daqueles lonQ:os bãte-papos dizer
a ele das impressões que temos dos socialistas
que estão no Congresso Nacional. Seria um grande prazer para ele por escutar-me e um graitde
prazer ao nartador - V. Ex!' pode acreditar nisto
que estou falarido. Estou escutando o seu discurso e já estou inteivindo aõ seu fmal- já o deveria
ter feito isto antes, mas a emoção que me despertou - a citação do meu pai, quase que me inibe
de vir à lide aqui e agora fa1ar exatamente a este
respeito. Louvo o crescimento do seu partido. Para um Brasil politicamente saâío é preciso que
existam esses partidos com linha doutrinária, e
melhor seria que num cenário parlamenta.rista o
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PSB pudesse exercer melhor O seu papel do· que
exercerá num presidencialismo que, sinceramente, não é muito estimulante à vida partidária. Acre-

Brasil pós-Constituinte, tenha um papel multo
grande a cumprir nesta Nação; o seu crescimento
será inevitável, porque na organização"da sociedade brasileira a doutrina será sempre mais im-

portante -do que os casuísmos, os fisiologismqs
e outras máculas que aí estão a atrapalhar a caminhada dos partidos políticos no Brasil. Muito obri-

gado. Assodo-rne à vitória de V. ~
O SR.. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, sinto-me emocionado
ao_ ouvir V. Ex' neste aparte, porque, sabedor das
convicções políticas de seu pai, s_ei que imensamente ~egre_ ficaria se V. Ex' pudesse ·transinitir

o ,que revelou em sua ):)rilhante intervenção.
O Par:tido Socialistã Brasileir_o, hoje, deixou de

ser a cnança que renasceu e Já está na fase da
adolescência, numa nova fase da vida. aguarda
a chegada de nossos futuros companheiros. Hoje
? partido que não está mais limitado aos quadros
mtelectuais de sua primeira fase é hoje uin partido
que já conseguiu chegar às massas, com lideranças _estudantis, lideranças siricücais, lideranças de
todos os movimentos sociais, femiriirio,negros, associação de moradores enfim, todos ·os
movimentos da sociedade. Hoje, o Partido Sodalista Brasileiro é uma realidade. Consegtiíli organizar-se_em Estados como São_ Paulo, onde havia
a necessidade de 125 munidpios com número
de fiJiações necessárias, Rio Grande do Sul RiO
de Janeiro e mais nove Estados da Feder~ção,
de grande valor político. Hoje tem, s6 nesses Estados mais de 200 mil filiados.
_- Sr. Presider;tte, com grande satisfaçâ~ ~ejo, dentro deste rec1nto, uma das figuras que citei no
meu pronunciamento, já que_ o aguardava para
juntos almoçarmos. Homenageando a pessoa do
nosso querido, dileto amigo e antigo Presidente
da nova fase do Partido Socialista Brasileiro, Dr.
Antônio Houaiss, quero homenagear a todos os
socialistas deste País.
Sr•.Presidente, agradeço a V. Ex' a generosidade
de permitir que eu ultrapassasse o meu tempo,
e aos nobres colegas senadores que me apartearam as palavras de incentivo para que possamos
continuar esta luta para a instalação, um dia, do
regime socialista no nosso queridO País. Muito
grato a V. ~ (Muito bem/ Palmas.)

ue

_o.

SR. PRESIJ)ENTE (l.<lurival Baptista) -.,.
Err:imente Senaaor Jamil Haddad, a Mesa também se associa às palavras daqueles senadores·
que aqui apartearam V. Ext; dizendo da sua personalidade e do acerto da escolha de seu nome
para Presidente do Partido Socialista Brasileiro. _
O SR. PRESIDENTE (Lowival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia-

relli.
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É muito rápida a minha comunicação. Em primeiro lugar, associo-me, em nome do Partido
da Frente Ubera1, à consolidação crescente do
Partido Sodali.sta Brasileiro e à reeJeição, meritória, à continuidade da liderança socialista do
Brasil em mãos de um homem_ íntegro, dinâmico
e extremamente capaz, que é o nosso Companheiro Senador Jamil Haddad. Evidentementé, re-

gistro a satisfação pelo fato de o Partido Socialista
BI'~Sileiro ter definido cOmo seu candidcrto à sucessão presidencial uma pessoa que merece, pelo
seu significado moral, pela sua postura, pela sua
defmição, pelo seu comportamento parlamentar,
privado, administrativo, o ex-Senador e Prefeito
Roberto Satumirio.
·
Parabéns aos socialistas, portanto, e o des_ejo
de que, no quadro político-partidário, que pressupõe o pluralismo, os socialistas continUem a sua
marcha ascendente.
_ _
Sr. Presidente, apresento dois itenS, qlie são
duas solicitações à Mesa. Em primeiro lugar, estamos completando, hoje, duas semanas da data
em -que foram editados e entraram em vigência
os decretos corriporientes do chamado pacote
f!s~__de mecf!das_de conte~ão do déficit público,
aeceiTriinadoS pelo Governo Federal
Dentre -eleS; Sr. Presidehfe, destaca-se um de
va1ia temporária, o que determina o congelamento; durante sessenta dias, da aplicação da URP
i1a com!çãó dos vencimentos e salários dos seMdores públicos federais. Quinze dias já são passados e _o decreto ainda não atravessou a rua, não
chego!J a esta Casa, ou_ melhor, ao Congresso,
paTa merecer um exame. -Todes sabemos que
o decreto-lei _entra em vigência na data da sua
publicação e o problema maior, Sr. Presidenté,
é que, neste caso, a sua vigência é temporária.
Assim, cada dia que pa~ o faz defmitivo e irreversível qualquer apreciação que lhe fosse menos
~avorável. _Por isto, passados 15 dias, projetada
uma inflaÇãO de_JS%, se diria que 9% já está
congelado dos salários dos servidores, sem que
tenhª----sequer dado entrada na Casa_. para discussão, debate e _votação, o referido decreto.
Encareço à Presidência, solidto à Mesa, faça
~ ge5tF'es necessárias para que possamos ter
de imediato _o decreto, a fim de que ele possa
ter andamento e possa efetivamente ser analisado
-como Cãli.vém e Como Impõe a Constituição Federal, ~m termos da competência do Congresso
Nacional.
Em ~gundo lug8r, Sr. Presidente, esta Cisa
cônvOCOu os MinistrOs Aluízio AlveS e Maílson da
Nóbrega para, entre outros assuntos, tratar exatam_ente desta questão: salário, congelamento da
URP e outi-os:- ~_mas a mais. Refiro-me apenas
a estes _aspectos.
Jemos já a definiÇão da presença do Ministro
da Fazenda na próxima terça-feira, dia 26. Tivemos o adiamento da marcação da data da presença do Ministro da Admini_stração. Eu diria que,
com relação a este tema, é quase que prioritária,
senão_necessariamente concomitante, a presença
do Sr. Ministro da Administração, Titu1ar da SE-

DA?.

.

.

Por isso, faço uma segunda solicitação à_Mesa,
no sentido de que cüligencie - havia anteriormente a idéia de o Sr. Ministro-Chefe da. SEDAP
vir no- dia 19, mas inconvenientes com relação
_a seu afastamento do Pafs, motivado por motivoS
de natureza pessoal, não o permitiram - solic-ito
à_ Mesa diligencie a possibilidade de termos S.
º'na próxima segunda-feira aqui, para um debate sobre uma matéria que~ hoje preoc_upando
- e mais do que preocupando-, um decreto-lei
que jâ está vigorando e que é, específica e preciptiamente1 da sua área. Isto, uma semana depois
do que -S. EX' anunciara comO sua data. Não tendo
sido possível sua, vinda antes da data aprazádâ
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para o Ministro da Fazenda que esta se faça agora,
para que o Senado "dentro do princípio democrático do debate, da livre informação, da prestação dos depoimentos com os dados que ambos
os Ministros poderão nos trazer, possa, bem informado, ter uma condição melhor e mais_ adequada
de se posicionar sobre a matéria, com muita isenção; mas com muita atualidade e com muita presteza.
--São estas as duas solicitações, os dois requerimentos que certamente haverão .de contar com
o interesse da Mesa; sobretUdCi Com a diligência,
que sempre procuro destacar, de V. Ext, em caráter pessoal: a celeridade na remessa do decreto
de congelamento- e o ajustamento, se possível
para a próxima segunda-feira, a fim de que tenhamos encadeado o debate, com sucessividade evidentemente, se não na mesma sessão, seja
na segllnda-feira e outro na terça-feirã--:- da vinda
do Sr. Ministro "da Administração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENIE (Lourival Baptista) Nobre Senador, quanto ao primeiro item, devo
dizer a V. Ex; "que- O Presidente Humberto Lucena
já está dili9enciando_a "respeito do assunto.
Quanto ao segundo item, cürei a S. Ex' a respeito da sugestão _de_V~ Ex" (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio
Bezerra.
O SR. ALalzio BEZERRA (PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
apesar- do adiantado_ da hora, farei wn regi_stro
importante.
O Noticiário Eoonômico·de ontem e que continua repercutindo hoje,_ nos traz fato curioso e,
ao mesmo tempo, revoltante. Apesar da não entrada de dinheiro novo no Brasil nos últimos anos,
a Dívida Externa Brasileira cresceu, atingindo a
casa dos 121 bilhões de dólareS. Esse cres-cimento é_devido, basicamente, ao pagamento dos
juros da dívldõil, o que por si só demonstra, muito
claramente, as condições ~nosas e desiguais impostas aos paíseS devedoreS pela grande finança
imperialista internacional.
O mesmo noticiário revela que, rios últimos
cinco anos, os países latinos (América do Sul,
Central e Caribe) pagaram um total de 150 bilhões
de dólares aos credores, segundo cálcu1os realizados pela Cepal.
Essas· noticias aparecem jüntarriente com a
grave revelação feita pelo ex-Ministro da Fazenda,
Dilson Funaro, de que, enquailto ele estava nos
Estados Unidos para negociar a Dívida Externa,
uma delegação paralela coordenada pelo embaixador brasileiro naquele país (UA),- imaginem
bem, o Ministro da Fazenda estava com uma proposta e o Embaixador brasileiro com uma negociação paralela -também, estava mantendo negociações com autoridades financeiras norte-american.as. Essa negociação paralela ocorria
quando estava ainda vigente a mor~tória dos juros
da_ dívida externa brasileira, posição adotada _em
feverei.iQ -de -1986~ É absQ!utamente- lamentável
que essa revelação dp ex-Ministro_soro_ente aQ-ora
seja feita ao público, através de seu_ depoimento
perante a CPI da corrupção, que realiza importante
trabalho no momento, e com cujos membros nos
solidarizamos plenamente diante da pressão sintomática partida do Palácio do Planalto com o
o!>letivo de calá-los.
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O ex-Ministro prestou um desserviço ao não
ter revelado a existência dessa delegação paralela,
pois essa infonnação teria um efeito político para
a mobilização da população brasileira. O mais
provável é que, mesmo Dilson Funaro ainda esta-

va à frente do Ministério da Fazenda, uma articulação era feita, a partir de setores mais readonários do governo, em vinculaçã<? com o sistema

financeiro internacional, para que _o Brasil não
avançasse em sua posição política de independência na questão da dívida externa. "
Com isso, perdeu o __ex-Ministro uma oportunidade de ser útil à nação. _Mas também perdeu
o meu partido, o PMDB, uma oportunidade de
mostrar ao povo brasileiro seu verd~deiro com-

promisso com as teses de independência nacio-nal e do posiciçnamento claro e combativo ao
imperia1ismo. Em função disso, a crise do governo aumentou, assim como no meu partido evoluiu para uma situação insuportáVel para as correntes nadonaJistas, pois praticamente o PMDB
foi desfigurado ~passou a ser dirigido por setores
que querem manter a submissão do Brasil ao
capital estrangeiro.
.. . . .
A revelação do e&Ministro Funaro mostra ainda
que vão fracassar todas as tentativas...de se: a.d9t.arem medidas de certo enfreritamento ao imperialismo·· sem a. mobilizaçã.o popu1ar. Fracassou .o
ex-Ministro e fracassou também o meu partido,
o PMDB, que não soube, através do Plano Cruzado, especialmente do congelamento de preços
(a sua medida de cunho nitidamente popular)
e da moratória parcial, mobilizar a população para
.que ela avançasse e aprofundasse o processo de
·democratização, agora estagnado.
As revelações do ex-Ministro Furiaro,juntamente com o noticiário eCOnómico pirivocarido que
a situação da dívida externa brasileira, bem como
dos demais devedores da América Latina, agravou-se, indicam a necessidade do desenvolvimento da luta para a independência do Brasil, tendo
em vista que nenhuma conquista importante foi
feita nessa direção e que o País constinua na
condição de uma colónia diante da grande fmança Internacional.
Os dados provando o crescimento da dívida
externa, apesar de que o Brasil não tem recebido
empréstimos novos, indicam que a relação com
os países centrais do capitalismo é extremamente
riegativa para o desenvoMmento nacional Além
de já ter pago por uma dívida que em sua grande
parte nem sequer chegou a entrar no Brasil em
forma de capital, o Brasil, continua endividando-

se mesmo sem receber d!PJlelro novo. o que apenas reforça a dependência frente ao capital estrangeiro. Nesse sentido, Sr. Presidente, vol~os a
sugerir que o Brasil enfrente essa pressão gigantesca e desigual do sistema fmanc.eiro_imperialista
através de uma aproximação com os países socia~
listas e progressistas que permitem o desenvolvimento de relações verdadeiramente objetivas e
igualitárias, o que daria ao Brasil condições de
desenvolvimento produtivo, opção completamente afastada através de sua dependência aos grandes países capitalistas. espeda1mente aos Estados Unidos.
Além disto, é preciso afirmar. que a moratória
da dívida externa continua sendo tão atual como
necessária para qualquer governo que se proponha a concentrar-se no desenvolvimento_ na.donal, investindo na elevação das condições de vida
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do povo brasileiro, que necessita que sejam construídas moradias em grande escala, hospitais, escolaS; que necessita de uma reforma agrária que
Vise erradicar a fome e gerar condições dignas
de existência para milhões de brasileiros.
Finalizando, frente ao aumento contábil de nossa dívida, o que significa que estamos mais pobres, afirmamos a necessidade inadiável de que
seja marcada a data das eleições para presidente
da rePública, de forma a que o Brasil possa ter
a oporturUdade de ter um governo legitimo e que
saiba enfrentar duramente a ganância inescrupulosa das finanças internacionais, que planejam
eternizar a nossa miséria.
Sr. Presidente, não poderia deixar de proceder
.a este _registro diante dos noticiários dos jornais
de_ontem, que continuam repercutindo hoje, sobre a ampliação da dMda, sem que nenhum dinhéiro novo tenha entrado no Pafs.
Sein ·dUvida algUma, ao fazer este registro. faço
também um chamado a todos os setores da popu1ação brasileira para que nos empenhamos, todos nós, dos partidos democráticos que querem
transformaçõ.es, os setores estudantis deste País,
a claSse trabalhadora, o dero comprometido com
as mudanças sociais, e as Forças Armadas, para
que venham unir-se ao povo, à população. brasileira em um projeto de transformações na estrutura econômica e socia1, de cunho nacionalista,
de progresso soCial e económico para todos. lndiscutivelmente, para lograrmos. êxito num enfrentamento dessa natureza, teremos que fazer
um chamado, um apelo a todos esses setores
da população com base em um programa de
transformações.
Aqui deixo, portanto, para a reflexão de todos
esses setores, este registro.
_.
Sr. Presidente, vamos à luta. Como base e ccinlo
um instrumento efetivo nesta caminhada, é fundamental qüe tenhamos desencadeado em todo· o
País a campanha pelas eleição diretas neste ano,
em 1988, para que setores comprometidos com·
o povo brasileiro possam apresentar um programa e legitimar o governo com base em eJelções
direta e urn programa de transformações na estrutura económico - soda! legitimado pela larga
maioria do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
·
Durante o discurso do Sr. Aluízio Bezerra
O
Louriva!Baptista deixa a cadelra.da presidéncia, que é Ocupada pelo Sr. Dirceu Car-

sr.

·neL~.

-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Çonc.edo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

O SR. LOCJRIVAL BAPTISTA (PFL- SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
.Srs. Senadores: ·_ _ O Jornal do BrasU, em sua edição de domingo último (174-88) notiCiou, com requintes de
sensacionalismo, o sacrifício ~de .um boi, que foi
sangrado vivo peJo famoso pai-de-santo, o Babalorixá, José Paiva de Oliveira - ci Pai Paiva
-conjuntamente. com quatrO carneiros e oito galinhas d'angola
Após a cerimônia, os animais imolados foram
consumidos, e os restos doados a Instituições
de caridade pelo Ceiltro Espírita llê - Axê Oiá
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Bami1a·, casa de candomblê situada no município
goiano de Luziânia, dirigido pelo referido Babalorixá Pai Paiva, que também preside a Federação Brasileira de Umbanda e Condomblê e a Confederação Espirita Umbandista do Brasil.
A reportagem do Jornal do Brasil, assinalou
o significado da cerimônia como homenagem
a Xangô, ·a Orixá da Justiça, para qual foram convidados políticos, embaixadores de países africanos e jornalistas, esclarecendo, ainda, que o boi,
vivo, foi oferta de um Ministro de Estado.
O fato de políticos oferecerem animais em sacrifíciO" para xangô, carece de importância e deve
ser encarado com naturalidade. Todaviã, a ampla
ressonância da aludida reportagem - reproduzida com destaque pela televisào .:...., decorreu
da notícia divtilgada pelo Jonlal do Brasil de
que, em 28 de novembro do ano passado, o então
Deputado Prisco Viana (PMDB - BA) teria encomendado urila cerimônia idêntiCa, conf a imola~
ção de um boi· em oferenda a Xangô, com a
1ihalidade de "agradecer sua indicação para Minístro de Estado da Habitação, UrbaniSmo e Meio
Ambiente pelo Presidente José Samey.
Devo confessar a minha perplexidade ao verifi~
car como o Jornal do Brasil, um dos mais importantes e respeitados órgãos da Imprensa brasi~
!eira, acolheu semelhante noticia, incontestavelmente inverídica, maliciosa e irreverente.
Conhecendo o Ministro Prisco Vwna há muito
anos, ao.qual estou ligado por laços de uma velha
e fraterna amizade. Cumpro o aever de lamentar
essa absurda, tendenciosa .e inveridlc.a alegação.
O Ministr.o Prisco Vtana tem uma tradição de
digninidade, valor cu1tura1, experiência politica e
.capacidade, reconhecida por toda a Nação, que
dev_e ser respeitada e enaltecida. _
Não s.eria licito. omitir-me diante da mesquinha
distorção daquela reportagem, veiculando uma
tentativa de ridicularizar um insigne e ta1entoso
·nõmem público, que durante toda a sua bn1hante
tfajetória pólítica e adini.nistrativã, tem honrado
e dignificado a Bahia e o Nordeste, prestando
ao País os mais relevantes serviços.
São estas as razões que me levam a requerer
a incorporação ao texto destas ligeiras cpnsiderações da carta anexa do Ministro Prisco Viana,
encaminhada ao Jornal do Brasll, que a publicou, em sua edição de 19 do corrente, terça-feira
passada, pu1verizando, destarte, a malévola insi~
nuação inserida naquela reportagem.
Era .o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.) .

- DOCUMENTO A OOE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM D!SC(JRSO:
Jornal do BrosU -

19-4-88

Cartas

"OFERTA DE BOI
Venho negar a oferta de um boi a um terr~jro
de umbanda çomo recompensa à minha nomea~
ção para o Ministério da Habitação. Para ser nomeado não pedi a ninguém. Nem a Partido, governador, deputado ou senador. Também não pedi
a pai-de-santo, nem fiz promessa. que deva pagar,
simplesmente porque não persegui o cargo. Devo, pela nomeação, retribuição somente ao Presidente José Sarney e na forma da lealdade a sua
Excelência e dedicação às tarefas que me foram
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confiadas. Mas, se alguém prometeu _e cumpriu,

por amizade e por crença, agradeço.
Minha religião é católica, que pratico. Jamais
freqüentei outro culto. Respeito, entretanto, todos
eles. Quando ainda na Assembléia Nadonal
Constituinte, votei por que se mantivesse no B_rasü
a liberdade_ religiosa, que sempre defendi, e que

tanto distingue o nosso Pais de inúmeros outros.
A reportagem desse jornal, publicada com características_de sensacionalismo, que em outros

tempos não se _via no JomaJ do BrasU, teve
o inequívoco objetivo de ridicularizar o político
e o homem público, e representou um despeito
ao s_entimento religioso de cada um no contexto
de liberdade religiosa tradicional na vida dos brasi-

leiros. Prlsco VIana- Brasílla".
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao'nobre-·sen.ador Jutahy Magalhães.

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presid.ente,
Srs. SenadOres:
Recebi, recentemente, relatório dos trabalhos
realizados no decorrerde 19~7. pelo Movimento
e Ação Integrada Social - MAIS, entidade do
Governo do Estado da Bahia, que passou, desde
março de 1987, à direção de D• Yolanda Pires,
esposa de nosso Governador Waldir Pires. _
O cjUadro social do Estado da Bahia, reflexo
das condições de miséria a que está submetida
a maior parte da população do Nordeste brasileiro, é terrivel; 74% dos adultos são analfabetos;
mais da terça parte das crianças não tem escola;
84% das mortes por fome atingem --crianças de
até quatro anos; hâ um milhão de menores abandonados, e ainda dois milhões de menores carentes de condições básicas de vida, cujos pais percebem atê dois salá.rios minimos.
Não, bastasse essa dramática situação, na qual
teria de intervir, o~ Yolanda encontrou uma série
de problemas na entidade que assumiu - e que,
à época, chamava-se ..Voluntários Sedais".
Para começar, o dinheiro em caixa era insuficiente para o pagamento do pessoal em março
de 1987. O número de funcionários- 1.575-,
era muito superior às necessidades da instituição:
numa creche chegava a haver a média de 1 funcionário para cada 3 crianças. Uma auditoria
constatou uma série de irregularidades, especialmente na área fmanceira. Os poucos-documentos
existentes estavam encaixotados e depositados
no porão do Palácio do Governo, ou seja, a entidade não tinha sequer m.em6ria.
Multa cOrsa mudou desde então. O quadro funcional foi enxugado, contando atualmente com
780 pessoas, numa redução de 50%. Sem dispensar o trabalho \loluntário, a entidade Voluntárias
Sociais passou a chamar-se. Movimento e Ação
Integrada Social- MAIS, e sua estrutura passou
a ser a de uma fundação, facilitando o processo
de captação de recursos nacionais e internacionais e a realização de uma ação mais ampla, cuja
filosofia se volta, do puro assistencialismo, para
a promoção social. É criado um ConSelho Curador, composto por 22 entidades representativas
da sociedade, com o objetivo de ramificar o trabalho de promoção social em todos os segmentos
da sociedade. Além disso, é criado também o
Grupo de Ação Social - GAS, que reflete sobre

a rrnuginaliZação do menor carente, buscando
soluç_ões para o grave problema.
Cercada de profissionais competentes e de sua
conf~ança. à frente de cada Diretoria da entidade,
o~ Yolanda adota, de imediato, o princípio de
transparência e austeridade do Governo- Democrático Waldir Pires, e os resultados começam
_a aparecer.
Inicialmente, a entidade passa a prestar apoio
efetivo a outras instituições assistenciais que prestam espontaneamente atendimento aos setores
carentes, dando~lhes_condlções de aperfeiçoar o
atendimento e beneficiar maior número de pesSoas, realizando pequenas obras nas comunidades que atendem.
É-criado o Projeto Teia, por meio do qual um
corpo de voluntários atua como coordenador de
apoio nas unidades do MAIS e em outras obras
sociais, facilitando o encaminhamento de reivindicações e solucionando pequenas dificuJdades do
dia a dia.
A Coordenação de Promoção Social prestou,
no ano de 1987, mais de 5.000 atendimentOs
individuais, com medicamentos, passagens, melhoria habitacional, óculos, cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos e auditivos, encaminhamento
a órgãos públicos, etc.
As 25 unidades do MAIS -vinte e duas creches, duas escolas e a Casa do Menor Dom Basco
- foram postas a trabalhar a plena carga, com
a solução de pequenas questões de falta de pessoal, material e a realização de pequenas obras.
Como reflexo das providências tomadas, o número de crianças atendidas; 3.000, em março de
1987, saltou para quase 4.000.
Ao final de 87 é inaugurada a 26~ unidade do
fv'\AIS: a Creche Grande Luta, no Núcleo HabitacioOal Teotônio Vilela, construída com recursos
da LBA. em terreno cedido pela Prefeitura de Salvador, atendendo 200 crianças.
E neste ano, mais cinco creches, atendendo
-a UifftOtal de 565 crianças, passarão para a administração do /Y\AIS.
Ainda na área de atendimento _ao menor, o Projeto _Mensageiros Mirins emprega, em SalvadOf,
160 garotos de 12 a 17 anos, que traba1ham quatro horas por dia como guias de turismo, mensageiros e guardadores ou cobradores em órgãos
públicos e privados, dedicando o outro turno à
escola.
Mas a entidade não descuidou de ou~ segmentos importantes da população, que necessitam de assistência, como_ os idosos e as pessoas
portadoras de deficiência, para os quais desenvolveram-se programas específicos de arrecadação
de fundos, visitas, cursos, palestras, orientação,
confraternização, etc.
O trabalho de assistência ao interior também
foi profícuo, com a realização, durante 1987, de
diversos convênios com Prefeituras, sindicatos de
trabalhadores e asSociações civis, no valor de Cz$
212 milhões, permitindo a realização de obras
de melhoria habitacional e infra-estrutura comunitária. A equipe técnica do MAIS participou ainda
·da realização de cursos semiprofissionalizantes,
de instalação de microempresas e das campanhas de combate à verminos~r beneficiando
6.290 pessoas em-90 -municípios.A Campanha de· Registro Civil, realizada em
todos os municípios baianos, em conjunto com

diversos órgãos, forneceu o registro civil gratuitamente a cerca de 250~000 pessoas.
Esse trabalho culminou com_a] Feira do Interior
ao fmal do ano, que além de ~r a grande festa
de congraçamento dos baianos da capital e do
interior, com um painel do que há de mais representativo na nossa produção cultural, permitiu às
prefeituras e_ entidades assistenciais participantes
arrecadarem para suas obras sociais cerca de _Cz$
18 milhões.
Para este ano, a principal meta é dar continuidade ao trabalho e expandi-lo, com a realização
da nFesta do Interior, a ampliação dos programas
existentes e a perspectiva de atendimento,_ até o
finai de 1988, de 21.500 crianças e adolescentes.
A esse prop6sito, o Grupo de Ação- Social -

GAS, congregando diversas entidades como LBA.
Funabem, Juizado de Menores etc., tem a ambiciosa proposta de implantar um cinturão de centros integrados do menor em Salvador, proporcionando aos meninos de rua, de 7 a 17 anos, educação básica, lazer e capacitação profissional, através do aprendizado em oficinas e inserção no
mercado de trabalho, com acompanhamento do
ipídO de sua vida profissional.
Alguns desses centros serão construídos, outros funcionarão em espaços atualmente ociosos,
em instalações Cedidas pelo Governo ou por instituições particulares. Para este ano deverão entrar
em funcionamento sete em Salvador e oito no
interior, beneficiando um total de 11300 meno-

res.
Eis aí o resultado do trabalho de D- Yolanda
Pires, que, com desprendimento e determinação,
dedica-se a. esse trabalho Indispensável de assistênci~ e promoção social. Tão importante quanto
o trabalho em si, porém, é a filosofia adotada
para seu desenvoMmento, que busca não s6 auxiliar os necessitados, mas levá-los a interpretar e
criticar a realidade na qual vivem, atingindo a plena cidadania. Não podiamos esperar outra atitude
da esposa do Governador que, com transparência
e austeridade, está mudando a Bahia.
Está de parabéns D• Yolanda Pires e o povo
baiano.
Età ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier

Maia.
O SR- LAVOISIER MAIA PDS- RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs
Senadores:
A região nordestina tem sido analisada por especialistas dos vários r8!JlOS do conhecimento hu-

mano.
Todos sabem que o Nordeste brasileiro é uma
das regiões mais subdesenvolvidas do mundo,
.apesar da vasta literatura e dos meios existente
para a solução de graiide- parte- dos problemas
cfessa -regiãO -do País,
O atual período de estiagem tem s_eiVido, como
das vezes pretéritas, de pretexto para que o Governo anuncie providências que jamais- têm ido além
do noticiário dos jornais e das emissoras de televisão. E a seca tem sido tratada como problema
-emergencial' e Mo como_ uma realidade constante, como na ·verdãde é.Causa-nos tristeta e poderá causar-nos ira, a
constatação de que, após tantos anos de interven-
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ção governamental, o Nordeste continui apresen-

tando índices que envergonham a qualquer ser
hwnano. Desde o tempo do Império até a República dos nossos dias, registra-se a mesma retóriCa, o mesmo engodo, a repetida falta de 'a_ção
eeficáda.'a despeitados inúmeros discursos que
foram pronunciados em nome dos nordestinos.
Esta crise é comeritadi!l pe1o,Govemo central, que

nunca se decidiu a implementar uma estrutura
politico-administrativa eficiente, capaz de responder aos grandes desafios que afligem o povo da
nossa região. Então, pretendo traçar, a seguir,
um perfil da grave siblação em que se encontra
o Nordeste, pois sou um parlamentar preocupado
com o Estado que aqui represento.
O saudoso Tancredo Neves afinnou certa vez,
que "o Nordeste é a primeira e a mais importante
das prioridades nacionais". O Presidente Samey
disse, em alto e bom som, que "o Nordeste é
prioridade, mais é muito màis que isso', porque
é necessário" e, ao presidir uma reunião da Sudene foi categórico em afinnar:. "não vim aqui para
prometer; vim para fazer".
As paJavras sumiram, as verbas não chegaram,
os nordestinos continuam a receber as migalhas
do Governo Federal, sem perspectivas e sem hori~
zontes, permanecendo na deswnana condição de
párfas da sociedade. Os homens do Governo esqueceram-se das promessas feitas nos palanques
eleitorais, quando, sob o pá]io do malsinado Plano
Cruzado, anestesiavam a consciência dos oprimidos, para conquistar o poder pelo poder, sem
a mínima formação ética e menor destinação moral.
Em nenhuma época da nossa vida política o

Nordeste foi tão castigado pelas autoridades de
Brasília. A evidência dos fatos tem desmoraJizado
as pseudo-soluções, que apenas visam a nego-ciata dos votos e os conchaves. De que valeu
termos um presidente nordestino e quase uma
dúzia de Ministros da região?
A realidade confirma que a nossa agricultura
vai maJ; as nossas capitais continuam a inchar
com a migração do homem do campo; os nossos
' empresários endividam cada vez mais; os servidores púbHcos sucumbem com a baixa remuneração e, finalmente, a classe trabaJhadora, vê de~
precfado o seu poder aquisitivo e o seu salário
real. Nunca se viu, no Nordeste, tanta miséria e
tanta apreensão, tanta reme e tanto desalento,
a ponto de crescerem as invasões dOs. estabeleci~
mentos comerciais, nas cidades interioranas, pois
a fome não tem lei.
A Nova Reptíblica tem sido para o Nordeste
o calvário de todas as angústias, o mortal veneno
de todas as fatalidades, a vergonha nacional de
todas as épocas. Tem destruído todas as estruturas regionais, solapando os recursos da Sudene,
esvasiando as finanças do Banco do Nordeste
e castigando as populações urbanas e rurais.

se

Quem conhece a situação geológica do Nordeste, sabe que a tão decantada falta d'água não
passa de um blefe. Os recursos hldrlcos da região
são incontáveis, os manaciais multiplicam-se e
confirmam que o que falta mesmo é a democratização do uso da água.
Com a simples construção de represas, poderse-ia, dura'nte a época das chuvas, armazenar
água para os já tão conhecidos e tão temidos
periodos de estiagem.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)
Não há mais necessidades de profl.mdas investigações acerca da questão nordestina, não se
faz necessária mais nenhuma abordagem alongada sobre esta crucial questão. Diz-se mWto que
falta ao Nordeste uma decisão política. Pois bem,
se a decisào deve ser política, somente será tomada pela clàsse política. A experiência que os anos
de vida pública me lograram, credencia-me para
falar neste Egrégio Plenário e afumar que para
o Nordeste s6 está fahando a efetivação da vontade política.
O Programa governamental de Irrigação para
o Nordeste (PROINE) foi orçado em 119,2 bilhões
de cruzados.
A implantação do projeto de irrigação não tem
atingido as metas estabelecidas pelo Governo federal, muito menos pelas necessidades nordestinas que pelas providências do órgão competente.
No Rio Grande do Norte está localizada a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, com o maior
eservatório de água da região, e até o momento,
não foram, sequer, iniciados os serviços de irrigação.
O Ministério, que foi criado para essa tarefa,
não tem atuado a contento, transformando-se
num cabide de empregos, com ônus para os cofres ptíblico. Não se vislumbra, pois, nenhuma
perspectiva para que o processo de irrigação saia
dos trâmites burocráticos para a realidade cotidiana.
O desrespeito às regiões Norte-Nordeste e Centro-Oeste tem sido analisado, com protesto, por
parlamentares nordestinos. O cronograma de investimentos do Ministério da Previdência e Assistência Social, para os exercícios de 1987/88, registra distorções que s6 confirmam a injusta discriminação do Governo Federal.
Somente o Estado do Rio de Janeiro participa
com um total de investimentos da ordem de
22,38%, percentual superior à participação de to;da a região nordestina, que é de apenas 17,39%.
Esse percentual alocado ao Rio de Janeiro, transformados em cruzados. mpnta uma quantia que
ultrapassa uma vez e meia o va1or total dos investimentos previstos pelo lnamps para as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as causas da seca nordestina, tem ouvido
alguns ·Governadores do Nordeste, cujo depoimento respalda as crfticas que agora formulo.0 Governador Waldir Pires, da Bahia, foi categóriCO ao afirmar que "coube ao Nordeste, na
divisão de traba1ho, o papel de manter as oligarquias nacionais, o exército de reserva da mão-deobra para_ o Centro-Sul", lembrando ainda que,
3 milhões e meio de pessoas morreram na seca,
de 1979 a 19_83 e outros 5 milhões morreram
de fome. Isso ê uri1 verdadeiro genocídio, pior
do que os mortidnios registrados pela história
contemporânea.
O Governador de Alagoas, Fernando Collor de
Melo, em depoimento na referida-CP~ foi contun~
dente: "Nossos ministros têm uma visão elitista
e suliSUt. Não tivemos, no comando da economiçt.
nenhum ministro que tivesse sensibilidade para
sentir a 8gudez dos problemas nordestinos". E
concluiu: "Tudo, até agora, são mec:fidas paliativas_. Os govemr<> vêm enfrentando problemas
estruturais com soluções conjunturais".
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O atual Ministro do Interior, em palestra proferida na Escola Superior de Guerra, assinalou:
"Não, na verdade, o Nordeste é o símbolo acabado de históricas e continuadas distorções que produziram na região os bolsões de miséria a que
já me referi. A preocupação pelo Nordeste é·que
o desnível vem-se agravando, e é lá que se encontra a população mais numerosa (maior que qualquer país da América Latina, à exceção do México), com .uma renda per caplta de um terço
da do Centro-Sul, e com um índice de pobreza
que envergonha nosso País diante do mundo".
Aliás, o Nordeste- e aqui me permito parafrasear
o Presidente José _Samey - "não é um risco
econômico, mas um risco político, de potente
e ponderável teor explosivo, já que abriga mais
da metade da chamada miséria absoluta do País".
A injustificável discriminação para com a região
nordestina tem atingido, sem piedade, seus importantes organismos de desenvolvimento: a SudeneeoBNB.
Segundo pronunciamento do atual Ministro do
Interior: "Na verdade, o Nordeste é uma região
que vem sendo, nas últimas décadas, esmagada
por uma política económica que a penalizou brutamente. A assistência orçamentária, em termos
reais, tem diminuído sensivelmente. Quando o
Presidente Juscelino Kubtschek criou a Sudene,
dispunha de 100% de recursos para investimento
na região. Hoje, são apenas 22%. Isto significa
a astronómica importância de 1 bilhão de dólares
a menos, por ano, que deixou de ser aplicada
na região."
De outra parte, o Banco _do Nordeste tem enfrentado esvaziamento nas suas previsões orçamentárias, sem falar na ameaça de sua extinção
ou incorporação ao Banco do Brasil.

As conclusões, a que poderemos chegar, não
se diferenciam muito das manifestações da opinião pública acerca do Nordeste. Em primeiro
lugar, defendemos uma maior celeridade e efitácia na implementação das medidas j>olítico-admin!Strativas para com-a região, oU Sl!!ja, agii muito
e falar pouco; segundo, insistimos na efetivação
de medidãs qu~ aQiltzem o projeto -de irrigação
e, terceiro, cobrar maior sensibüidade do Governo
Federal, pois não basta ter nascido no Nordeste,
é preciso ter e exercitar a vocação da nordestinidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDErtTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. I'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
É grave a situação do trabalhador rural no Brasil. A estrutura social, concernente ao homem do
campo, é ainda injusta e colonial, e a Nova República_ pouco tem feito para mudar esse quadro.
Os nossos agricultores sofrem constantes mas-sacres por part.e do Governo Federal, asfixiados
por uma política económica que não permite sequer o pagamento dos empréstimos vencidos,
agravados pela incidência de juros de. mora e
correção monetária plena.
A falta de uma politica agrícola, firme e coerente, desestirhula o homem do campo, imobili-
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zando máquinas. e braços, gerando incertezas e
perplexidades no meio rural.
A política de preços minimos é uma ficção e
vem provocando prejuízos constantes na comer~
ciallZação dos produtos básicos, forçando a sua

venda por preços inferiores ao custo real, como
acontef;e atua1mente, em relação ao alho, no meu
Estado, fazendo c.:om que os produtores rurais
se tornem inadimplentes junto ao sistema bancário.
A improvisação tem skfo a marca maior da
atua1 "política agrioola", levando o desespero e
o caos ao campo.

O Govenio precisa passar da retórica à prática

e tomar medidas <::oncretas, que devolvam a tranqüilidade aos nossos agricu1tores, decretando
uma morat6ria coletiva que suste as execuções
e viabilize a nossª_ agricultura, com a conce_ssã.o
de linhas de créditos especiais para refinanciamento das dívidas.
É inconcebivel que continuemos a praticar uma
polítka que pune aqueles que produzem e que
recompense, regiamente, aqueles que vivem da
especulação financeira.
A continuação dessa politica provocará o êxodo
no meio ru_ral e a aniquilação dos nossos produtores, com o conseqüente comprometimento da
próxima safra.
Uma política agrícola que visa a atender os interesses maiores deste País não pode e não deve
afrontar os interesses dos nossos produtores rurais, que não conseguirão comercializar sua safra
de alho, caso o Governo coloque no mercado
qua]quer cota de importação desse produto, ou
pennita a livre comercialização das 120 toneladas
de alho, apreendidas no Sul do País.
Os produtores catarinenses têm compromissos
financeiros assumidos, decorrentes de empréstimos de custeio do plantio e da colheita do alho,
e não podem esperar, passivamente, que se concretize a ameaça que paira sobre suas cabeças
e que inviabilizará, totalmente, a sua produção
e comprometerá, seriamente, a economia do Estado de Santa Catarina.
Somos, hoje, o primeiro produtor de alho no
Brasil. alcançando seis toneladas por hectare,
apresentando um padrão de qualidade capaz de
competir nos mercados internacionais e eyjtar.
assim, importações desnecessárias que provoquem evasão das nossas divisas.
O Governo brasileiro precisa adotar medidas
que protejam e preservem a nossa agricultura
ou estará decretando a falência de todo o nosso
sistema de produção rural.
Precisamos pôr em prática o nosso discurso
e exigir que se implante uma política agricola que
garanta a tranqüilidade ao homem do campo,
com regras daras e definidas que o estimulem
a plantar cada vez mais.
Entendemos que se deva dar à agricultura um
tratamento diferenciado, não se justificando a aplicação de juros extorsivos e c:orreção monetária
plena àquelas operações que visam ao incentivo
da produção de alimentos.
Não podemos tratar os agricultores como b:$~
mos aqueles que vivem da especu1aç:ão financeira, pois_eles ajudam a construir um Brasil mais
forte e devem me_~er o_ re~eito e o reconhecimEmto de toda a Nação.
O Munidpio de Curfubanos, no m_eu Estado,
vive momentos de grande apreensão, causados

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
por essa políti.ca. irreal e irrac:ional, praticada pelo
Governo Federal, que vem provocando protestos
de todos os segmentos da sociedade ~ exigindo
do Govemo um reposicionamento em r'etação à
nossa agricultura.
Solid.ãrizamo-nos com os nossos conterrâneos
daquele munlcipio e fazemos apelo ao Ministro
da Agricu1tura, ao Ministro da Fazenda e ao Senhor Presidente da Repúblic:a, no s~tido de que
sejam sensíveis aos problemas que estão inquietando a nossa gente e que se alinhem conosco
para, juntos, encontrarmos uma solução que possa Viabilizar a produção agrícola no meu Estado
e devolver a tranqUilidade àqueles que vivem no
carp_po e do campo.
- Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camefro)Tem a palavra o nobre _Senador José Ignáclo Ferreira.
O SR. JOSÉ IGI'IÁ.CIO FERREIRA (PMDB
- __ES. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presi-

dente, Srs. Seriadores:
Está na dependência da PetrobrâS o aliinento
do fornecimento de gás natural ao complexo Siderúrgico de Tubarão (Vitória - ES), ~ fim d~
que ali possa ser instalada uma usina produtora
de ferro esponja, um projeto da Cia. Vale do Rio
Doce, destinado a suprir o mercado interno de
matéria-prima para a produção de ferro laminado
e trefiJados, hoje apoiada: apenas na importação
de sucata.
O Q"ás natural, atualmente fornecido pela Petrobrás ao complexo siderúrgico de Tubarão, é transportado por um duto de pequena capacidade entre a reserva de F~end,. Cedro, nos municípios
de São Mateus e de Conceição da Barra, e o
altiplano de Carapina, no Município da Serra
(Grande Vitória), onde se encontram o superporto
de Tubarão e da Companhia Siderúrgica de Tuba-

rão.
Com o aumento do volume do gás transportado em duto pela Petrobrás, tomar-se-á possível
à aa. Vale do Rio Doce dar início imediatamente
à instalação da usina de ferro esponja, urn investimento da ordem deUS$ 280 ritilhões, com capacidade de geração de 400 empregos diretos e
produção de aproximadamente 5ÕO mil toneladas/ano. Essa produção atenderia de Imediato
à Lta. Ferro e Aço de Vrtória e congêneres, em
perspectiva de mercado garantido, eliminando
em grande parte a importação de sucata e grande
economia enl divisas externas.
Associando-se ao projeto da Cia. Vale do Rio
Doce, o Governo do Estado do Espírito Santo,
através da Coordenadoria Estadual de Planejamento, envia esforços junto ao Ministério das Minas e Energia e a outras áreas de decisão do
Governo Federa], visando o empreendimento,
que simultaneamente atende _aos ili.teresses do
Espírito Santo e do País, como um todo_.
Ouso, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
contar com o apoio e a solidariedade de V. Ex'"
na perseguição desse objetívo, certo de que a
factibilidade do empreendimento pretendido pela
Ga. Vale do Rio Doce repouse na realidade de
nosso processo de desenvolvimento s6cio-eco-
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nômico, sem comprom~ti"iento com quaisquer
dispêndios ociosos quanto a perspectivas de ocio-sidade _do capital a ser aplicado.
Outro assunto que gostaria de obs_ervar, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
. _ __ .
_
--Os trabalhadores do setor público participaram
este ano dos acontecimentos c;.o_rnemorativos da
Semana Santa e da Páscoa na condição do carderito a ser sacrificado. Não a do Cordeiro de Deus,
que na liturgia sabe por antecipação da vitória
sobre as trevas, mas na do cordeiro, mesmo, sempre sacnlicado (e morto) no rito judaico, segundo
o Velho Testamento.
_
_ __
Os alquimistas do _Governo, a portas rechadas,
estavam no laboratório preparando a porçlio
amarga de fel fartamente servido a c;entenas _de
milhares de famílias - se não a milhões, aqui
envolvidos todos os trabalhadores assalariados do
Pa(s -,. na forma de mais um arTocho salmial.
destinado a pagar a conta dos descontroles e
dos erros governamentais que trouxeram o Brasil
à mais profunda crise .~conômica e social.
Há um ano, no discurso que pronunciou perante a Assembléia Geral da ONU, o Presidente
brasileiro anunciava que nàci pagaria a Dívlda Ex·
tema com a fome do povo brasileiro. O corajoso
discurso de então transformou-se na prática insu- ·
portável, e cada vez mais humilhante, da permanente busca de dinheiro pelos corredores dos credores externos, sem limite para os comprometimentos. .
E o bode expiatório, antes situado na incompetência gerencial ao próprio Governo em relação
às próprias contas, de um momento par outro
passou a ser a remuneração dos servidores públicos como se a laboriosa classe, cuja remuneração
nunca é reajustada aos níveis inflacionários reais,
fosse_cu1pada pelo crescim_ento do déficit público
crescentemente construído pela incúria administrativa.
Tudo sofisma, Senhor Presiden~. Nada mais
falso nem tão indigno quanto culpar os trabalhadores pelos erros perenemente cometidos contra
a economia brasileira e, por via de conseqüência,
pelo esvaziamento dos cofres governamentais. Se
a moeda é inflacionária e o instituto da correçã.o
monetária procura recompor (parcialmente, ê c;laro) a remuneração, é natural e lógico que a inflação dos preços deve no mínimo corresponder
ao aumento nominal da arrecadação dos tributos.
Assim, se cai a arrecadação, diminuindo a receita
governamental, fica evidente que a qu_eda na arrecadação não pode ser tributada à remuneração
do funcionalismo nem a qualquer segmento das
classes trabalhadoras.
Agora mesmo, a divulgação de um estudo elaborado pelo DIEESE de Brasília demonstra que
_a queda da receita tributária líquida do Governo,
em relação à sua participação no PIB, tem sido
provocada por várias isenções de tributos, incentivas e anistias fiscais concedidas a empresas privadas. "O setor privado", diz o documento, "conseguiu se ajustar rapidamente, a partir da desestrub.lração das finanças públicas". Se, por outro
lado, há sonegação, fka tâmbém evidente que
nãO é ·o 'trabalhador (nenf especificamente o servidor público) quem sonega impostos, inas os que
se interpõem, como agentes económicos, entre
o consUmidor de bens e serviçoS e o Governo.
Impedir a reatualização dos vencimentos e salários, a esta altura dos acontecimentos da vida
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naciona1, é o mesmo que decretar a instft:Liiçá''
da miséria como horizonte para a famma bra~

sileira.

No emaranhado das diretrlzes falsas em que_

está atónito o Go~ri[Q_ brasi1eiro, o que se pode
creditar à falta de criatividade e/ou de coragem

política para adotar decisões maiúsculas, nota-se
perfeitamente que a deterioração do padrã<;> d.e
vida está levando o Pais a ser a sede não de
uma população de pobres, mas, isto sim, um

enorme contingente de miseráveis. E n,ão nos
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o caminho
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em busca da paz social e da prospl!ridade.

Lembra ainda, que na sessão do Senado, de
terça-feira, dia 26, às 1O horas, deverá verificar-se

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado

a presença do Sr. Ministro da Fazenda_ Mailson
da Nóbrega.

- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cámeiro) :...._A

Presidência lembra aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional realizará uma sessão con-

junta hoje, às 19 horas, destinada a homenagear

a memória do ex-Presidente Tan<::redo Neves, no
terceiro ano de_ seu falecimento.

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carheiro)_- Nada mais haven'do a tratar, declaro encerrada a

presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 35 minutos.)

República Federativa do Brasil
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BRASILIA-DF

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
1 - ATA DA 15' SESSÃO, EM 26 DE
ABRIL DE 1988
1.1-ABERTURA

12- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetas
-Projeto de Lei do. Senado no:> 17/88. de
autoria do Senador Fernando Henrique Car-

doso. que "autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial à Senhora Maria Regi-

nalda Vieira Raduan".
-Projeto de Lei do Senado n9 18/88, de
autoria do Senador Carlos Orlarelli, que estabelece cnlério para a conversão em cruzados
do saldo do imposto de renda a pagar das
pessoas tisicas abrangidas pelo art I o do Decreto-Lei n9 2.425, de 7 de abril de 1988.

dência.

L2.6- Exposição do Sr. MlnlstroMaílson da Nób"'ga
1.2.7 -Interpelações ao Sr. Ministro
da Fazenda
1.2.8- Comunicação da Preskl&lda
- Comparéclmento ao plenário do Senado
Federal, no Pr6ximõ dia 3 de inaiO, às TO no..
ras. do Sr.· Ministro da Administração- Aluísio
Alves.
1.3-ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
.,..- N• 240, de 1987 (republicação).
N• 43, de 1988 (republicação).
3 - DIRETORIA-GERALDO SENADO
FEDERAL
- Extratos de contratos assinados pelo Senado Federal.
'l-'- MESA DIRÊTORA
5 - LiDERES E VICE·LiDERES DE

1.2.5 -Ingresso do Sr. Mlnlslro ao plenárlo

PERMAI'IENTES

-Do Senador Fernando Henrique Cardoso, üder do PMDB, de indicação de Vice-Uderes do Partido.

1:23 - Comunicações da Prealci~cla
~Deferimento,

ad referend.um do CongressO NaciOnal, de oficio _do Presidente de
--LOinisMo Parlanlentai Mista de Inquérito, destiná:da a avaliar oS piejuízos da seca do Nordeste, solicitando a prorrogação de prazo por
mais 90 dias.

:...._ Reéebiffiento, do Poder Executivo, dos
Decretos-Leis n.,. 2A21 a 2.430/88, que serão
oportunamente lidos em sessão do Congresso
Nacional.

1.2.4 ,_Questão de ordem
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Referente aos decretos-leis re<:ebidos pela Presi-

1.2.2 -Comunicações
-Do Senador Louremberg Nunes Rocha,
de filiação ao Partido T rabalhlsta Brasileiro -

P'!B.

Pi);R~~OSIÇÁO DE COMISSÕES

Ata da 15"' Sessão, em 26 de abril de 1988
2~ Sessão

Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidéncia do Sr. Humberto Lucena

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE Pi?ESENrES 0$
SRS. SENADORES:
"·
Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Carlos de'Ca-rli -Áureo

Mello -

Odacir Soares -

Ronaldo Aragão -

-OtavO PiTes -João MenezeS - Almir Gabriel
-Jarbas Passarinho- João Castelo - Alexandre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Cba-

-gcis Rodrigues - Álvaro Pacheco - Cid Sabóia
de Carvalho- Mauro Benevide~- Carlos Alberto-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes
Gaclelha -_Humberto Lucena- Raimundo üra
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PASSOS, PORTO

Oiretor·Geral do Senado Federa_l

,

AGACIEL DA SILVA MAIA
Di reter E)Cecutí\{o
LUIZ CARLOS DE BASTOS
_oúetor Adminir-trativo
.JOSECLER GO_MES MOREIRA

ASSINATURAS

····················~-~~--"'~~·-··~············ CzS.

950.00 :

Exemplar Avulso .. , , , , ,., , , , . ,. , .. , , . ,., . . C<$

6.00 ,

Semestral

Oiretor lndustr.ial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA.

OiretOr Adjunto

-Marco Maciel- ~ueto de Lavor- Guilher~
me Palmeira- Djv_aldp Suruagy- Teotónio Vllela Filho_-_Aibano.Franco...:... FraricisCó Rollem~
berg - Louri~ Baptista - Luiz Viana - Jutahy
Magalhães- Ruy~Ba.celar -_ Jos~ lgnácio Ferreira..:..... Gerson Camata -João Ca1mon -Jamil
Haddad :_Afonso Ariftos- Nelson. Carneiro--:-_
ltàmar Franco. -_Alfredo Campos- Rõilah-Titõ
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva
--lrapuan COSta Júnior - Pompeu de Sousa
- Maurício Co_rr:ea _--_Meira Filho ~-Roberto
Campos - Louremberg Nunes RoCha -Márcio
Lacerda ~ Mendes Canale ~ RaChid Saldaoha
Qerzi---'-Wi]spn Martins- Leite Chaves-Affonso
Carnargo ---: Jqs~ .Richa- ~org~ ~omhausen
- Din,:eu Carneiro - Nels_on Wed~kin- Carlos
Chiarelli -José Paulo Bisai _.:... Jo~é FogaÇa

Tiragem: 2.200-exerilPiares.

Art. 39 __ A despesa decorrente desta Lei ocorM
rer.á.à conta de B:tcargos Previdenciários_da União
--Recursos _sob a Supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 49 ESta Lei_ entra em vlgor na data· de
Suã publicação. _
·
Art ,59 Revogam~se as disposições em con~
trário.

Justificação

JOsé Eduardo Vieira Raduan, falecido em aci~
dente ãéreo no dia 9 de__sefembro de 1987, quando_ se encontrava em pleno exercício de suas fun~
_ções como Presidente do Incra, deixou como herdeira e sucessora, nos termos da Lei Civil, e dependente, nos termos da Legislação Previdenciária, a Sr" Maria Regina1da Vieira Raduan, sua progenitora, vióva.
Parece-me justo que o Estado amplie sua assis~
O SR. PRESIDEI'f!E (Humberto Lucena) - . tência à ·mãe de tão dedicado .servidor, através
A lista de presença acusa o comparecimento__ de
da concessão de pensão especial, nos tennos
70 Srs. Senadores. Havendo número regimen4\l, do Projeto de Lei anexo, tendo em vista a quantia
declaro aberta a sessão.
irris6fia_a que faz jus, p-eTas cálculos do sistema
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra~
previdenciário.
balhos.
Lembro, oportunamente, que já foi concedida
O Sr. Primeiro,;-Secretário irá proceder à leitura pensão especial à Sr' Maria Carolina Vasconcelos
do Expediente.
Freire, viúva do ex~Ministro da Reforma e do De·
®nvolvimento Agrário, Marcos Freire, falecido no
É lido o seguinte
mesmo acidente.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1988. - Fer~
EXPEDIENTE
nando.fleruique Cardoso.

PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1•17, de 1988

LEGISLAÇÃO OTALM

Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensão especial à Senhora Maria Reglnalda VIeira Raduan.
O Congresso Nacional decréta:
Art. 1~' Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder pensão_ especia1, no valor equivalente
a 20 (vinte) vezes Q salário mínimo de referência,
à Senhora Maria Regina1da Vieira Raduan, progenitora do ex~Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária -INCRA. falecido
em conseqüência ~e acidente, no desempenho
de suas funç_õe:$.
Parágrafo único. A pensão de que trata este
artigo é vitalkia e reversível, conforme o disposto
na Lei n~> 3.373, de 12 de março de 1958.
Art 29 Fica vedada a acumulação deste beneficio com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos, resguardado o direito de opção.

Feder.;;~! __

lEI N• 3.373,
DE 12 DE MARÇO DE 1958

Dispõe sobre o plano de Assistência

ao funcionário e sua famOJa, a que se
refere os arts.l61 e256 da Lei n•l.711.
de 28 de outubro de 1952 na parte que
diz respeito à Previd~nda.
O Presidente da República:
Fáço saber qUé o CoriQresso-Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. } 9 O Plano de Previdência tem por objetivo principal possibilitar aos funcionários da
União, segw-ados obrigatórios definidos em leis
especiais e peculiares a cada instituição de previdênda, metas de proporcionar depois de sua mo r~
te; reCursos-para a manutenção- da respectiva fa~

mmo.

Art 29 _O Plano de PrevidênCia Côrilpreende:
I - seguro social obrigatório;
· ·
·
11- seguro privado racutativo.
Art 3? O seguro social Obrigatório garante os

seguintes beneficias:
·
1- pensão vitalícia;
D- pensão temporária;
-m- pecúlio especial
§ }9 O pecúlio especial será cal<:ulado a~
acordo com o art. 59 do Decreto·Lel n9 3.347
de 12 de-junhO de 1941, não pOdendo, porém,
ser inferior a 3 (três) vezes o saJádo~base do contt.
buinte falecido.
§_ 29 O peCúlio- espeCial será concedido ~
!:>eneficiário~. Qbâecida a seguinte ordem:
a) o cônjuge ·sobrevivente, exceto o desqt.:!

tado:
b) os filhos menores de qualquer condi~~t:~.
ou enteados;
c) os indicados por livre nomeação do segt.:
rado;
d) os herdeiros, na forma da lei civil.
§ 39 A dedãração dos beneficiários será f~;_
ou alterada, a qualquer tempo, somente per.:>!!~-
o IPASE, em· processo especial, -nela se meneie
nando claramente o critério para a divisão, nc
caso de serem nomeados diversos beneficiários.
Art 49 É focada em 50% (cinqüenta por cer:
to) do salário~ base, sobre o qual incide o desc(:n!t(
mensal compulsório para o lPASE, a soma ,--1:;,_
pensões à família do conbibuinte, entendida cc
mo esta o conjunto de seus beneficiários <p_;.
se habilitarem às pensões vitalícias e temporá.riª~
- Arl 59 Para os efeitos do artigo anterior, cor:
sidera~se familia do segurado:
1- para percepção de pensão vitalícia: ·
a) a esposa, exceto a desquitada que não recc.
ba pensão de alimentos;
b) o marido inválido;
c) a mãe viúva ou sob dependência econômkpreponderante_d_o funcionário, ou pai inyálido n·caso de ser o segurado solteiro ou viúvo.
n- para a percepção de pensões temporárias
a) o filho de qualquer condição, ou enteado
até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido
enquanto durar a invalidez;
b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, ~tt
a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inváli·-:'o::
enquanto durar a invalidez no caso de ser o segc
rado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados.
Parágrafo único. A fJJha solteira, maior de 21
(vinte e um) anos, só perderá a pensão temporlni.
quando ocupante de cargo público permanente.
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Art., 6~ Jia,qis;trib,~ç~o·das.pensões..s_e~à? ~'?-. ', ·. r~ê,o, Qe, c;<w~l. compatível com a segurança
servadas as·seguintes normas:
- ~_das operações, e o interesse social, e assim, entre
1- quando ocorrer habilitação· à pensão vitalíoutras operações de, aplicação, poderá fazer:
cia, sem beneficiários c!.~ pensões temporárias,
1- empréstir:nos em dinheiro a segurados, meova1ortotaldaspensõescaberâaotitulardaquela;
diante garantia de consignaÇão em folha e' de
n - quando ocorrer habilitação às pensões viacordo com a 1egis1ação vigente;
talicias e temporárias, caberá a metade do valor
_U- empréstimos garantidos por caução dê vaa distribuir ao titular da pens§o vitalida e a outra
leres, facultada a averbação, em folha de jureis;
metade, em partes iguais, aos tib.llar_es das penfi-construção ou_aquisição de imóveis destisões temporárias;
nados a venda a seus segurados;
III-quando _ocorrer habilitação somente às
N-empréstimoshipotecários;
pensões temporária; o valor a distribuir será paV- aquisição de imóveis cuja valorização prego, em partes iguais, aos que se habilitarem.
sumível seja compensadora;
VI- aquisição de títulos de dMda pública;~
Parágrafo úriico. Nos processos de habilitação,
exigir-se-á O minimo de documentação necesVII- outras aplicações, dependentes de aprosária, ajuízo da autoridade a qu_em caiba conceder vação do Governo.
'
a pensão, e concedida esta, qualQuer prova posteArt. 12. - A atuai_Divisão de Seguros Privados
rtor s6 pioêlUiira 'efeito da data em que foi oferee CàPitai~ÇãO do- Departamento de Previdênéiã.
cida em diante, uma vez que implique a exclusão do Instituto de Previdência e Assistência dos Se.rvi.de benelldário.' ·
_ _ _ . _ _ __ _ .
_dOres clQ_ EStado; fie;a t.1"ansfo1Jllada ,em DepartaArt 79 Por morte dos beqeti.çiários o.u perda
meõ.tà âe Seguros' PriV~dos ~ Capitalização, (OS),
da condição es,sel")cial à percepção das pensões,
que será dirigido por um diretor (nomeado, em
estas reverterão:
• _
_ Comi,ssão peJ_o Presidente da República
_
I - a pensão vitalícia - para os beoe_ficiátios
Parágrafo únk:o. A esse dire~qr cabem ·as
das pensões temporárias;
mesmas vantagens e prerrogativas conferidas àos
n-as pensões temporárias --para os seus
diretOrés dos departamentos existentes.
-.
co-benefic:i_ários, ou, na faltã dt;:sj:es1 para o benefiArt. 13.-- AS -obrigações flllanceiras da União
decorrentes desta lei serão recolhidas ao Instituto
ciário da pensão vitallc@._ __
Art 8 9. A despesa com o pagamento da difede Previdência e Assistência_ dos Servidores.. do
rença decorrente da execu~ão do disposto nos
Estado na fomla estabelecida pela Lei n9 2.06_8,
9
artigos4 e5':'destaLel,correráàcontacl.adotação de.9 de novembro P,e 19.53: _.- , _
. -_ .
orçamentária do Ministério da f,azendq., destili.c,da
-Art. 14. O coipO do art. 47, do Decreto-Lei
a pensionistaS.
n'~-2.865~ de 12 de dezembro de 1940, passa_ a
Art. 9'1 Ein" periãdos nunca superiores a urfl
ter.a seguinte redaç'ão:
qüinqüêniO e sempre que as .ci~cut:stâncias ÇlCQ?:"Arl 47..
distribuição total dos lucros;
selharem, o IJ:tstituto de PreVl~~ncJa e Asslstê':_cJa
apurados como prescrito do artigo anterior
dos Servidores do Esta~o. reaJUStará as pensoes
- -será feita da seguinte forma:
concedidas aos benefio~n~s de seus segura~os,
-a) 60% (sessenta por cento) pãra consd~ fonna a atender vanaçoes de c~sto de vt~,
tituir um fundo especial destinado à melhoria
uti1izan_d?'"se do seu fundo de melhona de pensa.o,
dos benefícios concedidos no seguro social;
ou sol1~tando. ao Governo recu~os adlciona1s,
b) 20% (vinte por cento) para constituir
quando msufiaente o fundo refendO.
- uma reseiva de contingência, destinada à gaParágrafo ónico. Da arrecadação proverrlente
rantia das res as técnicas·
das contribuições de ~us segurad.os o~rigatódos,
--. c) 20% (vi~~ por ·cento) para reforço do
para ~s de benefícios de famíl1a, nao ~o.derá
fundo destinado aos serviços de assistência."
o Institufo .despender em despesas admm1stra__
_
.
tivas quantia superior a 20% (virite por cento).
Art. 15. Os arts. 43_ e 49 do Decreto_-Lel i19_
Art. 10. _ O Instituto de Previdência e Assistên- 2.865, de_ 12 de dezembro d.e 1940, passam a
cia dos ~rvidOIJ!:s do Estado, além do seu obje- ~gorar com a seguinte redação:
tivo primordial de realizar o seguro do funclonário
..Art. 43. A rea1ização de qualquer despúblico civil da Onião, poderá realizar as diversas
pesa deverá ser precedida de empenho nas
operações_ ~e sejam ~ulf!ad~ converú:ntes de
c;l.o~çõe_s próprias e autorização expressa e
escrita, que poderá ser dada pelo presidente
'seguros pnvados, cap1tahzaçao, financtamento
para aquisição de casas, empréstimos e outras
em qualquer caso, ou por diretor, em casos
formas de assistência económica.
de interesse de órgão a ele subordinado.
§ I<~ As operações de seguros prlv'3dos, com
Parágrafo órúco. A tomada de contas se
caráter individual, pagáveis por morre, quando
processará normalmente por meio de balannão sujeitas 'a exame médico, terão um periodo
cetes mensais_ e demonstração semanal da
execução orçamentária, sendo facultado ao
de carênc:ia individual de 3 (três) anos civis, não
podendo, antes de decorrido o prazo mencionaórgão fiscalizador requisitar comprovantes
do, ser exigido qualquer beneficio, a não ser em
para esclarecimentos."
caso de morte por acidente.
.........".................................................................... ..
§ -29 As operações de s~uro._quer as do ra"Art. 49. A. fiscalização da gestão fmanmo vida, quer as dos ramos elementares, serão
c:eira do ~ASE será exercida por um Cansereguladas por atos próprios baixados pelo Presilho Fiscal co,mposto de 5 (cinco) membros,
dente do Instituto, após aprovação do ConSelho
nomeados em comissão pelo Presidente da
Diretor (art. 18, n9II, alínea "a", do Decreto-Lei
___República por 4 (quatro) anos, a contar da
n'~ 2365, de 12 de dezembro de 1940).
data da nomeação, podendo ser reconduArt 11, O Instituto de Previdência e Assistênzfdos, e com aS seguintes atribuições:
,cia dos SeMdores do Estado empregará suas
a) examinar a proposta orçamentária encaminhada pelo Presidente do Instituto de
disponibilidades tendo em vista a melhor rem uneT •
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Previdência e Assistência dos $ervidores do
Êsia:dO, autenticada, para publicaç:ao· Pelô
mesmo, depois de verificar estarem obedew.
cidas as disposições deste decreto-lei.. ~i'ri
cas.o contrário, devolvendo-a anotada nos
pontos em desacordo com as devidas alterações;
b) fiscalizar a execução do ors=amento autenticado pelo Conselho ou aprovado pelo
Ministro do Trabalho, lndóstria e Comérdo
e autorizar, mediante proposta prévia e oportunamente apresentada pela administração
- do IPASE apóS examinada a ·sua conveniência quanto às verbas indicada_s, a transferência de uma a outra verba da dotação de uma
consignação e de parte da_ dotação de uma
a outra consignação, respeitando o total or·
ça.nlenf.álio da seção;
c) autorizar o reforço total orçamentário
da primeira seção na base da arrecadação
efetiVa. do -primeiro semestre, respeitadas as
limi~_õ_es do art. 36 d~ decreto-lei;
d) opinar sobre as operações de seguro,
as modalidades de assi$tência e _as aplica~
çõe-s do capital que, além daquelas previstas
neste decreto-lei, corwém sejam adotadas;.
e) oPinar nos casos de alienação de bens
_m6v~iS-ilo IPASE;
- _
f) proceder à tomada de contas da adm[..
nistração do IPASE, através do exame de
seus_baJancetes e de~on~ções da execução orÇamentária;__
g) tomar conhecimento do balanço e d8_
apuração e distribuição dos resultados, dan..
do parecer que será encaminhado ao Minfs..
tro do Trabalho,. Indústria e Comêrclo pelo
Presidente do JPAS~ _
_ _
h) solicitar do Presidente do IPASE as lnformações e diligências que julgar necessá..
rias ao bom desempenho de suas atribuições, sem prejuizo da inspeçào pessoal e
direta, por qualquer dos seus membros, dQS
serviços em geral inclusive dos comprovantes de contabilidade;
i) apresentar ao Ministro do Trabalho, ln·
dóstria e Comércio o relatório an1,.1al de suas
_ atividades, inclusive a documentação das
próprias despesas;
j) êiãborar seu regimento internO,
Parágrafo único. Os mem_bros_ çlo Conseih(:)Ffscal do "lPASE terão rerriuneração idên~
tica à que for fJXada para os membros dos
Conselhos Fiscals dos Institutos de Aposentadoria e E':ensões."
Art. 16. Fica feV09ado o art 48 e respectivo
parágrafo úrUco do Decreto-Lei n9 2.865, de 12
de dezembro de_ 1940, !:ontinu_ando, porém, o
programa e normas de aplicação das importâncias destinadas aos fundos referidos no art. 47
do mesmo diploma legal a serem aprovados
anualmente pelo ConSelho Diretor.
·Art 17. · b plano a que se refere esta lei beneficiará também o extranumerário.
Art. 18. As atuais pensões a cargo do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado serão reajustadas e redistribUÍdas de acordo com esta lei, extinguindo-se os aumentos e
abonos concedidos pelo Decreto-Lei n9 a 768, de
21 de janeiro de 1946, e pelas Leis n90 1215,
de 27 de outubro de 1950, I. 936, de 1 O de
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agosto de 1953, e 2.408, de 24 de_janeiro de
1955.
Parágrafo -único. -Quando o valor das pensões,
computados os aumentos e abonos anteriores,
numa unidade familiar, for superior ao do reajus-

tamento a que se refere este artigo, a diferença
será mantida e distribuída entre os beneficiários.
Art. 19. Os benefícios de que trata esta lei,
também se apUc"am às pensões, atuais e futuras,
a cujo pagamento esteja obrigadO o Instituto de
Previdência e Asslstênda dos Servidores do Estado como conseqüêõCia-da incorpOração da Caixa
de Aposentadoria e Pensões da Imprensa Nacio-nal (Decreto-Lei n9 6.2Qg,- de 19 de janeiro de
1944) inclusive a viúva e herdeirqs_dos aposen-

tados nas condições previstas nO Decreto-Lei n<>
a82J, de24-dejalieirci·de 1946, ena Lein"2.752,
de 10 de obril de !956.
Arl 20. -Poderão contribuir facultativamente
para o !PASE os servidores aposentados antes
da vigência do Decreto-Lei o9_"3.~47, de 12 de
junho de 1941.
Art 21. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicaçãO revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958; 1379
da Independência e 709 da República- JOSCEUI'IO KUBITSCHEK- Eurico de Aguiar Sa-

Bes - Antônio Alves Cimara - Henrique
Lott - José Carlos de Macedo Soares José l'larla Alkmlm - Lúclo Melra - Morlo
Meneghetti-Ciovis Salgado- Parslfal Barroso - Francisco de Melo - Maurido de
Medeiros.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N•18, de 1988
Estabelec:e crltérlo para a c:onversão
em c:ruzados do saldo do Imposto de renda a pagar das pessoas flslcas abrangidas pelo artigo 19 do Dec:reto-Lel o?
2.425, de 7 de abril de 1988.

O CorigreSSo J'{acional decreta:
Art 19 A conversão em cruzados do sa1do do
imposto de renda a pagar relativo ao exercido
de 1988, apurado pelas pessoas fiSicaS abrangidas pelo art. 19 do Decreto-Lei n9 2.425, de 7
de abril de_ 1988, será_ efetuada com exclusão
da variação da Obrigação do Tesouro Nacional
-OTN que ocorrer em abril e maio, aplicando-se,
nesses meses, o valor da OTN em março.
Art 29 Esta Lei entra' em vigor na data de
sua publicação.
Art. ~ Revogam-se ãs disposições em con"
trário.
~~tlftc:aç~o

O Decreto-Lei no 2.396, de 21 de dezembro
de 1987, determinou que o saldo do imposto
a pagar, apurado na declaração de rendimentos
da l'essoa fisica, dever~_ ser corrigido monetaria- mente, a partir de janeíro de cada exercício fmanceiro._
-Em -raceaas prOporÇões do atuaJ processo in: ~~qonã~õ, tal e,agens!a-i_mplíc~f~leVãçãõ-no ~Ior
--:~49 iplposto, mês a mês, em mais de 16%, poden-.dO Che~a~•. ayor.a e~ f!lal_o, a cerca de 20% r Isto
7''Sigh1ffca que a parCela do imp_osto ~ ser paga

em maio já conterá cerca de 100%- de correção
monetária, isto é, o contribuinte. terá_ ele pagar
O dobro do que pagaria sob o regime de legislação
vjg~nte no exercício anterior (I 987), ,
_No caso -espedflco dos assalariados, que não
contam com poupança suficiente, diante _da continuada compressão de sua remuneração, o acr~
cimo provocado pela correçáo monetária do imposto seria atendido com os. aumentos_ com os
aumentos salariais decorrentes dos reajustamentos_ com base na URP. sem esses reajustamentos,
se_us orçamentos, Já estourados, não lhes ensejariam recursos suficientes parà o pagamento da
~ç,Qrr_eç_ã_o acr~cida ao imposto apurado na dedaração.
Ora, o recente Decreto-Lei n12A25, publicado
eXá.tamente no mês em ··que deveriam começar
o·s pagainentos do imposto de renda corrigido,
a1terou a sistemática de reajustamento dos vencimentos dos fuhciónários públicos, congelando os
aUmentos com base na URP, nos meses de abril
e maio do -corrente ano,
Com esSa- PrOVidência. o mencionado DecretO-Lei estancou a fonte de onde o_s assalariados
dO Poder Público iriam ,obter os recursos necessários ao cumprimento de sua obrigação fiscal,
na parte relativa à correção-monetária que é acresddã:ão imposto mês a mês, como explicado.
Para manter a coerência económico-financeira
e evitar a injustiça de cobrar quantias cada vez
maiores de pessoas cujas rendas não crescem,
seria de todo-conveniente que o Governo baixasse
ato dispensando os funcionários públicos do pa_gamento da correção monetária provocada- pela
Inflação, nos meses em -que eles não tivessem
o reajustamento da remuneração à bas.e da URP.
Estas as razões por que apresentamos o presente Projeto, cuja aprovação fará justiça a milhaw
res e milhares de servidores públicos que se vêem
privados dos reajustes de sua remuneração quando, além das várias despesas e compromissos
que têm de atender em época de inflação crescente, deverão cumprir suas obrigações tributárias relativas ao imposto de renda.
Sala das Sessões, 26 de abri] de 1988. -Carlos Chlarelll.

6rasllia, 2.1 de.abn1. de 19E
Exm9Sr.
Senador Humbeito Lucena _
Presidente do Senado F~deral

Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no·parágrafo :d.P art. 64 do Rêglmento Interno, tenho a hüru
de indiçar os seriliot:es SemldQre-s abaixo r~lad•
nados para a composiçãO do Colégio de Vice-1
deres do Partido do Movimento Democrático Bl·
sHeiro no Senado Federal, ressaJvando o dir~it
de_ indJcações futuras e complementares:
'José FO.Qaçà
.
- - -.
N.e1Soi1 wedekin
Mauro Benevides
Ronaldo Aragão
Raimundo Lyra
SeverO OoJ:nes
Qd Sab_óia _ de ,C8!V.al.hq ~
Leopoldo Perez _
JoãoCmmon
Olavo Pires_ . ,

..

. . ~ , , .

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex' rriet
protestos de apreço e admiração. _;_ f'e.T~!=-~
Henrique Canloso.

O SR. PRESIDENTE (HumbertO- Lucena)

O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena)
A Presidência recebeu oficio, datado_ de_7__do e-c
rente, do Senador Teotonio Vt1ela Filho, Presldt:~
te da Comissão Parlamentar Mista de lnqu_érit
destinada a avaliar os prejuízos da seca no norC.::-te, solicitando prorrogação por mais 90 dias ·~
prazo coriceâidô àquele órgão. Tendo o_coi"rido. desde aquela data, aper..
uma sessão_conjunta, sem que a matéria pud~,~
ser submetida à vota~ão por falta _de CfliV•-a Presidêricla, nào havendo objeção no Plenárl·
defere a referida solicitação, ad referendum .
Congresso ·Nacional.

É o segujnte o oficio reo::!bido peta Pr~
dência
- --

OF. N' 25/88- CP! Mista Em 7 de abril de !9É
Ao
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Excelentíssimo Senhor
Os projetas lidos vão à pub6cação. (Pausa.)
-Senador Humberto Lucena
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Sr. 19-Sec:retário.
.Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão ParL
i! lida a seguinte
mentar Mista de lnquéri,tQ, criada pela Resolu!;=='
Brasília, 21 de abri] de 1988.
n9 2, de 19.87- CN, destinada a "avaliar os prej,_
zos da seca no Nordeste", soliCito_ a Vossa Exb
A Sua Excelência o Senhor
Iérida ã prorrogação por mais 90 (noventa) d.1-~
Senador Humberto Lucena
do prazo concedido a este órgão para condu&!
DD. Presidente dO ,Senado Federal
ae seus trabalhos. qUe se enCerrará dia 25 •
Brasilia-DF
abril do corrente.
Senhor Presidente,
Outrossim, esclareço que o pedido se justifk
pela importânCia -clã matéria, objeto de estudComunico a V~ ~. para os devidos fms e efeie que está a exigir go Relator, .Senhor Deputa•_
tos, que me filiei ao Partido Traba1hista Brasileiro
Çésar Cais Neto, um prazo mais dilatado p.ãl
- PTB, cuja Bancada passo a integrar.
elaboração- do Relatório.
Atenciosamente, - Louremberg Nunes Ro-Aproveito a oportunidade para renovar a Vo5~
cmi.
-Excelência os protestos de_ elevada estima e.di::;ü1
ta consideração::=-Jeotõnio VIlela Alho, P~~
0 SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) A comunicação lida vai à publicação.
dente.
Sobre a inesa, ofício que será lido pelo Sr,
O SR. PRESJDEI'ITE (Hwnberto Lucena)
19-Secretário.
A Presidência comunica ao Plenário que recebe
~ fi"âo O seguinte:

os -s-~gtiirites

decr~s-leis:
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MENSAGEM N'
' DE 1988-CN
(n• 168188, na origem)
Decreto~Lei n~>

2.421, de 29 c,1e_ m~r9?. c.l~

19:~?.

que ctispõe sobre o aproveitamento de servidores

de autarquias federais, de empresas públicas, de
sociedades de e.GQnQ:mia ffiista ~ de fundações
públicas que \!iefem a,_ser extintas ou dissoi\tidas,
· e dá ollb"as providêneías. _
MENSAGEM N•
(n~>

Decreto-Lei n• 2.422, de .30 de março de 1988,
que dispõe sobre o p~o para inscrição de ocupa·
çào de imóveis da União, e dá outras providências.
MENSAGEM N•
, DE 1988-CN
(n• 170/88, na origem)

Decreto,Lei ll" 2.423, de 7 de abril de 1988,

que estabelece critériOS pari! tipéigainentó-de gra·
tificações e vantagens pecWliárias aos titulares

de cargos e empregos na Administração Federal
direta e autárquica,. e dá outras providêncJ~.

-

MENSAGEM N•
, DE 1988-CN
(n9171/88, na origem)

Decreto-Lei n• 2.242, de 7 de abn1 de 1988,

que dispõe sobre medfdas para redução de despesas com pessoal nos órgãos da Administração

Federal direta e autárquic"', e dá outras provi·

dências.
MENSAGEM ri'
, DE 1988-CN
(n• 172188, na origem)

Decreto-Lei n• 2.425, de 7 de abril de !988,
que dispõe sobre cnlério de reajuste de ven~
mentos e sal6rios do pessoal _que espe<::ifica, ~

dá outras providências.
, DE 1988-CN

(n9 173188, -na -Origem)
Decreto-Lei n• 2.426, de 7 de abril de 1988,

que alter~nf legislação âõ lmpoSro- ~-Renda- aplicável às pessoas juódicas. _
MENSAGEM N•
(n~>

O Sr. Jmbas Pusarlnho peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

, DE 1988-CN

169/88; na origem)

MENSAGEM N•

A: Presidência convocará sessão conjunta do
COngresso Nacional para leitura dessas matériãS
oportunámen.te de acordo com entendimentos
a serem-mahtídi::iS- ooni :o Presidente da Assembléia Nacional C:õilstitulnte, Deputado Ulysses
Guimarães.

, DE 1988-CN

174/88, na origem)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pa~_oo:
sarinho, pela ordem.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Pela ordem. Sem revisão _do orador.)- Sr. Presidente, acho que o fmal da expoSição de v.. Ex,".,
de algum modo, explica a minha dúvida, porque
de~reto-leí, naturalmente, seria lido ern sessão do
CongreSso-e iiãO em sessão_do Senado. De maneira que nós estávamos estranhando as leitLJr~s
dos decretos-leis aqui, até porque_eles devem ~~
entrada- exatamente no Congresso, para termos
wn prazo ·de decisão.
.
:
_,
- V:Ex' se referiu ~entendimento com o Deputado Ulysses Guimarães?
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Exatamente._v. Ex' vern ao- ~nc;on.trp- da Pcesidência ao procurar, justamente, esclarecer-se. &obre a matéria.
A Presidência teve apenas a intenção de coniuni~af ao Plenário que os decretos-leis já se encqntram no COngresSo Nacional, mas que, em face
das dificuldades para a realização $,s .sessões
do Cói'@fesSó tia clonai, dad~ a prioridade do funcionamento da Assembléia Nacional ConstitUinte,_
. está em entendimento Permanente com o Presidente C.Oysses_ Ouímarã,es, vi~do abrir espaço
para ·as- sessõe.s do Copgresso Nacional em que
_serão_lidQs ~s de_c:reto:-feis, para efeito de conta-·
_gem de prazo e sua apreciação constitucional,
põfs hoje--ioram--menctonados-apenas as suas
ementas.
- O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, isso llão elimina a_obrigação_da ser lido

Decreto-Lei n• 2.427, de 8 de_abril de 1988, __ ll_9 5oni;ire!;l~o Nacion~?que tJlterao Decreto-Lei ll" 2.400, de -21 de dezemO SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) bro de 1987. (Ceasas)
MENSAGEM N•
, DE 1988-CN
(N• 175/88, na origem)

Decreto-Lei n• 2.428, de 14 de abril de 1988,

que dispõe sobre o Imposto de Renda incidente
sobre os ganhos auferidos, por pessoas físicas,
nas operações a prazo em bolsa de vaJores. de
mercadorias e mercados outros de liquidação fu-

tura.
MENSAGEM N•
, DE 1988-CN
(n• 176188, na origem)

Decreto-Lei n~' 2.4Z9, âe 14 de abril de 1988,
que altera a legislação do _Imposto de Renda e
d6 outras providências.
MENSAGEM N•
, DE 1988-CN
(n~' 177/88, na origem)

Decreto-Lei n• 2.430, de 20 de abril de 1988,
que dispõe sobre pagamento de débito previden-

ciário.

· Não, absolutamente. A Presidência não procedeu
à leitura dos decretos, apenas anunciou as ementas de cada um, para conhecimento do Congresso
Nadonal, sobretudo tendo em vista que recebeu
um memorial de mais de 30:0 Cóng'l'essiStãs solicitando que se empenhasse, como o fe2;, para
que esses decreto_s-leis viessem, o mais breve
possível, ao Congresso Nacional.

O SR. PRESmEI'ITE (Humberto Lucena) Em atendimento à convocação feita! atrav~ do
Requerimento Ii"' ~. de 1988. c.ompafece a esta
CàSa·o~s-erihor Ministro de Estado· da Fazenda,
--obirtOr.Maílson dá Nóbregâ.
··
·
~ ~ra_ introduzir Sua EXcelência em plenário o
preSidêil.cia "designa comissão formada pelos SenhOres Senadores Le:opoldo Peres, Jarbas Passarinho, Carlos Chiarelli e Jamil Haddad. (PaUsa.)

(Acompanhado da Comissão designada,
tem ingfesso no plenário o Sr. Ministro Maílson da Nóbrega qUe ocupa éi'C8deira a ele
reservada.)
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O SR. !'RESIDEI'ITE (Humberto Lu~ena) Acha-se em plenário S.~ O Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Doutor Maílson da Nóbrega.
.tiQs termos regimentais, o Senhor Ministro disporá de uma hora para sua exposição.
·
Para as interpelações à S. Ex!' serão chamados
os_ Senhores Senadores inscritos que disporão
de de~ minutos cada um, sendo ~segurado ao
Senhor Ministro igual tempo para as respostas.
Para contraditar o- Senhor Ministro os Senhores
Senadores poderão usar de prazo não superior
a cinco minutos.
Tem, portanto, a palavra o Senhor Ministro Maílson da Nóbrega.
O SR- MAlLSOI'I DA I'IÓBREGA -

Meu

-caro Senador Humberto_ Lucena, Presidente desta
Casa,-Senador João CaStelO, Srs. -Senadores~,Sis.
Deputados, meus amigos da imprensa, companheiros do Ministério da F~~nda, minhaS_ Sr" e
inéus Srs.:
- --Em Primêiro lugar, gostaria de dizer ela satisfaçãô com q"ue"cofnpareço pela primeira vez, no
cargo de Miu(!;tro da Fazenda, ao plen~rio do Senado Fedérai, para prestar um depoimento e esclarecinlento acerca de dl,las importantes ques~s f)a vida nacional:_ _ dl~da ~xtema e o ajustamento da folha de salários_P-o pessoal cfu: União
às J>OSSibflida~es do Tesou_ro Nac:ional.
,- Devo.cOn<::entrar·me, na minha exposição, nu. ma:·ãvalíação" da questão da dívida externa, em
cujo contexto farei m~nção às medidas adotadas
recentemente, seus objetiv.os e. sua yinqilação
com os objetivos -da p_plíti_çª econõmfc;a. do Çio-

ª_

--

Ve.~t?·

1. DesenVolvimento e- Divida Externa -

breve :ietroSpecto · ··

-

- A questãO externa sempre influenciou decisiva·
mente_o processo de desenvolvimento bJasQeiro.
Desde a lndependênda, e sobretudo durante a
República, nossa história económica ê plena de
casos_de__d_i_fi_c.uldades em ·&-ervir _a d'r.rida extenla,
por razões internas ou por causas externas fora
do c::ontrole..do País. Suspensã-o de pagamentos
ou conSolidação de dMd<'ts (os "funding IÇ)ans"
do passado e os acordos de_ reestnrtu~açãq do
presente) ocorreram no Brasil em diversa:;; oport4nidad~s. desde 1898 até 1987, ..e avanç~ em

tQaa_.. _ .

-.

Sob várias formas, as sucessjyas etapas do desenvolvimento econ~mioo do PaiS: resultaram,
em maior ou menor grau, de esforços c(e__adaptaçãa e/ou superação de dificuldades e;<temas. O
processo de sub-stituição de importaÇOes, que
possibilitou a entrada do Brasil na etapa de industrialização avanÇada, é talveZ a exprêSSão -rriâis
concreta deste fato. isto ê, a dificuldade de vencer
as· restrições externas ao desenvolvimento do País.
Por isso, a restrição que temos hoje representada
pela dMda externa cOnstitui apenas uma nova
m_iillifestação da necessidade de nos ~daptarmos
a um arnbie~:nte externo desfavorável e em mudança, e assim garantirmos a continuidade de nosso
desenvolvimento.
O problema da dívida externa, por outro lado,
não pode ser analisadO avaliado de forma isolada. Pelo contrário, é necessário compreender as
condições em que a dívida foi acumulada, as mudançaS qUe ocorreram no cenário internacional
e que deram ·origem à crise, recente, assim corn.o

e
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as razões que estimularam o endividamento do

Pais.
.
É a partir da segunda metade dos anos 70
que o crescimento da dívida externa se ac_elera.
Duas ordens de fatores determinaram esta aceleração:

a)

internamente, o rápido crescimento do pe-

riodo 1968n3, wn dos mais expressivos da eco-

nomia n11donal, havia levado a economia a esbarrar em desequihbrios na estrutura produtiva, que
se manifestavam sob a forma de pressões sobre

a balança comercial. As importações não-petróleo, especialmente de insumos básicos e bens

de capital, cresciam rapidamente, ameaçando
nossa posição externa, mesmo diante da forte
expansão das exportações e de uma situ~ão favorável nos termos de troca;
b) externamente, o primeiro choque do pe-

tróleo, de 73/74, representou não apenas uma
restrição adicional ao processo de crescimento

brasileiro, mas também uma inflexão na tendênda de crescimento de longo prazo da economia
mundial Uma primeira conseqüência, como todos se recordam, foi uma forte deterioração em
nossos termos de troca, seguida pelo estreitamento dos mercados externos a nossas exportações.
A este movimento na economia mundial correspondeu uma profunda alteração nos padrões
de financiamento internacional. Este é um fato
marcante que deve ser devidamente percebido,
porque até a década de 60, o modelo de financiamento intemadonal reservava aos bancos comerciais um papel muito limitado, em que eles, basicamente, se concentravam no financiamento do
Ruxo de comércio e, em a1gumas ocasiões. na
intermediação, na colocação de bônus de países
como o Brasil.
Os financiamentos de longo prazo provinham,
~ a eclosão da crise de petróleo, pelo menos
até o final da década de 60, basicamente das
instituições multilaterais, tipo Banco Mundial,
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, e,
também, ·do-financiamento de importações de
médio prazo efetuados pelas agências oficiais dos
países industria1izados que se reúnem no conhe-_
cido Oube de Paris.
Para se ter uma idéia dessa estrutura, da estrutura de financiamento do Terceiro Mundo, ao final
da década de 60, apenas 25% do total decomam,
ou eram representados, por créditos de instituições fmanceiras privadas, enquanto os outros
75% provinham de fontes oficiais.
-

Em 1973 e 1974, assiste-se à maior mudança
de riqueza já havida na história mundial. TraJJSfere-se riqueza de países ricos e pobres para os
paises eXportadores de petróleo, que não possuíam nem a capacidade de importar, para utilizar
os gigantescos superávits que oconiam em suas
balanças de pagamentos, nem tinham tradição
nem experiência como investidores, como exportadores de capital, para usarem os seus recursos
em investimentos no exterior. Não tendo alternativa, os paises exportadores de petróleo retomaram esses recursos ao circuito internacional, através de depósitos nos bancos _comerciais. Estou chovendo um pouco no molhado, todos
os Srs. conhecem essa história, mas é apenas
para dar uma base de raciocínio e de condução
p_o que vou afirmar em seguida
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Instaura-se, então, o que ficou conhecido como
a_redclagem competitiva dos petrodólares. Essa
foi uma alternativa à outra que deveria então ser
usada, segundo os ana1istas, que hoje reconhecem, que teria sido mais conveniente a utiJização
desses recursos para a compra de bônus e papéis
das instituições mu1tilaterais que, então, fariam
a reciclagem desses petrodólar_es, financiando
projetas nos países do Terceiro Mundo, projetas
não só na ~rea de investimentos mas também
projetas de reorientaÇãO econômlca, modernização de parques industriais, da agricultura e da
pr6pria atividade governamental. Mas isso exigia
uma gigantesca elevação de capital dos bancos
multilaterais cjue Os país-es industrializados não
estavam dispostos a bancar, naquela época, porque a braços com um grande déficit público, a
bancar. Então, ahematlvamente a essa reciclagem
pelas agências mu1tilaterais, a reciclagem se deu,
como' assina1ado, pelos bancos comerciais, que
ampliaram, de fonna considerável, o alcance de
sua atuação. De tradicionais financiadores de fluxo de comércio, os bancos comerciais passaram,
progressivamente, a assumir riscos no setor público do Terceiro-Mundo, riscos soberanos, fmanciando projetas locais, o que não era de sua cultura, não era de sua experiência. Em última análise,
eles estavam finandando os desequilíbrios dos
bal.inços de pagamentos dos países deficitáriOs.
- A partir daí, o financiamento intemaciona1, via
bancos comerciais, se toma abundante e de acesSO ·relativamente fácil. O mercado interbancário
-troca de reservas entre os bancos.:...._ se amplia,
o que permite que bancos de países do Tercelro
Mundo se instalem nas principais praças fmanceiras para participar dessa reciclagem competitiva. É isso que explica a presença, durante certo
periodo, de vinte bancos brasileiros na praça de
New York, que não seria justificável em -o_utras
circunstâncias, não fora o objetivo de participar
da captação de depósitos no curto prazo e de
empréstimo a projeto brasileiros no longo prazo.
Alguns, inclusive, fmanciaram projetas em outros
países da América Latina: México, Chile, Argentina, assim por diante.
t nesse cenário- de abundância de recursos,
de facilidade de captação desses recursos a juros
relativamente baixos. porque -as taxaS da época
- Libor - variavam em tomo de 5 a 7% ao
ano, inferior, portanto, à própria inflação mundial,
que o Brasil se vê diante da necessidade de realizar
um profundo programa de ajustamento económico.
Do ponto de vista das restrições internas, havia
a _justificativa _de eliminar pontos de estrangulamenta na estrutura produtiva do País- principalmente nos casos de infra-estrutura, energia, dado
o peso que passaram a representar as importações de petróleo na pauta das fmportações do
Brasil. Naquela época o Brasil importava 80%
do petróleo_ que consumia. Havia uma clara deficiência de produção interna e dependência externa, portanto, em áreas criticas para _o desenvol- vimento do País, como as de insumos básicos.
petroquímica, papel celulose, não-ferrosos, aço,
barrilha, fertilizantes, defensivos e na área_ de_ bens
de capital.
O novo cenário intemaclona1 justificava, também, que se imprimisse uma ênfase maior, um
sentido maior à exportação do País, o que requeria, também, grandes investimentos e estimu1os
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à moderQg_!ição_ c:Ja estrutura existente, esped~
inente no parque industrial brasileiro.
Naquele momento, tanto a estrutura de dlsp~·~
dio quanto a de renda na economia nacional ne
davam margem à geraçãO de recursos intem·para financiar esse poderoso programa de inve:::;;
menta que é gestado no período do Governo G.sel. Se fizéssemos essas modificaç_ões sem UiT
estrutura adequada de financiamentos, podei--1.
mos afetar as próprias taxas de crescimento •
economia no futuro, pelos_ profundos deseq1
líbrlos que isso causari_a no balanço de pagamci
to e na inflação, inviabilizando, numa etapa po5t'
rjor; o próprio sentido, a própria via:~il!dade .--'
ProceSso de ajustamento que se pretendia. o Ql
se tentava naquela época era optar por um Dr<
cesso de ajustamento do lado da oferta, Isto
verificar a dependência do Brasil de importaçC..
essenciais, na área de irisumos b~co$ e_ bex
de capita.J, aqui mencionados, e desenvolver U1
vigoroso programa de substituição de lmpo1i'
ções. Até então se imaginava que se havia esgot<!r
o ciclo de substituição de importação no Br.-.·
mas o dinamismo da economia_ brasileira, cp
costuma desmentir os pessimistas, mostrava hver grande campo nas áreas de insumos básic•_
_e__de ben_s de capital.
_
_ __
O Brasil promove, então, um- dOS mà.iores p!•
gramas de reestruturação industrial de sua his••
ria em projetas, volto a repetir, na área de ene1:;:
insumos básicos, bens de capital," e se dá Lu
forte estímulo à exportação de produtos indu~t(.
lizados, sobretudo.
É neste periodo que o Brasil se toma, pela f)1
meira yez, um _exportador majoritário de prolh_li._
rridustrializados.lsto ocorre aproximadamente ~
ano de 1978, quando o volume de produtos i1
dustrializados excede o de produtos primádcE hoje eles representam quase 70% das export.
ções do Brasil, contra aproximadamente 15
"20% no início _da década de 60, o que é dã1
indício da modernização da eConomia brasileir,_
O Brasil encontrou uma resposta a essa cor.·~
niência de_ reestruturação_industrial no mend•
nado fenômeno da reciclagem dos petrodólar.:
Era uma resposta para o problema de fman•
menta desses programas. A reciclagem també,
atendia- cabe reconhecer e enfatizar- ao int
resse dos países industria1izados, porque sua·.
zaria o seu processo de ajustamento na medi•
em que se mantinham países, como o Brasil
oUtros do TerCeiro MundO, importando bens •capital e matérias-primas essenciais ao proo:':s,_
de ajustamento _então em curso..
A aceleração do_ endividamento externo, a pa,
de meados de 70, pennitiu que o Brasil avança,.,
na dlreç:ão ·de ampliar a infra-estrutura, mock
nizar e integrar o parque industrial, mantendo
processo de crescimento, embora a ritmo mlento do que havia ocorrido entre 68 e 73.
Normalmente, o processo de endlvidamt:I•i
externo é atendido como reflexo do adiarnet ,:
de medidas cl~ ajustamento, ou seja, enqua,_
se tem a possibilidade _de continuar importan•
ao nível convett~nte para menter certo nível •
consumo e investimento na economia, a dív:i•
externa é, sem dúvida a1guma, um poderoso ;:~_1 ~
do para esse processo.
No caso brasileiro, é apenas uma parte_da ,.-.
dade. O Brasil, ao contrário de muitos países Q1

se endividaram a partir da crise do petróleo, utilizou fortemente esse endividamento para promover profundas transformações estruturais em sua

economia, de modo a se_ ªdaptar a uma nova
realidade, a um novo ambiente externo que, ao
mesmo tempo, levasse -à diversifica_ção da estru':'
tura produtiva da economia nacional.
Deste modo, o D PND, como diz o relator da
Comissão da Dívida EXterna-desta Casa, o II PND
cai como uma luva --S. ~ põe de um Jado,
eu coloco de outro - cai como· uma luva nesse
processo, porque o PND era, no fundo, uma aposta contra o tempo, ou seja, temos financiamento,
temos taxa de juros baixa. temos projeto, vamos
dar um salto no nosso processo de industrialização e nos adaptarmos ao fim desse processo

a uma nova realidade internacional, agora menos

dependente de importações essenciais na área
da energia, bens de capital e insumos básicos.
}ú vem 79, o segundo choque do petróleo e
elevação_ dos jwos internacionais. ,!::ntão, essa estratégia passou a se defrontar com dificuldades
crescentes. O endividamento eXterno, eomeça a
se dissociar, em parte, do processo de investi·
mento, e grande parte do crescimento da dívida
eXterna passa a desti_nar-se a refinanciamento _de
parcela dos juros; a dívida cresce multo rnais a
partir de 79/80,- pelo fenômeno do choque dos
juros.
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Depois dessa breve introdução, gostaria, também, de fazer alguns comentários globais sobre
a crise da dívida externa do Terceiro Mundo, da
dívida como um todo.
Como todos sabem, o processo de reciclagem
competitivo, aqui descrito, chega ao seu final em
agosto a setembro de 1982. Agosto é a morátiSria
mexicana, setembro é a decepção com os resultados da reunião do Fundo_Monetário em Toronto,
o famoso "setembro negro". Os efeitos- da crise
mexicana se estendem a todos os países endivi-

dados.
A crise veio mostrar que havia im vulnerabilidade inerente ao processo de reciclagem competitiva, via basicamente bancos comerciais.
Quando eclodiu a crise, os ban_CQS comerciais
já era responsáveis por 75% do endividamento
dos países do Terceiro Mundo, contra 25% apenas das instituições oficiais, ou seja, uam completa inversão em aproximadamente 1_5, 20 arios,
naquela situação que prevaleda antenonnente.
Verificou-se outra vulnerabilidade, além desse
piso maior dos bancos ~merciais, é que havia
uma pulverização das institulç_ões envoMdas. No
caso brasileiro, são 750 bancos credores submetidos a ambientes regula~rios diferentes, c_ulturas
diferentes, países diferentes, tamanhos diferentes,
grau de envolvimento na çlívida externa tamb~m
distinto. Todas essas diferentes vontades e cult\,1,ras levaram aqui, ao primeiro sinal de estremecímento, como se houvesse uma espécie de pânico entre os bancos, o que provocou a imediata
cessação de fmanciamento ·dos bancos comerciais aos países endividados. Essa ci1se veio evidenciar também uma espécie de anestesia geral
no sistema financeiro in~aciohal.
Os bancos, no afã de reciclar os depósitos, os
petrod61ares, se esqueceram de algumas regras
de prudênda na concessão de empréstimos. Permitiram o acesso generelizado de países do Terceiro Mundo ao sofisticado mercado de capitais
do mundo industriaJizado{>; - Londres, Nova lor-

que, Tóquio - _, países que, no passado, d~do
o baixo grau de_ sofi_~c_ação _nas suas relaçoes
externas e mesmo pelo ta_manho da sua economia se -fimlnciavam tradicionalmente nas operaçõe~ de longo Praia, nas instituições multilaterais.
~A crise nlostrou também que as autoridades
monetárias desses países tinham permanecido
inertes diante de toda_ essa ~:evolução que estava_
acontecendo no merc:adqjntemacional, pós-7 4,
e só despertaram quando crise já era uma realidade.
__
_
O estancamento nos fluxos de financiamento
dos- bancos comerciais para os Países do Terceiro
Mundo obrigou esses países a promover rápidos
ajustes na sua economia, para fazer frente ao no'lo
cenário internacional, agora caracterizado pela
absoluta escassez de recursQS para financiar desequíbrio em balanços de pagamentos, ou seja, passamos de urna situação de_ abundância para outra
--de absoluta escassez.
_
o _
- A percepÇão da crise, nesse momento, é de
que ela seria passageira; tratar-se.-ia de um problema temporário de liquidez, e bastaria um ajustamento dos países endividados, um esforço coqr~
denado de financiamento das instituições multila~
teraís- Banco MJJodial, Fundo Monetário II).ternacional - e das instituições oficiais no âmbito
do au.Oe de Paris e dos bancos, para que esses
países pudessem, no periodo de três anos, promover os_ajustamentos necessários à sua econo=mia_e à nova realidade de disponibilidade de fman~
ciamento, que, aí, depois de três anos, tudo voltaria -à SitUação anterior, e os bancos teriam nOYa:
mente disposição p"ara emprestar, os países,
disposição para tormar, e tudO se normalizaria
sem qualquer problema.
Na verdade, o que se buscava era evitar, nesse
momento de pânico, uma Crise que a}::la]_asse toda
a estrutura do sistema fmanceiro intemadonal_ e:,
por conseqüência, da própria economia mundial,
Não há mais dúvida hoje de que o resultado
desse proces_so_foi uma distribuição muito desi~
gual do ônus do ajustamento. Os países endividados tiveram que reverter a situação deficítária
de seus balanços de pagamentos, especialmente
da balança comercial, e passar a produzir grandes
superávi.ts comerciais, para permitir o serviço dc,.
divida,_ enquanto não se_ achava uma solução ahernativa para o processo de fmanciamento dos seus_
balanços de pagamentos.
-Todas as economias do Terceiro Mundo errtra~
ram em processo recessivo_~ a.fetando as taxas
de investimento. M_élS isso ~ra, como ~ pensava,
temporário, e, lá no fim do túnel, haveria novamente eis bancos emprestando, como o tiQham
feito na década de 7Q_
Essa estratégia, como se reconhece hoje, mostrou-se ihadequada, Porque, ao invés de temporária, a Crise da dívida externa tem raízes muito
mais profundas, tem origens em transformações
de ari-iplo espectro ocorrídas na economia internacional
A fonte de fmanciamento, representada pelo
crescenle envolvimento de bancos comerciais no
financiamento- dos desequilíbrios do balanço de
pagamento, havia surgido no seu lugar nesses
trêS anos de ajustamento. O objetivo foi atingido,
_o fantasma do colapso do sistema financeiro inter*
naciohal e, portanto, da economia internacional
foi afastç!do, mas c1cris:e: de liquidez se transfor-
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mou numa crise de crescimento n~ p~ses do
Terceiro_Murido.
_
Essa deficiência na percepção da natureza da
crise ~·a prúi.i::ipaJ - foi a incapacidade tanto
de _os bancos quanto os países e as instituiçõeS_
multilaterais reconhecerem a ~reza dos desequilíbrios existentes, que exigiriaJl! UJIT períOdo
relativamente maior de ajustamento para que os
países endivlàados promovessem a redução desses desajustes em suas economias,.. _~. durante
esse período, haveria que existir um fluxo adequado de financiamentos, a fim de: que os déficits
pudessem ser _tréiDqüilamente suportados por um
fluxo adequado do exteri,or e desse te~po ~ e~es
países de promover as reformas que eram (equ~~
ridas, sem depJ:imir demasiadamente os seu_s mveis de crescimento econô_rnico,
·
".- - _
Em 1985_surge o Plano Baker, a primeira manifestação ofic:ial de uma potência do mundo indus·
trializado de que a estratégia não era a mais correta. oise não er~ passageira. tinha raízes muito
mais profundas, era de prazo mais longo, e_surge
a idéia de que o ajustamento _era ne_ces.s4tio, m~s
ele deveria fazer-se com o crescimento ,ec,onÕ:mico e social.
O Plano Baker tem quatro pontos: é lançado
_em_Seul, Coréia, em setembro de 1985.0 prilneiro ponto: as ecanomias endividadas deyeriam
continuar o seu processo de ajustamento de for~
ma a criar as condições de um desenvolvimento
sustentado, sem sacrificar, contudo, o seu c(e.s<:imento_ económico e s_ocial.
·
Segundo: QS Pancos credores, por sell turno,
er~ chamadqs.a aumentarçs !!eus financiam_t~n
tos aos países endividados, de forma a evitar que
eles continuas~em _senc;lo exportadores líqu!do_s
de capital, outro fenômeno que decorre da crlse
da dívida. Países, como o Brasil, passam de impor~
~dores a;,exportadores de ç_apital sem ter um volu·
me de poupança suficiente para suportar essa
mudança.
__
-----· __
O terçeiro ponto 9o Plano Baker: as instituições
multilaterais, tipo Banc.o Mundial, apciaiiãm _os
países endividados, tanto na promoção de _refor·
mas qliahto na concessão de fi_n.anciameritos, pa·
ra que, na corijugação dessas duas reformas, se
promovesse o ajustamento de forma não recessiva.
-- -Ffnalrriente: esperava-se que a eConomia interÍ1aCional mantivesse· wn -ritmo adequado de crescimento; combater-se-ia o protecionfsmo de rorma que os países industrializados pudessem ab-sorve:r uma parcela maior de exportações dos países endividados__e, com isto, também, evitar-se-~a
a deterioração dos termos de intercâmbio.
- Destas quatro premissas do Plano 6akes. só
duas se materiaJizaram. Os países continuam' no
seu prõteSSó de ajustamento; os bancos, de..a1~
ma forma, começaram_ a aportar recursos novos
em programa de consolidação, mas nem o Banco
Mundial foi capaz de amplíar os fmanciament®
a esses países endividados nem a economia mundial se comportou como hayi~ sido previsto. E
os países endividados continuaram a transfelir
poupança para o exterior.
A inCapacidade de se implantar, efetivamente,
wna nova estratégía de ajustamento coi_Tl: crescimento conduziu a uma situação insustentável para um grande número de países devedores. A
transferênda de recursoS cOntinuou em 1986 e
parece que continua, ainda, em 1987, acarretando
elevados custos sociais e politicos para os países
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endividados. O espaço para a realização de reformas necessárias à adequação da economia desses países à nova realidade internacional estreitou-se na medida em ·que políticas de curto prazo
e de médio e longo prazos tomavam-se cadá vez

mais difíceis de se conciliarem.
A situação atual mostra que não há soluções
fáceis nem miraculosas para a intrincada questão
da dívida externa dos países do Terceiro Mundo.

Há uma clara necessidade de tempo para que
se promova um saída ordenada para a crise, e
essa saída ordenada deve abranger, na nossa avaliação, esforços de 3- fatores básicos: os países
industrializados, os bãncos credores e os países
devedores.
Os bancos precisam de tempo para- absorver
as perdas, especialmente junto a países de menor
renda. Este _vai ser o preço a pagar por certo
grau de imprudência da década de 70.
Os descontos no mercado sect~ndári_o mos~
tram que esse processo, via absorção de perdas,
já começou. O metcad.o secundátjo, ªn.tes freqüentado apenas por instituições de pequeno por~
te, hoje dele já se valem os grandes bancos para
se desfazer de wna parte dos seus ativos a des·
conto.
Esse desconto vem sendo considerado, por ai~
guns, como urna nova commodlty do mercado
intemaclonal. Ela serve para conversão de dívidas,
para troca de exportações, para operações envolvendo divida das vários paises, ao mesmo tempo.
Exemplo recente é_ o do México com @_ Costa
Rica, em que, através da compra da dívida mexi~
cana no mercado secundário, Costa Rica pôde
fazer uma estruturação da sua dívida junto ao
México, continuar a importar do México, continuar
a obter financiamento do México. O mercado secundário deu desconto, os dois repartiram entre
si o desconto e norrmdizaram-se, com l~o. as
relações financeiras bilaterais entre o _Mêxi._co e
a Costa Rica.
Já se fala na possibilidade de mecanismo semelhante para resolver, em grande parte, a dívida
intra-regional, a dívida entre os próprios países
da América Latina.
Os países industrializados, por seu turno, preci~
sam de tempo para absorver a parcela de responsabilidade que, sem dúvida, lhes cabe na solução
do problema. E eles participam, através, basica~
mente, de uma perda de receita nos se_us orça~
mentes. Como se sabe, a cada dólar que um
banco perde na venda de sua dívida no mercado
sucundário, uma parte é suportada pelo contribuinte do país, em virtude da redução do imposto
de renda a pagar. Eles vão ter e já o estão fazendo
de tirar urna parcela de seus orçametos nacionais
para aumentar o capital de bancos, corno o Banco Mundial, e ampliar o seu papel na solução
do problema da dívida. E todos, Indistintamente,
procuram adaptar os seus regulamentos à nova
realidade do mercado sucundário; provi$õeS, que
antes não eram admitidas, hoje o são para a redução do imposto de renda. Participação de bancos
em c:ertas instituições privadas e púbUcas, que
não era prevista em certos regulamentos de paises _como os Estados Unidos, hoje é permitida.
E os países endividados também precisam de
tempo para ajustar suas economias a wna nova
realidade internacional. Eles têm que fazer isso
de fonna também ordenada, sem nenhum processo de deterioração social ou política e, para

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
isso, precisam de financiamento adequado, en~
quanto se promove esse ajustamento.
O que se observa, sobretudo em 87, é que,
infelizmente, essa última parcela, a do financiamento adequado, não se deu na medida esperada, e alguns paises foram obrigados a suspender pagamentos, inclusive o Brasil, como é do
conhecimento de todos, de suas obrigações internacionais; no caso do Brasil, apenas aos bancos.
Um pouco, agora, da renegociação da dívida
brasileira.
A partir de 1982, a estratégia de renegociação
da dívida externa brasileira não difere daquela que
foi seguida por outros países do Terceiro Mundo,
b~camente na América Latina. Os acordos de
1982, 1984 e mesmo o acordo de 1986 fofam
influenciados pela chamada abordagem convencional da reestruturação. A abordagem convencional era, bas_icam~nte, uma reestruturação do
principal em determinado ano, deixando-se a dívida vincenda intocada, wna associação de Banco
. 1'!\undial, fUIJÕQ Monetário Intemaciona1 e agênéi8s do Clube de PariS; para viabilizar o balanço
de pagainentoS em determinado ano. Os bancos
participavam com ou sem dinheiro novo para pagamento na parcela de juros.
O que observamoS foi que o Brasil não foi capaz
de_ aproveitar as mudanças que começaram a
se operar nesse processo, já a partir de 84. E
quem inaugura wna abordagem não exclusivamente convenciona] é o_ México~ em seu acordo
de 1984, que trazia duas novidades: primeira, o
prazo, que era superior a 15 anos contra os prazos
do passado, que eram inferiores a 1O; e a redução
do spread, da taxa de risco, não apenas para
õs vencimentos de determinado ano, mas para
todo o estoque da dívida públlca.
O Brasil, também, como se sabe, nesse perío~
do, passou por duas suspensões de pagamento,
ou seja, por duas moratórias. Amoratória de 1983,
o. resultado daro d.a suspensão dos desembolsos
dos. bancos comerciais, uma vez que o Brasil não
pôde atender aos critérios de desempenho fixados
no programa assinado com o Fundo Monetário.
Os dois desembolsos eram vinculados. O Fundo
Monetário não desembolsou, os bancos também
não desembolsaram, e o resultado foi uma queda
substancial de reservas. Para preservar o nível mínimo dessas reservas, o Brasil suspendeu, de forma negociada, em junho e julho de 1983, na
Resolução n9 851 do BancO Central, o pagariiento
de juros a todos os credores. A de 1987 também
é uma decisão que visa a proteger o nível de
reserva do País, que havia declinado repidamente,
diante da exacerbação do consumo e do investimento provocado pelo Plano Cruzado. Deste modo, a moratória de 1987 veio a demostrar que
o Brasil reduziu prematuramente o seu superávit
comercial, sem dispor de uma estrutura adequada
de financiamento a nível internacional, se não o
da queima de reservas. À moratória em 1987,
que foLwna imposição dos fatos, deveria ter-se
seguido, imediatamente, um processo de nego. ciação com os bancos privados, que, como assinalei, foram os únicos atingidos pela medida. O
Brasil continuou pagando ao Oube de Paris. ao
Fundo Monetário, a importações e exportações,
ao Banco Mundial, ao BID e assim por diante.
Houve uma demora no_ restabelecimento das negociações entre o Brasil e os bancos privados,
e isso acarretou custos financeiros adicionais para
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o Pais e um grande desgaste..em nosso relaciof;.
menta com a comunidadeJinam:eira ihlt:ü)_a_,~;,
nal como um todo, e não apenas_ com os banccEm 25 de setembro de 1987, o Brasil retome
às negociações com _os bancos credores, ..co1
o objetivo de normalizar suas relações não apen.~
com os bancos privados, mas igualmente C01
outros setores da comunidade [manceh:a intem'
cional. O primeiro resultado_ destas negociaç&-foi a celebrações de um acordo interino, ('Oi
duído em r' ~zembro de 1987, e que asSegut(
a cobertura \os juros atrasados no. perfodo '
fevereiro a d, :embro do ano passado. Em decc
rência _deste entendimento,_ os juros relativos .;::
quarto trimestre do ano foram pagos aos ban..::•
credores.
Quando assumi o Ministério da Fazenda, C1
Janeiro passado, minha preocupação prindp._
em relação à dMda ~ema,. foi a d.e assegt!ro
a continuidade do proc:::esso negociador. A eqtllinegociadora foi mantida, assim como foram rruu
tidas as linhas básicas da _pfoposta de 25 de ~
tembro; pois estava convencido de que aten•~
aos objetivos da negociação. Ao longo dos (Ji
mos nesesJoram feitos progressos importd'''~
nos_.entendimentos com_ o Comitê Assessor !
Bancos, alcançando-se resultados expressiVos r
que diz respeito a pontos relevantes da agen•
negociadora.
A propósito, quero aproveitar esta oportunk!
de, de esclarecimento, de_ debate, mas tambta
de prestação de contas, para trazer ao conhe<
menta do Senado Federal uma relação dos ite.'
mais relevantes já acertados com os bancos:
A) Principal
A dívida do Brasil de _médio e longo prazo p.,,
com os bancos comerciais estrangeiros e agi!:.
cias de bancos bras_ilefros no. _exterior monta
US$ 67.6 bllhões (posição de iegistro no Ba:c-~
em dez/86). A concentração de_vencimerrl_os G.:
sa dívida ocorre no período de 1988 a 1993, api-·
Jdmadamente a 94, 95% da dívida; com os_ban..::•
o vencimento ocorre entre 1988 e 1993.
Na negociação com os bancos, ora em cur~
cons.eguimos reescalonar a- dívida vincenda r
período de 1987 a 1993 ( perí:odo de canse
dação), como fez o México e, em seguida ao MÉ:..co, a Argentina, as Filipinas. VeneZuela. Cfiile, Gil
guai e outros países endividados.
Essa dívida, nesse período que vai de 19(
a 1993, -será rees-calonada cOm 20 -anos de pr.?!z
é o maior prazo já conseguidO por um pafs •
Terceiro Mundo. Com 8 anos de carência, tan
bém é o maior período de carência já consegui•
por um pais endividado do Terceiro Mundo.
Além disso, vencida a carência, os pagarnent<se[ão feitos de forma crescente,_ de tal fonna Q'
no primeiro ano de pagamento, que se dará _s:,
1995, pagaremos apenas 2% do total da dí"--;,_:
e Q ú_ltimP pagamentO s_e dará no ano 2007, •
10% . •
B) Spread e taxa de juros
O novo spread acordado com os bancos
de 13/16% a.a. (0.8125_%)que é exatamente
spreadconseguido pela Argentina e pela Ver,.
zuela. para toda a dMda do setor público. Ot.tu
ganho expressivo é que não haverá mais t?i_.,.
prime no contrato, todas serão regidas pela t;:-.
ljbor, que tem variado a nível rnuitQ baixo r'
que a prime do mercado ãlnericano~ O Br>•L
portanto, ganha duplamente: ganha com a ~~
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ção do spread, que é de_ 1,6%, e b~ixa para a
metade, e ganha com a mudança do referendai
de juros para cálculos dos encargos das opera-

ções com os bancos. Além disso, conseguimos
que os bancos renunciassem à cobrança dos juros de mora no período da moratória - isto é
previsto em contrato e representará uma ecônomia adicional de cerca d.e_ US$ 33_0 milhões de
dólares para o País.
A forma como será aplicada a taxa de juros,
na linguagem técnica das bancos, o carv~ QUt,
todos os contratos do setor púbUco , incluindo
os depósitos no Banco Central, serã.o_ reestruturados_ à nova taxa, ao novo spread de 13/16%
(treze dezesseis avos),
_ _ -·
~um processo complexo, porque, diferentemente de outros países, Q Brasil pulverizou os
seus tomadores, dada à própria diversificação da
economia brasileira. Para se ter uma Idéia, o Brasil
tem mais de 400 devedores no ~tor público contra 30 a 40- no caso mexi~no, ~ menos do :que
isto no caso argentino.
No setor privado também adotamos uma técnica, a da Resolução ~ 63, que pulveriza entre mui~
tos tomadores um mesmo empréstimo tomado
ROl" um banco brasileiro a um banco e$"angeiro.
E a conhedda Resolução n9 63 do Banco Central.
Então, são milhares de contratos que terão que
ser emendados, reformados, e por isso concordamos que, no caso do setor público, a nova
taxa começará a vigorar a partir de 1989.-0 Brasil
perde uma pequena economia de juros neste particular, mas havia ganho, em contrapartida uma
dispensa do pagamento de juros da ordem de
300 milhões de dólares. O que ganhamos com
a dispensa é significativamente superior ao. que
perderemos em decorrência dessa grande dificuldade operacional de emendar o.s contratos.
O Brasil consegue, também, a reprogramação
do pagamento de juros: em vez de_trim~stra_l será
semestral. Era uma conquista que tinha sido conseguida pelo Chile. Ela se incorpora, agora, ao
caso brasUeiro. Isso representa um adiamento,
em termos de fluxo de caixa, da ordem de 600
milhões de dólares. Quer dizer, a conjugação da
nova taxa de juros, a aplicação do carve out,
peóodo de escalonamento e a reprogramação
de juros vai provocar, no periodo que vai do contrato até 30 de julho de 1989, uma economia
de 916 milhões de dólares, de 19 de janeiro de
1988 até 30 de julho de 1989. No periodo da
consolidação, que é_de__88_ a ·93 isto representará
uma redução de 2,5 bilhões de dólares nos _encargos da dMda externa brasileira. _D1,.1rante o periodo
do contrato, vinte anos, a economia é da ordem
de 4,2 milhões de dólares.
O terceiro ponto é o-da necessidade de financiamento. Um destaque deve ser feito, pela primeira
vez na história das negodações: um país consegue definir um montante de recursos sem uma
prévia definição·,- de acordo com o Fundo Mane~
tário e a participação do Banco Mundial. O Brasil
obteve 6,4 bilhões de dóla:~ de recursos adicionais do Banco, 5,8 de médio e longo prazo e
600 milhões de dólares de restabelecimento de
linhas de crédito que haviam sido perdidas ao
longo do periodo que vai de 82 atê hoje. Ej;ses,
da parte de médio e longo prazo, 5,8 bilhões são
considerados brutos, ou seja, toda a economia
que o Brasil fiZer no período do contrato, de desembolso, que é de 19 de janeiro de 1988 a 30

de julho de 1989. Tudo que se fizer neste perío5fo
de economia os bancos abaterão do montante
bruto defmido. Não preclso dizer qt.ie~ apesar deite
acerto, cqnseguímcis que o abatimento fosse menQS, ®seja, estamos economizando 916 milhões
de dólares. Acertamos com os bancos para abater
apenàs 600 Jnilhões de dólares. Portanto, em vez
de 4,9 bilhões vamos a 5,2 bilhões de finand_amento liquido de médio prazo.
O prazo deste financiamento novo será de doze
anos, cinco de carência, que é o prazo que tem
sido concedido a outros países, como o MéXIco
e Argentina. Neste ponto, não diferimos, mas o
spread será de 13116 avos, rilenOr do que alguns
_paises conseguiram. Alguns conseguiram 13/16
na -dívida velha e 7/8 ou 14/16 na divida nova.
A exemplo do que também outros países fizeram,
estamos pagando uma comissão, uma fee equivalente a 3/8%~somente para aqueles bancos .que
aderirem ao programa atê determinado prazo. Se
todos aderirem~ ~so representará _um custo de
19 milhões de dólares para o Brasil, significativamen~ inferior à ecop.omia que será propiciada
pelo acordo em disc.ussão, e esse ponto já definido. _
Unhas de cUlto praZO são uni quarto pofrto
já definido e ·serão prorrogadas por Um periOdci de 2 anos e _meio, ao invés de apenas um~- -que
havia sido a característica dos três acordos anteriores: o de 1982, o d~ 1984 e o de 1986. E
prevê-se, no contrato, que todos os bancos terão
que- restabelecer as suas linhas de crédito.
Há uma deficiência da ordem de 1 bilhão de
dólares, e aqueles bancos que não restabeleceram nãõ terão direito a participar de operações
de relendlng, nem de operações de conversão
da dívida
Acertamos, também, outro ponto relendfnQ-:
os bancos somente poderão emprestar ao Setor
privado os recursos que forerri pagos p~lo mesmo, ou seja, depositados no Banco- Central. Preserva-se;· assim... uma parcela expressiva dos recursos pãra rolaQem da dívida do setor público.
-~-Para o setor privado, o prazo dessas operações
será de sete anos, com quatro de carência. No
"dinheiro novo", de 6 anos, com 3 de carência.
Para o setor público,- que também se beneficiOu
do processo, O mínimo será de doze anos, com
driC:o de carência.
:J;stamOs, paralelamente, aprofundando o diálogo com o Banco Mundial, para restabelecer um
fluxo positivo de recursos.
I:'lo ano de_ 1987, o Brasil pagou, liquidamente,
ao Banco Mundial, 665 milhões de dólares, wna
situação inaceitável, inconveniente para o Brasil
~que predsamos reverter.
Neste contexto está a retomada do diálogo com
O FundO Monetário Internacional, que é um aspecto fundamental no processo de normalização
das relações do Brasil com a comunidade interna· cional.
Se é verdade que o Fundo Monetário não mudou em essência, é também verdade que aprendeu muito com a eJCperiência dos liltimos anos.
Os programas de reajustamento já não buscam
o equiltbrio do balanço de pagamentos e das contaS-públicas no curtíssimo prazo. São várias as
indicações desta evolução: na última reunião do
Comitê Interino, ocorrida há cerca de duas semanas, consolidou-se a idéia de que programas de
ajustamento devem ser de prazo mais longo, vi-
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sande sempre que possível mudanças estruturais
para c:orreçiio de desequilíbrios. Da mesma for-ma, a introdução de mecanismos de contingência
nos em)5rêstimos do Fundo Monetário, recentemente aprovados, veio atender a wna demanda
antiga dos países endividados,
Qeio que dois importantes fatos merecem ser
destacados neste momento em que o Brasil retoma as negociações com o Fundo Monetário Internacional: o primeiro deles é que o programa que
vamos discutir brevemente com o Fi.Jõdo Monetário teria que Ser realizado de qualquer forma,
com ou setrfõ Fundo. Portanto, o program<! antes
de ser uma exigência do Fundo Monetário Internacional, incorpora as medidas de ajustamento ·que
são uma necessidade indis<::uf!Vel para retomada
do processo de desenvolvimento.
- __ _
As recentes medidas ado~das para combater
o déficit público fazem parte desse processo de
_reajustamento, ou seja, da conveniência do_ P.~s
de ajustar a sua economiÇ~, relançar um processo
de investimento baseado na eliminação, a mais
_ampla possível, dos desequilíbrios <J.tuais_da economia nacional. A limitação do endividamentçt
d,os_ Es-taàos~_M.urlldptos e empresas estatais; adequação da folha de salários do setor públicotàs
possibilidades do Tesouro; a eliminação elo subsidio do trigo e outras medidas de ajustamento
que ainda virão, não esgotam o conjunto de medidas.que o GOverno· precisa tomar pára recolo_car
a economia nacional no rumo cert.o. Vamos ter
que olhar corajosamente a privatização de algumas empresas estatais e a modernidade na eco_n_omia nacional, ou seja, a redução sub~cial
da intervenção do Estado, seja direta, seja indiret.a:,
no processo de regulamentação. Além da necessidade de reduzir dri!tsij'camente _o desequillbrio
daS firtançcis públicas, especialmente
União
- a situação do desequilfbrio na C,Jnião é maior
do que nos Estados e Municípios- há uma nova
realidade inte'maci()nal que não pode ser ingnorada, e essa realidade se trad~, do ponto de vista
doméstico, na necessidade de elevarmos substancialmente o níve_l de poupança. O Brasil poupa,
hoje, apenas 16% do PIB, contra 25% rio princípio
da década de 70. Para que esses objetivos sejam
alcançados, fazem-se necessárias, além da redução do déficit público, mudanças prOfundas na
economia, visando não apenas adaptá-las ao novo cenário internacional, mas também eliminar
fatores __ que hoJe entravam a plena realização do
nOsso potencial de desenvolvimento.
Dentre estes ratares, merecem destaque a necessidade de se repensar o papel do Estado na
economia - tanto em sua dimensão r-egulatória
quanto na condição de produtor-direto de bens
e serviços - e de se reveio exceSSo de proteçâo
e regulamentação na área do comércio exterior.
A redução do papel das empresas estatais e
redução do processo regulat6rio são-dois aspectos que corresponderam a momentos específicos
no nosso processo de desenvolvimento, e, não
obstante, fundamentais, para que avançássemos
na conso(idação, integração e diversificação de
nossa estrutura produtiva, hoje representam cabe reconhecer --um freio à continuidade do
crescimento.
"
- O segundo aspecto relacionado à retomª-.da das
negociações com o FMI diz respeito ao pa~ catalisador desempenhado- por aQUela instituição. A
obtenção de um acordo com o Fundo, respei-
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tadas as ctiretrizes de nossa política econômica,
representará a abertura de Importantes canalsjunM
to a Comunidade F'manceira Internadonal, contribuindo para ampliar os fluxos de financimento
para o nosso Pa1s.
Esta é uma condição particularmente importante para a retomada das negociações com os

governos -de paises credores, reunidos junto ao
Gube de Paris.
Reduzir as transferências de recursos significa
poder importar mais. A reabertura das agências
oficiais de crédito às nossas importações é funda-

mental para a1avancar este processo, especialmente no momento em que precisamos recuperarvários anos de baixo_s níveis de investimento.
A normaJização das relações com a comunidade financeira internacional culminará, numa
quarta etapa, com a introdução de mecanismos

'de mercado na estratégia de reestruturação da
dfvida. Este processo já vem, na realidade, ocorrendo com os mecanismos de conversão de divida em investimentos, tanto através de canais informais quanto por meio _dos leilõ_es promovidos
pelo Banco Central. Cohtudo, as condições do
País, principalmente no que se refere à condução
da política monetária, impõem limites relativamente estreitos ao alcance destes mecanismos.
Apenas o reingresso_ do Brasil, em condições
normais, voluntárias, nos mercados financeiros
fu.temadonais, poderá garantir uma solução de
longo prazo para o problema da dívida. As mudanças nos padrões de fmanciamento intemadonal
nãO permitem, contudo, prever uma reversão aos
moldes vigentes na década de 70, antes descri~.
Oeio qUe o reingresSO do Brasil nos mercados
financeiros intemadonais, nos mercãdos de capitais inteniacionais, deverá ser caracterizado pelos
tradfdonais bônus que constituíram no passado
o cerne do endividamento brasileiro no exterior,
e, eventualmente, a um processo de securitização
da dfvida nos moldes, com algumas adaptações
no·caso, do mexicano.
. M final, gostaria de voltar ao sentido inicial
desta minha intervenção. Existe uma nova reali·
dade internacional desafiando a economia brasileira. A continuidade de nosso desenvolvimento
econômico está na razão direta de nossa capacidade de responder de forma adequada a esta
nova realidade. Reconhecer o esgotamento da
abundância de financiamentos externos dos anos
70- não siQnificã :aceitar a realidade de escassez
absoluta e de recessão dos anos
Nosso objetlvo é lançar as bases para um crescimento sustentado na década que se aproxima,
através de uma nova abordagem do processo
de desenvolvimento. É necessário modernizar o
parque industrial, liberalizar o comércio exterior
e redefinir o papel do Estado na economia, reduzindo a intervençao e a regulamentação excessivas, incluindo corajosa revisão __de subsídios e
incentivos fiscais. A estrutura de fmancimento da
economia brasileira precisa ser repensada, buscando novas modalidades de financiamento extemo e a redução do serviço da dívida, mas ao
mesmo tempo levando em consideraçao a necessidade_ de nos apoiarmos cada vez mais na poupança doméstica. Isto é muito importante. É preciso também que o Estado, liberado de funções
que possam ser exercidas a contento pelo s~r
privado, se dedique em maior grau aos programas

ao. - -- -

sociais, especialmente aos destinados a amparar

minha r a S. Ex!', por escrito, as suas pergw ,;_.

as popu1ações menos favorecidas do País.

para que S. Ex" possa, oportunamente, mant:!.-

No plano externo, devemos evitar uma politica
errática que_ oscile entre o conformismo e a confr:ontação. É preciso assegurar continuidade ao
processo negociador. O estágio de desenvoMmento atingido pela economia brasileira não permite seu isolamento, sob pena de sério risco de
retrocesso.
_
É ilusório imaginar que um país sozinho possa
mudar todo um sistema. Reconhecer que a estratégia que vem sendo seguida desde 1982, mesmo
com as melhorias recentes, representa uma distribuição injusta do ônus da crise em desfavor dos
países endividados não nos autoriza a buscar soluções imediatistas e utópicas para a complexa
questão_ da divida externa.
P_or_ outro lado, tampouco devemo-nos acomodar a uma atitude de conformismo e de passividade. Estamos empenhados na obtenção de um
acordo adequado às necessidades do País que
permita minimizar os efeitos adversos da divida
externa sobre a nossa çapaddade de investimento: sobre o déficit público e sobre a inflação. A
eliminação das incertezas associadas ao problema da dívida é fundamental para que possamos
avançar no sentido de recuperar as bases do crescimento e da estabilidade econômica, e, assim,
eliminar as profundas distorções sociais geradas
pelo processo inflacionário.
O Governo Optou pelo caminho da negociação,
buscando mudanças progressivas que tragam
uma solução mais justa para o problema da dívida. A própria evolução dos fatos no contexto internacional tenderá a estimular soluções adequadas
neste sentido. De outra parte, para que o processo
de negociação em curso possa, em todas as suas
fases,_ produzir os resultados que dele se espera,
é imprescin_divel que o Brasil reconstrua sua base
de credibilidade.
A conciliação entre a ne_cessidade de crescimento e o cumprimento de nossos compromissos externos envolve a busca constante de novos
mecanismos que permitam aliviar o estoque da
divida e reduzir o seu serviço. A negoci~ção da
dívida não se esgota em uma ou duas etapas.
Ela é um processo recorrente e, por isso mesmo,
exige fumeza de posições, continuidade e credibilidade na política económica, acima de tudo determinação política para fazer frente aos desafios.
_El:a_ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
~-O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena)Passamos, agora, à fase das interpelações.
A Presidência esclarece ao Plenário, mais uma
vez, e ao Sr. Ministro, que, para as interpelações
aS. Ex!', serão chamados osSrs. Senadores inscritos. que disporão de 1O minutos cada um, sendo
assegurado ao Sr. Ministro igual tempo para as
respostas. Para contraditar o Sr. Ministro, os Srs.
Senadores poderão usar do prazo não superior
a 5 minutos.
Solicito aos Srs. Senadores inscritos proc "em
ser o mais possível sintéticos, de vez que bmos
20 Srs. Senâdores inscritos e o nosso tempo é
limitado já que àS 14 horas e 30 minutOs teremos,
improrrogavelrnente, que encerrar a sessão, diante dos trabalhos prioritários_da Assembléia Nacional Constituinte.
Se algum Sr. Senador inscrito não chegar a
interpelar o Sr. Ministro, poderá, entretanto, enca-

sua resposta através da Presidência.
Concedo a palavra, por 1O minutos, ao noV•
Senador Carlos Chia"relli.
O SR. CARLOS CH1ARELLI - Sr. Pr~·
dente, Srs. Senadores, Sr. Ministro da Fazen·~
Dr. Maílson da N6brega:
Com os cumprimentos pela presença de V. E:
Sr. Ministro, passo à interpelação regimental
GOstaria, em primeiro lugar, de recapitular
fato de que o Requerimento n9 22, que deu orige,
à convocação de V. Ex", datado de 15 de mar.,_
e aqui votado em 22 do mesmo mês, s6 hc_
produz os seus efeitos, cerca de 40 dias depc.;
o que não lhe tira a atua1idade, mas, eviden~.
mente, prejudica a imediatidade que ele dew.;decorrer, nessa relação e nesse diáJogo entre
Legislativo e o Executivo. De outra parte, faz-se lrnpresclndivel, Sr. ,~.'\ir;!.
tro, que se recapitule a V. Ex' o teor do requt,
menta que justifica e determina a sua presen~
nesta Casa, nesta ma_nhã. Ele est,á dirigido, fund.
mentalrilenie, a dois aspectos, sendo um de n~
-reza prioritária:

"O requerimento que ora formulamos!·
veste-se de grande importância e da mni.
urgência na medida em que a situação .-:k
servidores públicos, quanto à percepção r
vencimentos, se encontra sob clima de ~'
pleta insegurança."
Dizíamos isso no requerimento, eu e os U:d~-.
desta Casa, todos signatários, porque havia~;._
e continuadas anunciações de que haveria o co1
gelamento da URP à época. Hoje a URP já f,
congelada e só depois disso e conseqüenternent.
é que V. Ex" aqui vem, quando gostaríamos qt.:
o assunto fosse debatido, como conviria, precoc
e prioritariamente. Este é.o priri1elro asPecto.
Em segundo lugar, Sr. MirUstro, ajuntamos, r:
requerimento, informações que se contraditGf
entre as suas e a de Seu Colega, o Ministro AJ••i~:
Alves, onde são visivelmente diferentes os Ól'!·~:
estatísticos que um e outro referem, no que r'
respeito à situação de salário dos servidores pf
blicos.
Enquanto o Ministro-Chefe da Sedap infUt-Tiiói..que no decurso dos últimos tempos a defasagt::1
salarial dos servidores registrou uma média .-:
BOa 110% equecomaURPafolhadepagamt:ü_;.
chegaria, ou teria c:hegado, a 40% da receita líf!i_
da do Governo, a informação originária de V. E>.
ou do seu Ministério, dizia que essa despesa estlr,;
na ordem de 70% e que teria havido no mesm·
prazo em que o seu Colega, o Ministro daAdi'üir.;~
tração, indicava defasagem e corrosão do sa1ári·
real do servidor, um aumento real de 20%.
Com quem está a verdade? Quais os númer•:que correspondem à efetiva veracidade? Que c:.mentos compulsaram um e outro Ministro, amt...:responsáveis, um pela Administração _da setor C
pessoal e o outro_ peJo pagamento do setor C
_pe_!;!SO~?

_

__

_

Por outro lado, Sr. Ministro,_ não podetja_d.-l-.....
de lamentar a estranheza que tem esta Casa,
tenho eu particularmente, pois o decreto de cor
gelamento, que antecede a sua vinda a esta C~t
e pospõe a sua convocação inicialmente, foi C
8 de abril, tendo sido republicado em 11 de ~.
e_ só ontem à tarde, 25 de abril, atravessou a 11_.,.
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Até hoje não havia chegado ao COngresSo Nado-

na!, foram-se duas semanas e V. Ex' sabe, mellloi:do que ninguém, que com uma inRação de 1f%,
ou de 18%, ou de 20%, fQJ:Çlm·S~ lá pelo menos
9% -ou 10% dos ganhos reais suscetíveis de reajuste_dos servidores, sern que o Congresso seqUer
houvesse recebido os decretos para poder iniciar
a tramitação.
E há um dado de maior gravidade, Sr. MinistrO.
Neste caso, não apenas o decreto-lei gera o efeito
da sua publicação - portanto, está vigente mas, pior, ele tem uma eficáci<!l, temporária e o

atraso implica a inviabilidade de 6 Congressb poder, mesmo deliberando contrariamente, ter condições de operar com resultados produtivos.
Esta é a qUeistão que se ·coloca em primeiro

lugar.
Em segundo lugar, Sr. Ministro, ó!llém da inquietação que me trazem a divergência e a contradição entre os_ dois MiDistros, vE3o que o_ decreto
está na série de medidas que V. EX'ãriWiÇi;a quedeverão ser tomadas para combater o défi<:lt público.
_
Há uma coisa que eu gostaria de entender,- ãfé
porque tenho ouvido tantos e tão credenç_iados
economistas referirem. É que, na medida em (iue
se esteriliza o poder de compra de uma <:lasse
significativa quanto ao seu número e à ~u_a preserrça no mercado consumidor, determina-se evidentemente, uma redução na CélPi!lcidade de consumo. Dessa redução da ç_apaddade de consumo
decorre, por conseqüênCia, üma re<iução na capacidade de produçã.o. Ao diminuir o consumo
e a produção, como de_ !JS-º- os tributos incidem
sobre produção e consumo - creio que cai ou
deverá cair de_ pronto a capacidade de arr~cadação do Estado:
_
_
Então, parece que se faz um buraco na água.
Reduz-se, de um lado, a folha, para reduzir o déficit. Por conseqüência e ·por decorrência. vai-se
reduzir a arrecadação, e continuamos rigorosamente no ponto inicial. Só que, em termos sociais,
teremos feito realmente um ato de iniqüidade.
Esta é a questão que se coloca e que gostaria
de entender, sobretudo quand<;> se congelam os
vencimentos, os preços estão llber~dos e os jJ.~ros
continuam subindo. Evidentemente, por decorrência, em outros setores que poderiam estancar
o déficit público; Sr. Minist;ro, como a redução
da dívida interna e a pressão que dela decorre
sobre os próprios juros e desses sobre os custos
e dos custos sobre o~ preços, nada acontece.
Assistimos ao corte dos_sl!bsídios e creio _que
se corta com real_ eficácia. COmo gaúcho concordo- não há nenhum caráter regionalista com
relação ao trigo-, só que se devem tomar medidas bem mais abrangentes, que tenham realmente a capacidade de redução desse déficit e não
se fi<::ar nessa expectativa continuada sem que
as medidas oçarram.
De outra parte, Sr. MinislfQ, os eStudos do

DIEESE - não está só o DIEESE, mas a FIPE
também faz idêntica manifestação- indicam que
a ORP, a pr6pria URP, foi instrüméhto redutor
em tennos de poder real de compra do assalariado. Reduziu, minguou o valor dos salários. E
essa redução foi da ordem de 31_ a 39%.•. !ium
perlodo de 11 meses, variando em função da
categ"orla profissional.
_
Ora, -sr. Ministro, se a URP, em si, já reduziu
113 do valor real de ganho do assalariado, no
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período de 6 de junho até o final do mês passado,
veja só que extingui-la é realmente partir da negação pafdal da reposição para a absoluta negação
de qualquer parcela desSa reposição. Já não é
mais o assalariado pedindo para ganhar mais,
já não é sequer o assalariado pedindo para manter
o seu ganho, é o_ assafarj_ado pedindo parã. perder
um pouco, que é o significado da URP.
· Este problema, Sr. Ministro, me preo-cupa,
<:piandO vemos Ce~s inffiniiações ·com relação
ao déficit público, como, por exemplo,_ o Decreto-~i n~ 2A04, de 23-de-dezembro de 1987, (}ue
temos_ in_folm_ações até n1~Sino não teria tido o
a~do té<::nico d_e 'f. ~ quando SeCretário--Gei-al
do Ministério da Fazenda, que aumentou o incentivo, a dádiva a fundo perdido na área da Marinha
Mercante~ ern fay:or dos- a_rrnadores, de 12 para
36%, fazendo uma retirada de 154 mllhões de
dólares do Fundo e, conseqüentemente, abalando seriamente qualquer política de combate_ao
déficit público.
·
~~fundamental que possamos entender essa
cllçotorriiã. de postura entre o congelamento do
servidor e a liberação g~nerosa de ince_ntivos_cres_~
<::entes com alíéruotas triPliCadas eiTdavOr dE!: imisetor espedfté::õ-·de -algumas empresas bein definidas.
Sr. Ministro, gostaria, também, que V.~. com
rclãÇâ~-a URP, ~os pudesse. explicar a situação,
<::arrio-v. Exf e como--o~<ioverno vão-enfrE:ntár
a-questão da isonomia. Ontem, no Rio Graride
. do 'SUl, já houve a primeira Sentença reconhecendo a inconstitucionalidade.
Eu perguirto a V. Ex": COrri:O Sé aplica a situação,
em termos de lsonomia, em face da vincu1ação
de ven~iment<;> dos m~ítares .ao ganho do MiniStro
do Superior Tribunal Militar, ao fato de que pai'a
inagistrados só ocorrerá essa contenção em maio
e junho, e ao fato de que, em geral, para todas
as categorias, cessa em junho o congelamento.
Com o- que, até cruelmente congela-se o ganho
do militar em maio, e mais cruelmente congela-se
o do servidor dvn em abril e maio. Em nome
da isonOlnia, pelo menos, um critério deveria ser
usado: se o congelamento é -de um mês para
uma categoria, teria que ser de um mês para
todos, e é eSta ·a questão fundarri'ental.
- Fmalmente, Sr. Ministro, nesta primeira incUrsão, porque vou Usar os 5 minutos- decorrentes,
eu gostaria de dizei' a v_. Ex! a título de informação
e de prOpOsta, qué estamos entrando com um
projeto de lei, agora, pela manhã, no Senado,
qqe _diz apenas o seguinte, ~Sãõ quatro linhas e
vou lê-lo:
-

·:o Congresso Nãcional decreta:
A oonversão em cruzados do saldo do Im~
posto de Renda a pagar, relativo ao exerdciQ
de -1988, apurado pelas pessoas físicas,
abrangidas pelo art. 1~ do Decreto-Lei n~
__ 2.425...''_ - o do congelamento - "de 7 de
_abril d~- 1988~ se_i"á efetuada com exclusão
da_variação da Obrtgação do TesoUfo Nacional, OTN, que ocorr_e em abril e maio, aplicando-Se, nesses meses, o valor da OTN em
ma(&'o,':
--~Eu- (iãO preciso explicàr a V. EXt ·o que ·quef
dizer o projeto, que eu sugeriria, até para ser mâis
expediU! _a eficácia, que V. EX" dlligenciasse para
baix~r como decreto. Qu~m não vai ter a URP
para-reaJuStar-0--seu-sarãno,
se_

-o -mmuno que
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lhe pode dar é que não pague durante dois meses
a sua ·parcela do Imposto de Renda com o reajustamento naquele mês efetivado.
O SR. ~IDENlE (Humberto Lucena}Tem a palavra V. EX', Sr. Ministro, por 1Ominutos.

O SR. MAÍLSOI'I DA I'IÓBREGA- Nobre
Senador Cãrlos Chiarelli, vou tentar responder,
um a um, pelo menos os 11 pontos levantados
na sua inteJVe_nção.
Em pririleiro lugar, o praz.o. Recebi a comunicação de que havia sido convocado, e s6 então
toT)lei c6nhectment,o no dia 24 de março, por
offdo do Presidente desta Casa. Entendo. que,
de acordo com o Regimento e a lei, disponho
de 30 dias para atender à convoc.a_ç~o. Por isso
propus, uma vez .que o têrmino dos 30 dias se
operava f)Uin sábado, a_ minha presença nesta
Casa no dia úb1 imediatamente posterior, que seria
ontem. Por sOJíC:hação dá Senado_r Hw:nb~_Lu
ceha, concordei em adiar_;;~ mif)ha presença nesta
·Casa. Porta_nto, entendo que estou cumprindo riQO!Psamen«: 9 prazo legal.
O segundo ponto que V. Ex' levanta é a questão
da URP, que nào teria sido abordada, coiWf:nientemente, no meu pronunciamento. Espero fazê~to
ao prestar os esdaredmentos que V. Ex" merece.
O terceiro ponto, as estatísticas de pessoal.
Gostaria de me deter wn poucó mais neste assunto. ~?rime iro, POrque não acredito que o Ministro
Aluízio Alves_t~nJ'ta u~do informações falsas, falaciosas, inCorrétas, sobre a questão de pessoal.
U na imprensa algumas declarações atnbuídas,
a S. Ex", mas prefiro acreditar que não se trata
de dtvergência, não se trata de discordância com
os dados do Mip.!S!:ério da Fazen9,a ~ da _Seplan.
Os dãdos que o Ministério da Fazenda tem diwlgado, e que divulgará novamente aqui, são baseados exclusivamente na .contabllidade da União.
E..:.Como----a-contabiUdade- da União, a fonte dos
dados básicos_é o Ministério da. Fazenda, é o Tesouro NaciOnal, e como os ®d9$ sobre Orçamento são os da Seplcin, suspeito que temos os
dados fidedignos. Isto não quer dizer que a manipulação dos dados_ se preste aos mais VMiados
objetivos.
Eu gostaria, nesta oportunidade, de esclarecer,
senador, uma grande confusão conceib,.lal, deliberadamente ou não, instalada no País, quanto
ao que são as receitas do Tesouro Nacional. (Jlti-marnente se fez confusão entre carga tributáiia
bruta, receita bruta, receita líquida, receita disponível, e vou tentar esclarecer tudo isto e me pon!:to
à- disposição, o Minist!S:rio da Fazenda~ para os
ésClai"ecini.éfitos tradicionais que forem necessários. Em primeiro lugar, vamos à carga tributária
bruta~

A carga tributária bruta é o conjunto de receitas
públicas que todos os entes de Governo recebeni.:
Estados, Municípios, União e Previdência Social
ESsá carg-a tributária bruta, hoje, é de apenas 22%
do

PIBc

- Não estou dando aula, acho que esta explicação
é fundamenta] para entendermos. A carga tributária líquida, que é essa carga tributária bruta menos juros, menos subsídios, menos incentivos,
é de apenaS 9% do PIB. Muito bem, este é um
conceito. O outro é reç:eita liquida disponível da
União, isto é, os recursos com que efetivamente
a União conta para realizar os seus gastos. A União
hãõ-'-pode cOntar, Para realizar oS seus ga~.
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com as transferências constitucionais aos Estados__ e Municípios; com as vinculações constitucionais, comO õ salário-educação, nem com as
vinculações legais, como os fundos- Fundo Rodoviário, aSsim Por diante. _ _
O que é receita líQuida disporúvel? é: a re<:elt:ã.
do Govemc:f Feâei'ãl menOs aQuilo que ele tem
que, compulsoriamente, transferir aos Estados--e

Municípios e aos fundos criados pai" lei. A despesa

de pessoal há que ser comparada com essa receita líquida. É com esses recursos que a União
paga o pessoal. A despesa de pessoal não há
que ser comparada com a despesa total do Gover~
no; -porque a despesa total do Governo inclui asoperações de crédito;
Veja V. Ex" como é enganoso fazer uni. _Cálculo
deste tipo. Se pegáSsemos a despesa de pessoal
do Governo e comparássenioif com a despesa
total, a despesa de pessoal estaria caindo em proporção com a despesa total. É puro engano. A
despesa de pessoal está crescendo; a despesa
geral da União cresceu, por urna questão gráfica.
T adas as despesas, ao invés de estarem no Orçamento da União, estavam: urna parte no Orçamento da União aprovado pelo Congresso Nacional, outra parte no Orçamento aprovadO pelo
ConSe1ho _Monetário Nacional. O que se fez fol
uma junção dos dois orçamentos. E a despesa
aumentou, unicamente, por um processo gráfico:
o que era do Orçamento Monetário passou a integrar o Orçamento da União._ Isto é uma conta
simples:. o numerador estava crescendo, mas o
denominador estava crescendo muito mais, por
um processo gráfico. E houve quem informasse
ao Presidente de que a despesa de pessoa1 estava
caindo.
Estou tentando encontrar aqui tirn exercido _como mostra que isto é enganoso.
Vejam só: a despesa de pessoal, em 1985, era
de31% da Despesa. Errf 1986, cai para 19%.
No entanto, em termos reais, a Despesa total passa de 41 bilhões para 104 bilhões de cruzados.
Por esta mágica, poderíamos reduzir a despesa
de pesso_al: era _só_ ampliar a despesa como wn
todo, se endividar no mercado, e a despesa de
pessoal estaria caindo.
O dado relevante, portanto, Semidor, na nlinha
avaliação, é a comparação entre a despesa de
pessoal e a receita disponível do Tescuro. Eoaí
sim, neste caso, a despesa estaria aumentando.
A despesa de pessoal consumia, ao longo do tempo;--entre 45 e 50, no máximo 55% dessa receita
líquida disponíveL Em 1987, ela já consumiu 60%.
E por quê? Porque a União foi transferindo recursos aos Estados e aos Municípios sem a correspondente transferência de _encargos e foi reduzindo a sua receita disponível. E bom lembrar,
e V. EX' é conhecedor. pois um dos autores do
projeto de emenda constitucional que resulta__n"'ernenda conhedda c::omo· Emenda Passos Pôrto,
que os fundos de participação eram 12% do Imposto de Renda e do IPI, até 1975; passaram a
20%, no pei'todo_ Gefsel; passaram a 24% por
uma emenda que foi relatada pelo Senador J~ubas
Passarinho, em 1979; passaram a 28% _com a
Emenda Passos Pôrto, e passaram a 33%, no
ano de 198.6, já neste Governo. OU seja, no período de aproximadamente 1O anos, a distribuição
aos Estados e Mun.icipíos da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, que representam 80%
da arrecadação total da União, passa de 2% do
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total para 33%, e vai passar agora a 47%, no
Imposto de Renda, e a 57%, no IPL Isto teria que
provocar wn desequilíbrio e reduziu a receita disponível do Tésoüro Nactonal.
Portanto, efrte é o dado da contabilidade_ da
Unlão:- os gaStos de- pessoal, em 87,- representaram 60%- da receita líquida dispOnível, e pode~
riam chegar a mais de 100%, não fosse a suspenSão temporária da aplicação-da URP il.os meses
de abril e maio, ou maio e junho, dependendo
da categoria do servidor.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
· O SR- MAILSON DA NÓBREGA- Esgoo_meu temp-o? Eu ainda tinha outras considerações.

to_u-_s~

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como o Senador Carlos _Chiarelli cedeu dois mi-

nutos, V. Ex' também cede.
O SR- MAILSON DA NÓBREGA -Muito
obrigado.
O SR.. CARLOS CHIARELLI - A correção
monetária, em primeiro lugar, em favor do Ministro da Fazenda:

·-0 SR- MAILSON DA NÓBREGA -Outro

ponto levantado pelo Senador, vou olhar s6 o_s
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Governo garante .ã rentabilidade dçs s~us tftu1os-,
.Muito difícil. Seria um conselho difícil de ser dado

Que conselho se daria aos_ trab~adores <p;=
perdessem o_PlSIPASEf\ o Fu[ldo_ de GaraDti.?0:1: Ternpo_d~ Serviçq? Porq~J_e é !ffipossfvel nã•
fazer úma modificação ná · OTN; Sem que 1~-s·_
afete o PIS!PÃSEP, o Fundo de Garã.ntia por Terr.
po de Serviço. .
.~ ·
.
Portanto, Senador, na minha avaliação, o Gc
vemo_ .deve ter a preocupação com o custo ._-;.dívida Q(lblica, não al;r~yé:s do :'ça1ote", mas at.r.-:,
vés de uma redu.çãq persistente, _corajosa, defini
ti.va, do déficit público, que é a causa básica, pr:
mâria, do processo de especulação financeira .dos rendimentos financeiros_ que são _obtidos P')J
aqueles que investem nos títulos do Governo.
Só para concluir o raCiocínio, Senador, é pr.::
ciso entender que, pela legislação brasileira, qua!
quer detentor de título público pode optar, eiY
vez do resgate, pelo pagamento de impostos. Er:.
tao~_ ~ _reduçãQ oficial_ de._ dívida pública acab.:u.-rrecaindo na própria cabeça _q_o_ Tesouro.
Tenho outros pontos aqui para comentar, ITI"'
o farei no curs6 das demais intervenções.
-o-SR~ -PRESIDENTE (Humberto Lucena)
ConCedo a palavra por diiCõ iliiilutos, ao Senado1
Carlos Chiorelti.

mai_s .relevantes.
:A pi'esença no- mercado consumidor do_s ftmO SR_. cARi..oS- C_~ -.:.._ Só_ eSpere
ctoitários públicos. V. Ex!' tem tOda razão. Os ftm- que_ V. ~. Sr._Pre§ideri_~L_Qê uma congPI,..rl::
cionáriOs do Governo Federal, como um todo, quando eu chegar aos cinco minutos, para <fl-';:
incluindo as estatais. representam menos de 4%
possa ter certa elasticidade.
da força de trabalho do País, mas_absotvem mais
Sr. Ministro, V. ~ _real~ente ~pendeu ao qt..;:
de 20% da màsSa .sa:Ia:rial. Então, realmente, eles não pergun~i. formulando_ as perguntas come
têmuniapresençaexpressivanomercado_consu- se_eu_as tivesse feito, e não respondeu ao(!'_;.-::
tnidor_do Brasil.
eu_perguntei.
.
~ -- .
- -~se o Séu raciocfn.io fosse correto, resolveríamoS v.- & disse que aludi que v. Ex!' não est;r,.o_:--problema _ da eConOmia e, portanto, arrecada- Çl,!ffiprindo q Regimento. Eu não disse isto. D~-::
riamos mais, simplesmente aumentando, em _ter- que seria bom que V. EX' tivesse vindo ~>~n~!l.
mos reais, os siilários dos fundonários, o que
para podermos ter discutido, tomado a iniclat:h..suspeito não é verdade. Não é verdade, porque de que houvesse essa possibilidade de o l..egí::
implicaria uma ampliação _descomunal do déficit lativo examinar essa proposta, e não recebê-].;;
público e uma ampliação do grau de certo privilé- como um fato imposto.
gio que já existe em favor de determinadas cate__ Em segundo lugar, V. Ex!' informa que não ~
gofias,_ ":ão-:digo de todas, mas de_determinadas
proc:edente a minJ:ta ponderação de que há diver
cateQorias áos seivldõres do·setor público_ como- gêndãs" eritfe o Ministério da Administração e c
um todo.
Ministério da Fazenda. Lamentavelmente, está
- Aredução-dadividaintema.lsto,Senador,real- aqui o dito. O jornal O_ Estado de S. Pa~k
mente é um fato preocupante. Têm sido comuns
publicou a sua entrevista e a do Ministro da Adm!
as_reiteradas propostas, inclusive de autoridades, nistração, e ele não a desmentiu. Então, não t
no senti.do_de que devemos reduzir artifldalmente culpa minha se há essas visões diferentes, esses
a dívida interna, que é _outro nome mais civilizado
dados diversos dentro dos próprios s_etores de
para se falar em "calote".
GoVerno. OeiO que- S. Ex' terá, também, trab.:
Quem está falando nessas coisas não tem,-em- lhado com algum número oficial Por certo, tam~
bora com boas intenções, a verdadeira dimensão
bém ~nha acesso à contabilidade pública. Creio
do problema.lmagina~se que a díVida pública bra- eu, não sei.
J?or_outr.oJado, Sr. MinistrO, eu não disse, em
sileira está nas mãàs dos bancos. Não é verdade:
81% da díVida pública brasileira estão nas mãos momento algum, Creio _que V: Ex!' ouviU talvez
_de pess-oas físicaS, empresas não financeir_.ãs, fun- PQr ~ma cjueitãO de: Jrispira-Ção não inuit9 adedos-de pensão_e_eritidades de assistêricia social.
quada, que se aplicasse o calote em quem qu.::a
O "calbte'r, · p"àéC:ial ou total, com que nome
que seja. Ãqui eu não cllsse isto, não sugeri, nem
o c:hamem, representa, adma de tudo, um pre- pensei, nem por telepatia. Apenas ponderei que
juizo para esses investidores que acn!ditaram_ no
;:,: c:J!vida _pública é um elemento fundamental do
(jOVerOO. .35% dos fundos de pensão, que foram processo de d~ficit Acho que isto V. Ex' confir=
eio- OUtros paíSes um mecanismo de democra- mou, só que me fez sérias ponderações para que
tização-do capital, estão if]_vestidos compulso_~}~-----------~ n~~asse no calote, e eu não_kl1~h_N_~o sei
fílirite,por-deteilninaÇãOQ-OYema_mental,emtí~u§_f.;_.Y_•. ~ _e~a.p~nsando no__ calote. Esta é a
lo~. d~~I!S()_~; __ ---· _ ·---·- . __ _ ~- ·-··-- _ _ _ :qil~stão. Outra questão, que s_e_ coloca é que,_ na
Q.i_e;- conselhos V. ~-daria a um detentor de- ve-r-dade, o~semdor, que_ é o último da fila, que
urnacadernetadepoupança,queégarantid~pelo -~o tem a quem repassar, é o primeiro atingido
GoVerno, se ele verificasse que item o próprio
por essa trombada do congelamento. I:: ele quem
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paga a conta, quando é realmente o menos dotado, Esta é a questão- fundamental, uma média
salarial baixissima,__Esta é a questão que V. Ex"
não pôde nos colocar. Eu não disse, Sr. Ministro,
este fato de que, aumentando os salários dos servidores re~lveríarnos os problef!1as _através de
decretos. Não; Eu fu[ mUito clarO. Eu disse; sequer

se fale em aumento. Não se está nem questionando a manutenção do valor. Não se pede, portanto, nem é manutenção; pede-se apenas que
se perca pouco.- E V. Ex" entendeu perder pouco
com aumentar. Veja gp, eu falei na URP e a URP

é perder. pouco.

•

Com felã:çãó às ponderações que V. Ex• faz
sobre carga tributária líquida e carga tribu~ria
bruta, já não é com base nisso que estamos faZendo as avaliãÇões e as ponderações.
É V. Ex" que nos traz uma informação importante, ao dizer que se informou :ao Presidel)t~ da
RepúbliCa q'ue -estava -caindo. Quem informou?
Seguramenté, não foi um senador. Alguém da
estrutura do Governo deu essa inforTnação defeituosa. Por· que? Porque há divergência quanto
aos dados. Talvez V. Ex" nos -pudesse elucidar
neste particular, o que seria multo _importante.
Por iSto, coritlnuo na eXpectativa, Sr. Ministro
Mailson da Nóbrega, e apenas lhe diria, com relação ao segundo tema _que é uma pena que, quando a ComissãO Especial da Dívida Externa - que
sempre debateu abertamente com os Ministros
que o anteceder~.- do atual Governo, as· ques:.
tões da dívida externa ~ tOnvid9u V. Ex'1 e. v_. Ex"
nos mandou um estranho ofíciõ, dizendo que em
época oportuna, quando julgasse conveniente,
compareceria para o debate, Isto, realmente, nos
tirou a possibilidade de examinar com prOfundidade a questão. E_u até: goStãria que V. Ex' a
revisse, para que tivéssemos condições efétivas
de debater esta condução nova e inusitada, ao
mesmo tempo antiga, da sistemática de negociação da dívída externa.
Somente lhe pergunto, sobre este ponto, o seguinte: esse acordo que V. Ex!' anunciou já está
feito definitiVamente? Já é um fato encerr;ado,
com sentença trânsi_tada em julgado, ou ê i.Jma
intenção do Governo chegar a esses itens todos
que V. Ex"_ rioS trouXe à"colaç_,êJo?_ln,cl_\.lsive .lembraria a V. ~ que, se -nao-~feito logo ~esse
acordo, para valer, ele vai ter que passar pelo
Congresso, porque o art. 58, inciso I, aprovado
no Projeto da nova Constituição, estabelece que
é da competência exclusiva do Congresso Nadona! aprovar ou não tratados e acordos interoacionais ou atas que acarretem encargos ou çompromissos gravosos ao patrimônio nacional, alterando a redação do atual art 44, que estabeleceria
isto apenas no caso dos atas pertinentes ao Presidente da República.
Fico Sr. Ministro, para não ir mais além, apenas
com uma dúvida, nesta área da dí_vida externa,
já que teria tantas questões a colocar, como ..a
informação da lstoÉ, desta semana, sobre o fato
de que _o 6[aSil está dei:!_ando, neste momento,
de tantas e insistentes divulgações _da prioridade
social, quatro bilhõés de dólares, que estão retidos
no Banco Mundi~ --V. EX' disse que, no ano
passado, tivemos uma transferência líql!ida de
660 milhões.d_e çiQl.?J_~_s do_Banco Mundial, __ e há
informe do mesmo Banco dizendo que é o contrário, deveóamos estar recE~.bendo_ quatrp bilhões
de dólares, e não recebemos, por que faltaraffi

d~erminadas providências, determinadas informações, detennínadas~p-rioridades, nO campo social, à ação governamental brasilelrã.
--- t. _uma informação que me preocupa e que
e:u gostaria fosse eluci~da a_o Senado de maneira
ampla, pela vinculação desta matéria com a prtr:
pria condução da d(vida externa brasileira.
_____Fico na expectativa, Sr. Ministro, do que se fará
com relação à questão da isonomia, já que há
categorias em situação especial, e que serão atingidas durante um mês, e espero que a isonoinía
se _faça não aJargando para essas categorias por
Q.Qis mese~_ o~ cqng~la'"!'~nto, __f!l~S.' pelo meJ:!OS,
retr~indo o congelamento para um mês com relação_ aos servidores_ civis: A medida, aí sim, _Sf.
Ministro_._é da mai? absoluta e fundamental justiça:
quem não vai receber reajuste do Governo ~.-sen
do aquele que lhe_entrega a mercado~a. o trãpa:.
lho, que ê o servidor público, ser obrigado a pagar
ImpostO de Renda com correção nesse -p_erlodo,
não é algo criticável, é algo absolutamente para~dm<al

---O__SR._ PRESIDENTE (Humbe_rto Lucena) Sr_.- ~istro, ficando rigorosamente no Regimento. V. Ex', evidentemente, encerrou a sua respOsta
~ interpelação do Senador Carlos Chiarem. Pttretanto; durante as respostas às interpelaÇões pOsteriores, se V. E>r tiver o tempo necessário, poderá
aduzir considerações às perguntas ou às dúvidas
que _fo~ram agora ·suscitadas em relação à sua
cOntradita. Por outro lado, fic;a a critério de V.
EX depois esclareCer também, por escrito, a_ S.
Ex",-o nobre Uder do PFL, todas essas questões
que_ agora foram colocadas.
O SR. MAILSOI'I DA I'IÓBREGA -Tenho
cntfaior interesse em fazê-lo de público, Senador.

_9

SR. CARLOS CHIARELLI gado,

Muito obrt-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:--:-COncci:lo_ca palavra, para sua interpelação, ao nobre Senador João Lobo.

·o

SR. JOÃO LOBO- Sr. Ministro. vouJàrmlJlar a V. Ex' apenas duas perguntas. Espero
não ocupar todo o tempo que me __é_ concedidO.
_$r.: Mini~tro, há poucos dias, comparecendo perante a CP! o Ministro Dilsçm Fuiléji-9'- .~nfatizou
S~ ~. dramati.carpente, os seus pontos de vista
de que a coisa mais importante, na hora presente,
é a dívida externa do Bras1l Que ela é a respon-~v~l, praticamente, por tudo que eStá aconte_cendo neste País e que talvez, se não. cuic:Jada
com urgência, provocãrà sérios desastres no sucateamento do nosso parque produtivo.
Lembro~me, Sr. Ministro, que um jov_em economista" _defendendo uma. tese •.sobre a mor_ató_ria
soberana: - ê um jovem economí~ que nós
é muito caro, porque carrega um nome que é
m()tivo de muiio orQulho para OPiauí, Dr. Petrônio
Portella Filho - dizia, na sua tese, que o melhor
negociador da dívida externa br~ira havia _sido
o Ministro Dilson Funaro. E cita lá suas razões.
Pentre estas_~staco_ o posicionamento do Ministro_ frente .ao_ F/>11_e_ aos credores ir:rtemacionais.
Poucos dias depois, conversando com o ex-M.ini_$o D_elfi_m_ Netto, S. EX' mostrou_-se surpreen~
dido, e disse que aquela atitude do .Ministro Dfison
Funaro devia ter sido a causa de espanto dos
credores internacionais do Brasil, que o Ministro
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estaYa manifestando vm absurdo. Era a primeira
vez que urri négoctador se propunha a paQar uma
díVida externa Que dívida externa não se pagava,
se rolava, se _compunha, se dava um pouco dos
juros,_ e rolav~ essa dívida, até que o crescimento
âo Pãfs deVedOr alcançasse esse débito,
Então, pergunto a V. EX: qual é o enfoque de
V. Ex', qual é o posidonamento, dentre esses dois,
que V. Ex" vai escolher no presente_momento?
Outra, pergunta. Sr. MinistrO~ é baseada_na minha experiênçia de ex-empresário, no senticto de
perguntar a V. EX' se a experiência da microem~
preSa, a experiência doméstica., que nos dizem
que não adianta reduzir os salários dos seus empregados, _quando eles estão muito altos, dificultando a, Vida da sua emPreSa. Não adianta fazer
es®. _reçl!J,_Çã-o gradativa dess_e salá~o, porque_ se
termina imobilizando a empresa, matando o seu
próprio ·crescimento, que cumpre principalmente
o trabalho de aumentar o seu faturamento, fazer
crescer a stia empresa, para que esses pagamentos dos salários não tenham muito significado
com~ percentual da renda dessas empresas.
Pe_rglinto a V. Ex': será ·que esse exemplo da
microempresa não poderia ser aplicado ao País?
Não seria melhor, ao invés de sacrificar mais uma
vez õ funciOnã:lismo público brasileiro, ao invés
de tirar a URP, que já é, como já foi dito aqui,
uma redução dos seus s~árlos, do restabelecimento dos seus salários, não seria melhor, talvez,
provocar um-desenVolVimento, estimul!'lf o crescimento deste País, o faturamento deste País, para
que nâO fosSem mais sacrificados os seus funcionáriOs e sua classe trabalhadora?
São estas as perguntas que formulo êió Ministro
Mailson da Nóbrega.

a

O SR. MAILSOI'I DA I'IÓBREGA- Nobre
Seo.ador,__vou começar pela última questão.
Em primeiro lugar, o Governo não redl.izit,t_, em
relação_ a 87, o salário real do_ servidor público,
especialmente da administração di(eta. A folha
-de salários em 1988 será superiOr à de 1987.
Ela ia ser impassivelmente superior._Segundo
noS_sos cálculos, não adotada, a suspensão da
URP, o aumento real da folha de_saládos do setor
público, da administração direta, alcançaria entre
40% a 45% acíma_ da in_fl~ção._ Com.~ suspensão
vai ficar entre !? a 10% acima da i_nflação._
Em segundo lugar, o setor- público não pode
ser viSto como uma empreSa do_ setor privado
na questão salarial, porque se paga o funclonaliSJl)Q C.óm reCursoS extraídos .do contribuinte,
com os recursos obtidos_..àa ail;eçadaç;ão ~l!.
tária. Do co_n~ário, poderemos chegar a um ponto, e a_ União estava marchan.do para isto, em
que_ o Governo vai ter que ir ao mercado, aoover~gbt. táo condenado, para tomar dinheiro emPreStàdo e pagàr o pessoal. Quer dizer, a empresa
do setor prívado, _quando não pode pagar a sua
folha de salário, não tem alternativa: ou ela demite
ou ela quebra. Na União Isto n_ão existe. _Na União
não existe, pelo menos, a legislação que permite
a demissão.
·
Por outro lado, a caPacidadé de_ re_tirada de
rE:Cursoà. do- contribuinte está exaurida. Não há
Como amPliar, ainda mais, ã CarQa tribUtária. PO-dem-se eliminar vazamentos, combater a sonega~
Ç~Q, lentar,.t:ri~bvta;r·um.~l!~~ ~a_is ps_ ganhos
de_ capital, mas numca ampliar consideravelmente a carga tributária de modo a suportar. um au-
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mento. justo atê. Todos gostariam que o funcio-

nário público, todos querem Isto, tivesse um salário condigno, mas que seja compatível com as
possibilidades do próprio Pais. Do contrário, co-

mo fará o Oovemo se gastar toda a sua receita

para pagar o pessoal? Como fará o Governo para
custear os programas sociais? Num país de tão
profundas desigualdades, de tão profundas distorções na distribuição de rendas, como evitar que
o Governo não exerça um papel ativo na promoção social?

dência frente aóS credores

intemacion~is.

EntãÇ>,

o Ministro Dilson Funaro estava apenas traduzindo aquele pensamento que era do_ seu Partido.
A dívida externa deveria ser negoci111dÃ. Já o Ministro Delfim Netto, que naturalmente expressa o
pénSámehto do regime anterfor, do regime militar,
adiava que a dívida não pre<::isava ser paga; bastava ser negociada e rolada para frente.
Desses dois posicionamentos é que eu gostaria
de saber qual será o adotado pelo Ministro Mailson
da Nóbrega.

Outro pOOto. Ficou a impressão, e o Senador

Carlos Chiarem deixou isto claro nas suas afumações, de que o déficit público está sendo conticJo
em cima do funcionaJ!smo público; Não é verdade: O ajustamento da folha de sal_ários às possibilidades do Tesouro é apenas uma das medidas
necessárias para se evitar o colapso das finanças
do Governo. Outras medidas foram adotadas e

outras ainda serão adotadas, podemos mencionar: a limitação do endividamento de Estados,
Municípios e empresas estatais; a eliminação do

subsidio ao bigo; uma revisão profunda dos incentivos fiscais, que foi promovida no final do
ano passado, ainda a partir de estudos realizados
pelo Ministro Bresser Pereira, em que se eliminou
o incentivo ao turismo; reduziu-se substancialmente o incentivo ao reflorestamento; eliminou-se
o incentivo à exaustão_mineral; reduziu-se o Incentivo à infom1áti<::a, Embraer, fonnação profissional
e alimentação do trabalhador. reduziu-se o volume de fundos setoriais e regionais; de 50% do
Imposto de Renda só 40% do Imposto de Renda
devido nas empresas, pessoas jurfdi<::as. Está-se
fazendo um esforço muito grande de redução
do déficit público em todas as {rentes.
No caso do salário do Governo Federal, da
União, o que se fez foi uma redução dos ganhos
reals que haviam slcio obtidos em 1987 e que
sio incompativels com as possslbilidades do Pãís.
Isto vaf-nos obrigar a outra medida, qual seja,
iii medida em que o custo do salário avança sobre
a receita disponível - e isto vai acontecer - ,
temos que cortar em outros programas de Governo, para dar espaço a esse avanço do salário.
V. Ex' comentou sobre a visão de um jovem
ec::onomista que comenta a estratégia do Ministro
Dilson Fun8ro sobre a dívida externa.
.I:: muito salutar, Senador, que as pessoas escrevam, critiquem, debatam, analisem uma questão
tã.o importante para a vida nacional, como é a
dMda externa. Devemos ter gente que critica, gente que condena, gente que apóia. O perigo é que
uma pessoa - não sei se este é o caso - sem
experiência prática, embora com grande experiência ou conhe<:ímento açadêmic;:o, saia do lado
da pesquisa e venha conduzir as negociações de
uma questão tão importante para a vida do País.
Enquanto o jovem escritor continuar elogiando
A, criticando B, ele está prestando um grande
serviço ao debate acadêmico.
Se não me engano, V. Ex' me pergunta se deve~s ou não pagar a dívida- é isto?
O SR. JOÃO LOBO- EXato. Eu gostaria de
tomar mais claro o pensamento, Ministro. Sei qUe
é um jovem acadêmico, que é uma proposição
intelectual, mas foi .o procedimento do Ministro
Dilson Funaro e era o procedimento que defendia
a idéia~chave do PMDB. O PMDB era que queria
. ~moratória da divida, aquela posição de indepen-

O SR. MAILSON DA NÓBREGA - Não
me filio nem a uma corrente nem a outra. Gelo,
em primeiro lugar, que o Brasil não atingiu a idade
de pagar a sua dívida externa. Um País s6 pode
atingir esse estágio, e o exemplo mais recente
é o da Coréia, -quando os níveis de poupança
de seu povo são superiores - des_culpem-me
falar, aqu~ um pouco numa teoria econômica à sua necessidade de investimento.

O SR. JOÃO LOBO - Era este_ o pensamento do Ministro Delfim Netto_.

OSR. MAILSON DA NÓBREGA- Exalamente. Então, suponhamos o c~ da Cotéia do
Sul, que poupa 30% do seu Produto e precisa
investir apenas 25%, a Coréia do Sul pode-se
Q.:rr ao luxo de exportar 5% para pagar a sua
dívida externa, e pode fazê~lo com grandes supe~
rávits comerciais.
_ Não é o caso do Brasil. O Brasil _p_r~isa importar
c:apitais, porque não desenvolveremos a economia a uma taxa razoável de 6% _a 7% sem investir,
de forma eficiente, uma proporção muito maior
do" _que estamos investindo, hoje, em t"E!Iação ao
P!B._"Po_rtanto, temos que nos tomar_ novamente
importadores de capital.
Quanto ao segundo ponto, o que se tem que
admitir também é qlie não s6 no Brasil, como
no Terceiro Mundo, como um todo, a dívida tem
componentes de excesso, excesso esse que decorreu de um choque de juros, ocorrido entre
1981 e 1982. Todos devemos trabalhar para que
o estoque da dívida - isto vai ocorrer, isto está
ocorrendo - se reduza ao longo do tempo, seja
pOrque um banco vende isso no mercado secundário e alguém vem aqui e investe com desconto,
seja porque utilizamos para pagar exportações,
seja porque utilizamos para rever ou reestruturar
a dMda intra-regional da América Latina. Portanto,
o nosso objetivo é seguir uma tendência internadona! de redução progressiva da dívida, através
de mecanismos de mercado, como já está ocorrendo, e, em seguida, criar as condições para
que o Brasil possa voltar a endividar-se de forma
adequada e nos limites convenientes, porque, a
menos que consigamos importar investimentos
estrangeiros na medida de nossas necessidades
- e precisamos disto para continuar investindo
mais do que a nossa capacidade de poupança
-.vamos ter que continuar um processo de endividamento crescente, adequado, em relações
adequadas às nossas exportações e ao Produto.
Isto é o que ocorreu em todas as economias que
passaram·de um estágio de desenVolvimento parao de país industrializado; aconteceu com os EstadOS Unidos e está acontecendo agora com os
países do Sudeste asiático.
Em resumo: busc!mlos uma negociação adequada da divida externa que permita:

1 - a redução dos engarcos da dívida;
2 - o prolongamento dos prazos de pagamento;
- 3.:.._0 prolongamento_ -dos prazos de ca·
rência;
4 - a criação de condii'es,para redução
do estoque paulatinamente dessa dívida;
5 -criar as condições para o retorno
co-ordenado, voluntário do País ao mercado
internacional de capitais. como é do interesse
da economia nacional_ e _cU,. área social._
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador João Lobo, V. Ex' d~eja. ainda
contraÇ.itar o _Sr. Ministro?
-- -0 SR. JOÃO Lo'BO - Não propriamente
para contraditar, Sr. Presidente, mas apenas para
dizer ao Sr. Ministro que eu sei naturalmente que
essa receita liquida, sobre a qual vem crescendo
assustadoramente o encargo do funcionalismo
público, também cresceria se houvesse um de.
senvolvimento, um crescimento das fontes de arrecadação. Se este Pais começar _a crescer, a apli<:ar e a investir nas forças produtivas, essa receita
líquida vai aumentar indubitavelmente.
Não vejo por que, ao invés de sacrificarmos
·o futicTOnalismo públfco, retirando-lhe esse míni·
mo de correção que a URP dava ao seu salário,
rfão tentar a outra .forma. Evidentemente, Sr. Ministfó, os vazamentos devem ser evitados. Todos
esses vazamentos e desperdícios devem ser fiscalizados e corrigidos, mas a qua1idade de vida do
funcionalismo público devia ser preservada.
Quanto à primeira interpelação, estou certo c!.::
qUe V. Bel' tem o mesmo enfoque que o Ministre
Delfm Netto: é preciso que o Brasil se integr;:
à coletividade internacional novamente. Evidenk:
mente, não vamos redescoQrir_a ~:oda, não vw-no:
fazer nada de novidade. Te mos ó sentido da prc
porção: sabemos que o Brasil não pesa decisiv:.
mente sobre o mundo financeiro intemado;;.e que o Brasil tem que ir de~vagar.
Todavia, Sr. Ministro, cada povo tem o seu ht.
bito cultural e os seus valores a preservar. C::~d-
nação deve negociar tndMd~;Jalmente a sua po::;
çãó, sem querer integrar-se ri um coletivismo: por
que os outros países fizeram, o Brasil vai fazer
Cada país deve preservar a sua autonomia, a S'I.J·
váiâade, o seu orgulho nacional .

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacei.:u
(Pausa.)
S. Ex.' não se encontra em Plenário.
A Presidência esclarece aos_Sr:s. Setiadorés ins
critos que estabeleceu o contiaCiltório_ de ac-or•:.
com as Lideranças, e a praxe que tem sido segt.:!
da nesta Casa. para: a interpelação dos Srs. Mini!:
trQS, é a interpelação entre os que apóiam e q'-'-"
fazem oposição ao Governo.
_
CoriCeâo- a-palavra ao Sr. SeOador Femand·
Henrique CardoSo~
O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDe
~. Sr. Pr_e:sidente, por ~-~
reconhecido a existª!l~i;;- de realidades politlc;;
arem das partidárias, poi- ter aherado a ordeú
a fim de fac:ilitar o debate que propicie inforrü;.ções mãis precisas desta Casa. Eu não esta-..pteparado para fazer a argüição já, porque ifr-:
giner ~ue, como Líder do PMDB, falaria nuuu
oPortunidade. Mas já que o Presidente honra-Ir..
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com a condição de Uder da Oposição... vamos
lá!

Sr.-Ministro, V. Ex' sabe que esta manhã sentime outra vez em casa, porque, como sabe V.
EX", fui a vida toda professor e depois trabalhei
nas Nações Unidas. Ouvindo V. Ex" aqui, pude

perceber que boa parte da sua exposição foi uma
aula, e uma aula ê muito bom. Naturalmente V.
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manhã anteriormente à assinatura da moratória,
me disse que Sui!l Excelência_ tinha decidido a
moratória. Não foi um programa do PMDB, foi
uma decisão política do Presidente da República
e que O
por Uma razão técnicct_ QU seja, as
reservas haviam caído além do limite· que Sua

fez

Excelência considerava o supÓrtável, e disse mais:
que, por Sua ExCelência, teria feito essa moratória

EX' nos esclareceu vários pOntos qUe são obsCJJ- há _mais tempo, quando as reservas chegaram
ros da teoria econômica e toda_ a história da qívida, a 6 bilhões .de dólares_. Quenj ponderou a Sua
isso sempre é bom repetir, mas já disse o Sen-ador EXC.elência dos_ riscos âa moratória - pasme o
Carlos Chiarelli, não foi para isso que V. Ex" foi Senado - 1\li eu, (toe consultei Sua Excelência
convocado. Graças à lucidez e à rapidez do seu sobre as conseqüêricias eventuais da moratória,
raciocírilo, v;Exi' percebeu e, no fim, veio ao ponto posto que eu sempre fui, no meu Partido, claqueou quase chegou ao ponto. E. depois, me senti les que acharam que a moratória não é um "".abrena ONU, porque o modo -como V. Ex' expôs as te sésamo". A moratória é uma vicissitude e não
negociações me pareceu fami1iar naqueles relat6um objetivo. e que essa vicissitude deveria ser
rios que se fazem na ONU, nos quais se mostra feita com cautela.
que a parte "A" tem que fazer tal coisa, a parte
Feita a moratória, a linha política do Governo,
"B" deve colaborar de outra maneira, e a parte depois que saíram o Ministro Dilson Funaro e
"C'' de outra maneira ainda, de modo- que no
o Ministro Bresser Pereira~ foi uma linha negociafim será happy end, e V. Ex', mais uma vez, dora e essa linha negociado~ teve o nossq apoio.
Teve o_ apoio da Comissão da Dívida do Senado;
anunciou o happy end.
V. Ex' disse aqui, ao Senado, que as ·questões participamos, parcialmente atê, para permitir essa
estão muito bem encaminhadas e que já bouve negociação, participamos de algwnas gestões, e
vários acordos que eu não sabía. Aliás, a partir V. EX' disse _que man~tia a mesma linha
da minha pequena experiência na matéria, me -- Ouvi os avanços- havido na negociação, mas
parece que não houve tanto avanço quanto V.
pergunto a V. Ex': estas definições que nos traz
Ex' está acreditando. V. Ex', parecendo wn fundohoje - para mim isso s_ão noviQ.,.des, fico felíz
nário internacional, acredita na boa vontade, na em ouvi-las; e aí é a f~gura do Ministro falando,
boa vontade dos banqueiros, na boa vontade dos
nem é o professor, nem o funcionário; ê o homem
países industrializados e, naturalmente, nc:~ boa que está nego'Ciando os interesses do Brasil que
vontade nossa, tambêm, que esta é indiscutível.
díz: "conseguimos um prazo de 20 anos para
O Governo tem demonstrado, tem feito gestos o principal, com 8 anos de carência; conseguimos
seguidos de boa vontade nessa questão da dívida, qUe este pagamento seja feito de forma crescente
só que a realidade, me parece, não é bem assim
de 2% no início e a 10% na última parcela; cansee me dá a sensação de que o que falta mesmo guimos baixar o spread; conseguimos que a riéposiçãopolitica,égovemo.Nãofahaanós:quem me rate não seja a taxa de referência; coqse-ensine. não falta a n6s quem leve com jeito as guimos que o cmve out seja aplicado ao setor
público ..."
~=~~~--c=-----~
negociações do ângulo internacional, como funcionário da ONU; falta-nos quem diga o que queV. Ex' nos apresenta como se isto fosse a negqremos e quais são as possibilidades reais de mu- dação proposta, mas V. Ex&, - se não me falha
dar a situação.
__ ---ª memória - equivoca-se, porque a negociação
V. Ex• nos disse, e com razão,_ que o quadfo _prOPOSta éOm relação ao spread não era ésta
internacional hoje é outro e requer, portanto, meO spread, dizia-se, seria zero; nunca acreditei no
cUdas muito mais efetivas de reajuste. V. Ext até _Spread zero. De qualquer maneira, o spread que
disse aqui que já está tomando essas medidas, se obteve é um Spread convencional, é o Spread
e disse mais ainda, o que jâ suspeitávamos, _que que o México já hélvia obtido. Nenhwna vantagem
essas medidas preconízadils pelo Fundo Monesubstancial nesta matéria.
tário Internacional, e V. EX' tinha fetto uma declaraQuanto ao carve out, é só pata o setor público,
ção, anterior, que corrobora o que ouvi do Diretor- não se aplica ao setor prfVa.Clo. E mais ainda: penGeral do Fundo Monetário lntemadonal, o Sr. Mi- sava-se que esse:. auve o~t seria computado a
chel Camdessus, que as mudanças da politica
partir CIO 1~de]ãneiro de 1987. V. Ex' nos anuncia
do Fundo são naquela linha do funcionário da
aqui - eu não sabia. estava achando que seria
ONU - são de gestos de boa vontade, mas não em 1 988~ mas nãO,- vai ser em 1989. Não houve
são substantivas. Na prática, o reajustamento que avanço nenhunl, creio eu.
está sendo proposto à economia brasi1eira é con- ~ Cçm relação ao montante de recursos, ouvi,
vencional. Não ouvj nada aqui que não fosse con- _ inúmeras .vezes, o Ministro BiesS.er Pereira, em
vencional.
nome do Governo, dizendo o seguinte: "Primeiro,
Ouvi de V. &a, no início de sua gestão naCo- não seriam pagos juros, não seria fêita sequer
missão da Dívida Externa, que V. Ext iria manter
a suspensão provisória da moratória se não tivesos mesmos critérios, ou, pelo menos. óS mesmos
se ha.vido L!ma negociação global".. Houve a susobjetivos que já estavam colimados à negociação pensão provisória da moratória, pagamos os juros
que já vinha sendo feita pelo Sr. Ministro Bresser antes de haver a negociação global. Ainda sob
Pereíra.
a condução do Ministro Bresser, nós o _interpeQuero esclarecer ao Senado, como já o fiz em
!amos mais uma vez 'e S. Ex' disse: "Não; se não
mais de uma vez, em primeiro lugar que, quando - hOUver um acordo até o dia 29 de jarieiro, n6s,
houve a declaração de moratória, quem me infor- novamente, vamos· evitar que nos arrisquemos
mou sobre a moratória não foi nenhum Ministro.
a uma situação -igual à anterior, ou seja, que o
Foi o Presidente da República, que chamou a
País fique sem divisas suficientes". Não obstante,
mim e ao Deputado Carlos Sant'Anna, e que, na
foram pagos cerca de 2 biJhões de dólares, sob
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o conceito da pagamento de juros•. e não houve
acordo global. Portanto, não vejo que tenha havi·
do, ne~ matéria, um grande avanço.
E rnai.S ainda, disse V. EX' que o montante desse
acordo é muito inferior ao mo!Jtante que se;Jiil~!;Ji
nava inicialmente, ou seja, pergunto a V. EX': como
vão ser pagos os juros deste a.no; haverá um empréstimo-ponte? Já está de_finido o empréstililoponte para permitir os juros deste ano? _Mais ainda,
V. Ex' fala num fel de 3/8% para os bancos que
cederiam ao acordo. Esse acordo
_que ponto
está? Quantos bancos firmaram acoiao? ,O País
preds8 saber. Já o disse o Sewdo_r _ç~os-Chia
relli que esse acmdo terá que_ ~r aproyado pelo
Congresso, prov;!Jmente. _V. Ex'_ nos traz. como
já resolvido._ Nã_o vejo que S!eJa as.sim.
~ ·E, finalmente, 7lessa parle, a questão_ que V.
EX' não deixou bem claro sobre a vinculação ou
não dos desembolsos à aprovação do.FMI..
U ria Gazeta Mercantil declarações .c;lo Secretário-Geral da Fazenda._ Michal Oart~nkraut, e
creio que V. EX' tam~m. no ·sentido-de que até
a expressão -"monitoramento" foi usada. Yeja, .r:epito, não tenho. horror a palavras, apenaS quem
tinha era o Presidente da República, que declarou,
inúm~ra_s_vezes, que não_aceitari_a monltorametto.- Pergunto a V. ~ agora vai-se __aceita(? Ou
Será o chamado monltoramento espontâneo?
quer dizer, corremo{' nós a [azer tudo aquilo_~e
eles desejam para depois diZer: "Não, não foram
eles, fomos nós".
...".
Eu_ preferiria que dissesse claramente _ao País.
Se tem- que se fazer o ni.onitoramento, por circunstâncias_ que podem ser c:ompreensíveis,
compree~vieremos, gostando ou não gostando,
é a realidade que se há de impor. Agora, dizer
que nãç, que não está havendo moJUlqramento
e, ao mesmo tempo, fazer o monitorarnento, <;~cre-
dito que criará para o GoYemo urria_sitUaÇão difícil
_ de ser explicada, porque vai ter que usar subterfúgios o tempo todo para dizer: é, mas não é
bem assim, parece que foi. N6s é queremos- o
que eles querem.
V. ~ disse - e o disse c:om razão - que
se esgotou o modelo de financiamento ..N.ão entendi bem a referência que fez ao meu Relatório,
como se eu tivesse criticado a l}til~ç_ão dos fundos externos. Não, eu não cnlico. Mas V. Ex" disse,
e é verdade, que houve um esgota~ento desse
tipo de fmanciamento. Acredito que V.. Ex" mais
adiante volte a insistir n~ te_se d.e que_ ~m dos
benefícios da nossa normalização de relaçf;les
com o Fundo Monetário Internacional é que esse
-mercado voluntário" de t:apita1s reaparécérá Pois
bem, estive, como sabe V. Ex!'., conversandO com
o Comité Assessor dos bancos em Nova Iorc:iue.
Qevo dizer que o Comitê AsSessor dos ·Bancos
-parece-me que o_ Brasil não c:l.evefi;:t mais man- ter esse Comitê,_ pois nos cUst_ou 5 milhões de
dólares, não sei _se foi aprovado pelo' COnselho
Mon~o Nacional, e _esse Comitê tem apre_sentado resistências crescentes _às nóssaS pn?J>ostas,
são pagos e não vejo que teriha sido fUncional
esse COmitê, V. EX' tem J11ais Informações do
que eu -,lá estará presente o E.conol-ii~·chefe
do Banco Morgan, o Sr. De Vries, que fez uma
exposição que me pareceu_bastante reaii~ta e que
nos relatou algo que V. Ex'" disse e des~s~.: ·:~da
a situação intemacion~. era meH:tor f!.Ue ~ada País
contasse com a poUpãnÇa intern-a, PorqUe dificilmente haveria o afluxo de recursos para e~es

em
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países, até porque os países desenvolvidos- Estados Unidos e da Europa - esuwam atraindo,
de novo caP'itais, onde há excendentes financeiros
hoje é na Ásia, e esses excedentes dirigir~se-ão

mais facilmente aos países que oferecem oportunidade de mercado, posto que ninguém pode
pedir ao capitalista que ele venha aqui por gesto
de boa vontade, e!e vem por uma questão real".
Acredito que V. Ex', portanto, quando diz que,
por um lado, teremos que ampliar, regularizar as
nossas negociações com o fundo, Para que possamos obter rec.ursos, faz 1,1TTla ap9sta, que eu
diria arriscada, porque não creio que esses recur-

sos venham a partir desse gesto de boa vontade.
Em segUndo lugar, disse V. EX', no final, ao responder ao Senador Carlos Chiarem, .o oposto di~
to; disse V. Ex! que recursos são difícies e que

temos de contar com a poupança interna, e que
o reajuste é feito pela poupança. A contradição
lógica, às vezes, ocorre no discurs-o· e não tem
importância. Importante é saber como o GOverno
está encarando a retomada efetiva do desenvolvimento, e aí, nesta fase ~ é a última questão
que coloco~ é-que as medidas que V. Ex", estão
implementando silo medidas que vão desacelerar
a economia- V. Ex' mesmo reconheceu, parcialmente, ao Senador Carlos Chiarelli que há essas
medidas que vão desacelerar e economia - e
usou V. Ex' um argumento que não entendi,_ e
peço de novo ao Prof~ssor o esclar~cimento, que
é o seguinte: ...

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) · Com a licellça do orador...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não. Não dei licença, porque S. Ex" ·nem

me pediu.

O Sr. Marcondes Gadelha- É do interesse
de V. EJcf também. Trata-se de uma questão de
ordem só para efeito de co_ndu_ção çl.os trabalhos.
Tenho ·observado, Sr. PresidenteL q.~e tem sido
concedido o direito de réplica ao interpelante, mas
não tem sido concedido a trêplica ao Mínistro,
como é usua1, coino é praxe nesta Casa.
Indago de V. Ex', Sr. Presidente, se isso é matéria regimental ou foi uma decisão ad hoc:::, específica para esta sessão.
O SR. PRESIDEI"ffE (Humberto Lucena) rigorosamente regimenta!.

t

O SR. FERl'W'IDO HEI'IRIQOE CARDOSO -Eu pediria a V. Ex', 'Sr. Presidente, solici-

tasse ao Senador Marcondes Oadelha fizesse e~sa
questão em momento oportuno. S. Ex' está-rrie
interrompendo.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) A Mesa solicita também ao nobre orador_ que seja
rápido, pois seu tempo regimental está eSQOiado
em três minutos.

O Sr. Marcondes Gadelha- Peço desculpas
a V. Ex' pela inteifetêheia, Sen~dor Fernando Henrique Cardoso:
O SR. FERl'W'IDO HEI'IRIQOE CARDO-

SO- Mão há o que descu1par. Eu queria pedir
uma explicação ao Ministro Mailson da N6brega
a respeito do que dissera sobre a URP,_ V. Ex'
disse - e isso está no elenco dessas medidas
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que virão para poder permitir o re~ustamento
O SR. MAILSOI'I DA I'IÓBREGA- Muito
da economia- V.Ext disse que, pelos seus cálcuobri_gado, _Sr_. Presidente.
los, a. URP produziria um aumento real das· despe~
São tantas as questões~ que vou ser O mais
Sás- de 40% se não houvesse o --çongelamento.
breve em cada uma delas.
Pois bem, aproVamos várias vezes m-edidas de
Em primeiro lugar, não disse que era a URP
controle e a URP nos foi explicada que teria uma
que estava levando a um aumento de 40%. Acho
virtude excelsa.. QUal era a virtude excelsa? ~e houve~~ má _i~tefJ?retaç~o._~enador.
É que a URP só teria efeito de 8.umento rea! de
O SR. FERl'IANDO HEI'IRIQ(JE CARDOsalário no caso- da inflação decrescente, até porSO - É poss'wel.
que ela corrige os salários pretéritos, e que não
O SR. MAlLSON DA I'IÓBREGA - Não
seria_ de nenhurriã. inaneira possível que a URP
é a URP, foram os aum_~ntõs conc.edidos ao longo
fosse um fat.ot indutor da inflação, porque ela
corrigiria, aDaiXo, -~dnflaçãá pãssada. Todos os · doS: 'últimos anos~ muitos deles em 1987, que
levariam a fOlha de salários do.-seior públko, da
cálcu1os que analisei, todos os exercícios que exa_administração direta da União ã. níveis aCímá do
minei a respeito mostram que efetivamente houve
-um _decrêscimp real de sa1ário a partir da URP. que são as receitas dispoiúveis dO Tesouro.
~Eu pergilhto ~a V. Ex.' se nesse cálculo - e V.
São várias as decisões na área das universidades, na área ·do "furicio'nal~o ·Como um todo,
Ex' diz que os dados são mesmOs e as manipucivil e militar, com os aumentos dados em outubrp
lações são muitas - não houve uma manipue_ erii janeiro, e assim por diante.
lação, não de V. Exr, mas de quem fez os quadros,
Aseganda_é_a_questão da poupança. Também
e sé fez uma hipótese de iriflação decrescente,
acho que fJJi maLentendidç. O que eu digo é
porque, em hipótese de inflação decrescente, a
que devemos nos basear cr~sçe!}~men~ na pouURP Se toma, efetivamente, um indutor de aumen~
pança interna. É preciso haver um esforço de
to de Salário re~. Mas, no Ca~ de inflas:ão cresrecUperaÇão dos niveis de poupança, para que
cente, ela não é um indutor de salários, e digo
ele y_olte, pelo menos _no campo interno, ao que
isto somente para corroborar o -que aSseverou
_ele foi no_ início da década de 70, em que o País
o Senador Carlos Chiarem. Quando V. Ex' - e
· comp um todo poupava, do lado interno, algo
ac~ito perfeitamente suas explicações, porque focomo-23% do PIB,_e hoje não poupa mais do
rai:_n ffitiito bqas sobre o conCeito de despesa disque 16,17%.
·
ponível, de recU-rsos dispõnívei$- quáiSquer que
-V. EX' questiona a questão do mercado yolun~
sejam os conceitos, quando se cõnfrontam os
tário e traz uma informação do Comitê de Bancos.
dadOs relãtiVos à questão da divida mobiliária intema- que passou de 1.2 para 5,3 trilhões de cruza- Tenho uma irúormação de quem trabalha no mer-cado que o Brasil deve freq-üentar. R~ente,
dos; quando se confronta isso com os 300 bilhões
o Comitê de Bancos, a partidpação de bancos
que se poderiam poupar seyurando todos-os salácomerciais financiandO pfojetoS em países como
rios•. pergunto: V. Ex', tãO preocupado em evitar
o Brasil é, definitivamente, coisa do passado. Estio çalote, por que não se preoc:upa, também, em
ve, agora, em Caracas, com o Presidente da maior
-evitar a gatunagem nos salários? Qual a razão
casa de lançamento_ de bónus do merçado japopela qua1 temos tantos cuidados em evitar...
nês, que me disse eSperar que o_ Bras_il fosse o
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) primeiro país da América Latina a voltar a freqüenNobre Uder, eu pediria a V. EJcl' que c:oncluísse,
tar _o mercado de bônus c:om gram:l.es poss_jbiliporqUe se exç-êdeu em ciJ1ÇÕ_ minutm!.
d~des. Talvez V. EX' não swba, mas pOuco antes
SR. FEÍÚWÍDo HENRIQuE CARDOda morat6ria, o Brasil estava ç:om· todo o processo
so- Agradeço a V. Ex' a bondade permanente, preparado para o lançamento de um grande volumas a oposição precisa de mais. espaço. Gostaria
me de bônus, da ordem de 50 milhões de dólares,
que V. EX', Sr. Ministro, tivesse_ o mesmo cuidado grande para as dificuldades, nq mercado alemão
- e sei que tem - para evitar o calote, evitar
Acredito que se _os países do T er:çeifo Mundo vc!
que se roube o assalari_ado.
tar_em ao mercado_ internacional, e acredito que
sim, o Brasil. sem dúvida alguma, será o primeirc
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_- :canditado, não nos volum~s que ele obteve n:c
A Presidência, antes de conceder ~ palavra ao
década de setenta, não através de empréstiJw>:
Sr. Ministro para responder à interpretação, esclabancários, mas através- de mercado de bónus
rece ao Senad.or Marcondes 9adelha que _o Regi~
porque isso já é uma r~ãlidade no_ mercado c.menta Interno do Senado, no seu arl-419, item
Londres1 no mercado de Tóquio,_no mercado c.'T' d;.põe:
.
-Nova Iorque, em países com me_nor grau de_ pc
" ...tenninada a exposição do Ministro de - tencia1 em tennos de desM.voMrnento econôm!
co do que o Brasil, comQ é o caso da
Estado - que terâ a duração de uma hora
da indonésia, da fndia, sem contar os tradicfon'::''
- abrir-se-á fase de interpelação, por qua1freqüentadores do m~rcado c.le bónus, como .
quer Senador, dentro do assUnto tratado, -disSuéda, como a Austrália, como a Nova Zelânr:l!ól'
pondo o interpelante de 10 (dez) minutos,
como países do Sudeste asiático, como: _Co~i"
e sendo assegurado igual prazo para a res--posta "'dOInterpelado, após o que poderá ser Taiwan, Cingapura e assim por diante.
Outro ponto; V. Br diz que estamos fazend•
·contraditãdo por prazo não superior a 5 (cinwna aposta arriscada, na medida em que estame
- col_!fÜnutos."
__ renegociando com o Fundo ou negocian_do cun
Isso decorreu ele uma recente reforma do Regios bancos. Aproveito para responder tanto à inr!-~
mento_ Interno do Senado.
-Qação de v. Ex" quanto à do Senador Carlos a-!;.:Iefli.
O SR. PRESIDE!'ITE ( Humberto Lucena) De fato, não há nenhurn acordo firmado, m;;_
COnCedo a palavra ao Ministro Mailson da Nó.brega.
---este é o processo de negociação que vem send·
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tQdos os casos d~ estru-

turação de dívidas por País. Portanto, não há novidades. O que talvez cumpra esclarecer, ~enador,
é que até hoje não há u111 sQ c;a~o, um. único

caso em que pontos acordados_ do Comttê Asses-

ex-

sor nã_o tenham sido rªtifi~dos pela maioria
pressiva, a chamada massa_crítica <la_ c:omunidade

. internacional. Em todos os_ casos, o acordo fecha_do com os bancO$_ se: matedaJizou num contrato
defmitivo, apoiado pÕi-- rllais de 90% da corou:
nidade internacional, que é o mínimo requerido
para que o contrato entre eln vigor. Pçrtanto, não
diria que estamos falendo uma aposta arriscada.

Estamos traba1hando; efetivamente, esses pontos
acordados, que serão os que virão prevalecer na

tradição intemacional, os pontos que vão figurar

em acordos. V. Ex" diz_. t;mnbém, que _n~o seguimos a estratégia do Ministro Bresser Pereira. Eni.
primeiro lugar, cabe" um esdarecimento. Se os
pontos _levantados pelo Ministro Bresser Pereira,
muito bem levantados, eu_participei de !ilgumas
discussões, oomo Secretárla.G_eral, se esses_ pbti;.
tos fossem o acordo, entáo, não haveri_a_ negociação, bastaria levar. esse papel, que ê o do Br"si.l,
os bancos assinariam; assim como se o papel
dos bancos pelo reJatórfo que fizeram, fosse_ o
acordo, também não precisaríamos negociar, iríamos lá e assinaríamos o que eles queriam. O
que houve no processo;_ e é normal no pro<:esso_
de negociação- foi a convergência de extremos
para pontos comuns que sejam satisfatoriamente
aceitos por ambas as partes, s_enão, volto a dizer,
não se justifica um processo de negociação. Negociar é ceder em pontos e aproveitar em outros,
de fonna que, no conjunto, se obtenha um acordo
satisfatório para ambas as partes.lsto é tradicional
no processo de negociação, desde as mais remotas épocas.
..
.
Vou fazer, aqui, uma ligeira passagem sobre
a proposta que o Governo brasileiro, pelas mãos
do ex-Ministro Bresser Pereira e do Dr. Fernão
Bracher, apresentou aos bancos, e vamos ver se
ficamos fora ou não.
Em primeíro lugar, período de consoiidaça:o
estabelecido: o Brasil queria que fosse de 1986
a 1989- conseguimos até 1993, portanto fomos
além, se bem que, é verdade, o Brasil está preparado para discutir, adicionalmente, um prazo
maior. Há isto, também, no texto.
Então, conseguimos mais do que havíamos
proposto inicialmente.
Prazo a ser negociado: negociamos o maior
prazo que um país do Terceiro Mundo já conseguiu.
Taxa de juros: o custo_ total dos juros devidos
pelo Brasi1 não deve exceder a Ubor ou a uma
taxa doméstica equivalente - é isto que está na
proposta.
__
Ora, o qUe prevalecia, na época da negociação,
era uma taxa de 1.6. Que.ríamos ,que ela fosse
de 1,6 para zero e -chegamos a 0,8, que é O que
todos os palses de porte semelhante ou @e fizeram negociações rece_ntes obtiveramL~• com isto,
vamos ter uma economia, para o País, de 4,2
bilhões de dólares.
Portanto, é uma convergência para uma posição. Normalmente, os bancos gostariam que a
taxa ficasse em 1,6; Q'oStàôamos qUe ficasse em
zero e saímos pelo meio.
Diz o Minlstro Bresser, na sua proposta "mecapismos especiais: seriam estabelecidas disposi~

çf:)es para um ijmíte máximo de taxa de juros
e para os procedimentos a serem segqid9s no
caso de _deterioração substancial nos_ termos de
,i[l.terçãn1bto cgmercial". Esta aindã ê uma _ques_tão em aberto __ _que .estamos_ Jútand.P _por ·ela.
Não eXatamente, _quer dizer, nao estamOs esper~do que sa~ã- exa~mente isto, mas_ uma coisa
s®sfatória para o Brasil.
· _ ~~é. um. esci_a~ecir:2entO que gostaria31e J:r~~-1;:
à consideração de V. EX- ·_ _·· :.____· - ·
O __quinto ponto é ó financiamento dos juroS.
ÓMinisfro Bresser Prõj)unha: 3 bi1hões de dólares
para l988; 3,1 bilhões para 1989, e mãiS_ 4,3 biIhões para 1987, o que dá urn.tota1 de.JJ,l_ou
2 bilhões. Mas ele. gostaria de ter 3 bilhQ~ para
19.87. aliás, 4 bilhões para 1987, 3 bilhões, a gros50 modo, para 1988, e
.3Qilhões para 1_ 989.
Deixe~me repassar ·aquí. Espero-que o senaqor
desconte .este teropo;_ 1988, _3,1 bilhões: 1989,
3,1 e 1987 4,2. Então temos 10~4. Con$eguimos
para 1987 e 1988, e um- pouco de 1989, mas
basicarnentg .1987 e 1988_,_ em vez de: _7,_~•- 6,4,
ou seja, ~t;>andonamos; no piocesso d.e.i1.ê:go-ciação, e abandonamos ·c:onscientem_e:~te, o pedido
de financiamento de juros_ para 1989 e nos concentrarn9s em 1987, e _1 9_88 e conseg1,1iP}q~ .~.4 _
milhões contra LUll-a pi'evisão ii1icial de 7,3 mi·
lhões. Os baitOOs haviam cqmeçado ÇO!!J.-.4• 4~
ffiOdo que ac::ho qu~ ro~guimos um número
razoável. Ag_9~~~ _é pre~so um esdareciro~nto, Se:nador. Na época dessas projeções, o Brasil trabalhava oom profeções de balança de pagamentos
muito menos favoráveis do que se trabalha hoje.
Trabalhavámos, por exemplo, c:om balança co-
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sem receber .fioa.nciam.entq das__ ~ê:r)cias oficiais.
E ti'adi__ciona1mente financiamos 40% de nossas
friij)OrtãÇões' Com apofo daS_agêlicias ofic:iais do
rnUndo-lndusWalizado _que se retlnern no Oube
· de Paris:_-0 governo japonês tein unla: reQ:ra legal
que_·o- imped~ de negociar_ l?rograrnas de ajuda
a um país qüe fião esteja em situação regular
perarité .O gOYerhõ. E riós nã-o_ estamos. Estamos
atrasados c~_ o paflamento do principal para
-ãs aQ'êOOàS Ofídals-no ãtnbito do Oube de Paris.
Então,_o _ açor,d_Q é im_l;1()rtante para viabilizar agora
Um ~aCorãO' cOfit'_~õ'_-tlube 'àe Paris-. _Ec-o -clube
de -PariS -é fUridaiiientaf para Viã.bilizãr o- acesso
dO Bi-asil ao Programa Nakasone, que é um proQrãinãestabeTecidõ para ajUdá aoTerceifo Mundo
eque_ põde ~r de funda~ental importância para
·o·:r~h~~cirii~mto-C;(o: fl4xQ -de recursos para finaitciainentO~--pârapaQãiTientOe;);õrt~:flito,·do_au·
riiento da capaôãaae de-in._reStiirientóS_-aa_ ~cono-

m,la- i1~1~it~: · - - - - - -·
- -CfSR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena)-Nobre..Ud~r__Ferna_IJ9-_o Heptlgue Cardoso, ainda
deseja contraditar? RestaAhe 5 mifiú~õs~
SR. FERI"''ANDD HENRIQUE CAJU)()..
0
80 -Não para contraditar é para continuar !evantando algumas questões, pois acredito que
o Ministro pode responder no decorrer das o~
questões que podem vir a ser colocadas pelos
outros Srs. Senadores.
. S~. Miil'iStrÕ, -realmêÍlte V:_ ~•. ao- reSPonder ao
nobre Senador João.Lobo, disse que_não estava
de acordo nem COfTl_a estratégia do Ministro Dil~
son Funaro nein -com. _a estratégia do Minsitro
mercial_umpoucoacirnade.10_Q_ilhõesd~.çi61are!?;
Delfim Netto. Na verdade, a resposta que V. Ex'
hoje já traba1hamos com 12,6 bilhões de dólares,
dá-nloStra -que V. &'_~dê _aS:o~dO Corri a estratêgia do Ministro De~fim Netto. Isso não é desdoue se vamos ter um resultado muito JT'!eJhor do
que_o_pf-evisto, nã<? há por que nos endividarmos.
ro. O Ministro ac::abou de se ausf,!ntcir, mas está
Se cOndenamos p processo de endMdamento, ele acordo com a estratégia do Ministro Delfun
devemos dele fugir quando isto for J>O$SÍVel.
Netto, com uma diferença que temo. É que V.
Outro. pontO levanJ;ado por V. Ex', a questão
Ex' vai tentar cumprir a carta de intenções e o
do monitoramento ~ da vinculação. ()_ ~nto !e- Ministro Delfim Netto não tentava.. De modo que
vantado pelo Ministro Bresser, e que está :?endo
aí é._uma_desvantagem, porque, Se-v. Ex" pelo
preservado, _ê: .. o 6r_a,sU. nãp açe~ a ~!lcldação ___ seu estilo de hofDem probo, de homem que tem
automática entre desembolso do fundo e desemuma_ .viSão técniCa e não política das coisa.s ......:...
bolso dos banc::os, inas admite a negoCiação pM_ao Ministro belftm tinha unia visão_ mais política
..__,_vai aplicar essas_regras, essas regras vão ter
!ela, admite __que os, dois se c::onduzam_paralelaffiente e cheguem até mesmo ao p0i1.to de -chegaum custo elevado. v._fxl' mostrou aqui que nunca
da. O que não se quer~ a vincU!_ação. ~posição
esteve·cte acordo com a_ morat60a., porque a moestá sendo_ mantida. .
ratória causa_ria tudo isso que causou - foi a
Quanto ao monitoramento: a partir do momenminha obsêrvação -ao Presidente da República.
to em que vamos assinar_ um acordo stand by
EntãO, V. Ex' não estava. de__ijcorçlo c;om a política
de 12, 18 meses, isso ilão está definido_ ainda,
do Presidente da República nO momento em que
é da praxe do sistema que o Brasil va_i_ apresentar
decretou a moratória. evidentementf,!, que provocertos pontos de desempenho que mostrem que
cou tudo isso_. O B_r~sil_é mau_p_ag_ador_- _os
ele está seguindo aquele programa. Chame-se
japoneses não podem dãr os recursos-. precisâ.
isso monitoramelito, cumprimento de aGQrQos,
Ir ao Fundo. Lamento que tenhamos ficado UTIJ;
não importa, mas claramente o Brasil vai cumprir
ano e meio sob um regime de moiatória e depois.~
um ac::ordo com o FJ.Jndo Mone$'fg ln~macional
quando esse regime é suspenso, ele é suspensQou, _pelo menos, vai procurar cumprir. Qual é a
sem qUe se- verifique nenh_um ganho efetivo c;ti
vantagem disso ai para o Pais? Em primeiro lugar,
moratória havida.
_
o acordo não é para viabilizar o acordo com os
_Sabe V. E;x" que nas reuniões_ gue tivemos, ,?
bancos, Sen~or, mesmo porque o acordo e$1
Senador Carlos Chiarelli estaVa preSente, o SeJiisendo alc;:mçado nas suas linhas básic::as, e, como
dOr R~imúrldô- Lira tainbé.m, e Uúelizmente niS>
eu disse, ele sempre é confirmado pela comueS.tá aQui õ Senador Yirgíiio Távora, =estivemc;ii
nidade internacional entes do acordo com o Fun:.
nos Estados Unidos com o Sr. Baker~ com outrqr
do. Mas o Fundo. Monetário é importante - e
,dirtgerites americarios; naquele momento ele s9
nisso reconlle<:iã- o Ministro Bresser Pereira -,
nos falava de uma coisa, chamava-se: "menu ap..
pelo s~u podei- de cataliza_ç_ãQ. ou seja, o B~asü
proach": cardápio. PrecisO que os países afereestá há. .um ano __.:. é o único país da América
çam cardápio de a1temativas, e entre elas haviéJ-.
Latina ou, pelo menos, da América do Sul a questão do waver dos bancos, para que hou_;:,:

e
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vesse a securttização da dívida. Estava bem_ visto.

Por quê? Porque estávamos numa posição polí-

tica de moratória. Para sai~: d<l moratória eles. aceitariam até mesmo certas concessões.
Como saírhos da moratória sem que tivêssemos conseguido antes a1guns resultados, a nossa

posição negociadora se enfraqueceu.
Entendo V. Ex", se contenta coin ã1gumas vantagens bem inferiores às que havia proposto no
início. V. Ex' está fazendo do seu_ âng!Jlo o_ que
melhor lhe parece para o Brasil do nosso ângulo,

o Governo perdeu uma poSição. E não quero
discutir se era Justa ou não a moratória _Foi feita,
e uma vez feita a moratória, por que não se tirar

proveito dela? Não se tirou proveito dela.
E V. EX" está faZendo agora uma negOciação

convencional, absolutamente .convencional. Tudo
aquilo que aparecia como salvaguarda_ s;;om relação à variação do preço de petróleo, que o México
tentou também, a questão relativa à salvaguarda
sob a variação da taxa de juros, a securitização
da dívida, tudo isso desapareceu no horizonte,
e estamos nos contentando c:om o que podemos
contentar-nos, por termos perdido uma posição
negociadora.
Não é culpa de V. Ex" um Governo que tem
quatro Ministros em- ziguezague nãO pode obter
recursos, não tem uma estratégia em ziguezague,
não tem uma estratégia negociadora frrme lá fora.
Pergunto a V. Ex" também o seguinte: não sei
se os dados são do Boletim do_ Banco Central,
ou se são corretos, porque entre 1983 e 1986
pagamos 42:9 bilhões de dólares da_ divida.. e a
dívida cresceu de 8L3 -para 101 bilhões. Entre
1986 e 1987, pagamos 11 bilhões, e a dMda
pulou de 101 para para 121.3 bilhões de d6lru:es.
Por que estou dando esses dados? Porque se
repete aqui a mesma questão com relação ao
salário do funcionalismo e aos gastos fmanceiros.
Sei que é dificílimo sair da entala_dela, mas a entaladela é maior do que parece, pois todo esse esforço são pingos d'água. Isso é que nos assunta
quando se pensa qual é a estratégia global de
crescimento. Não me assustam medidas drásticas, elas terão que ser tomadas; assustam-me
porque são parciais e dão ao Pais a impressão
de que só um lado vai pagar. Não me assusta
tenhamos uma linguagem clara de dizer qual é
a situação real do BrasD no mercado intemadonal
de capitais, o que se cCinsegue ou se deixa de
conseguir se houve este ou _aquele acordo; assusta-me é o não se dizer é o fazer-de-conta, como
se está fazendo de çonta agora de que espontaneamente estamos tomançlo medidas que ~epois_
coincidem com o Fundo. É melhor dizer que não,
estamos tomando as medidas que são -do receituário - e defendam o receituário - é preciso
fazer isso, senão não há crescimento. Assusta-me,
portanto, muito mais o modo político pelo qual
se está, de alguma maneir21, "empurrando com
a baniga", mas não aquela farta barriga do Ministro Delflfll Netto, que empurrava para não pagar
lá fora; agora se está empurrando com a barriga
para que a opinião pública não perceba o que
se está realmente fazendo, que o que se está fazendo tem um custo, que esse custo é muito
maior do que parece à primeira vista e que, infelizmente, esse_ custo vai ter que ser pago por nós,
políticos, que depois vamos ter que explicar ao
povo que as mara.v:llhas prometidas não se vão

realizar e as conseqüências dessa nova fru_stação
~o ser grandes.
Sei_que_ não _é V._Ext, como técnico responsável
por isso. V. Ext, como Diãsileiro, há· de convir
e h~ q.~ estar tão preocupado quanto nós, quanto
a estas vantagens tão pequenas diante do tamanho ime_nso do problema da divida. (Muito bem!)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a p<Jlavra ao nobre Senador João Me_nezes.

O Sr. Marcondes G.adelha -Sr. Presidente,
peço _a palavra Para uma questão d_e ordem.
O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes
Gadelha para uma questão de ordem, com a licenç~ do interpelante, Senador João_ Menezes.

·o SR. MARCONDES GADELHA (PLF-PB.
Para uma questão de Ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Regimento Interno diz que após a resposta
do interpelado- no caso o Sr. Ministro- poderá
ser COntraditado por prazo não superior a 5 minutos.
Veja: V. EX" que o Regimento coloca esta contradita com facultativa e süência sobre o direito de
o Ministro responder a esta contradita. No entanto,
sistematicamente, ela tem sido aplicada ao direito
de contradita e tem sido acolhida pelo interpe~ante, o que cria, Sr. Presidente, uma situação
·no mínimo injusta e prejudicia1 _ao andamento
dos trabalhos.
-- - - Veja V. Ex' o que ocorreu agora durante a
interpelação do Senador Fernando Henrique Cardoso: o Ministro teve que responder perguntas
ainda formuladas pelo Séhaâóf CarlOs Chiarem,
porque _não_ teve, na ocasião, oportunidade para
responder. E cãda Se_nador que sai da tribuna
tem o dfreito de dizer que não teve as suas perguntas respondidas, o que é rigorosamente verdadeiro, porque é impossíve~ regimentalmente, ao
Ministro reSponder a essas perguntas, o que resulta, inclusive, em prejuízo para o interpelante também. Vejamos o caso do Senador Fernando Henrique Cardoso, que fez uma pergunta fmal e não
vai ter a gentileza da resposta do Ministro, porque
há um impedimento.
_
Ora, Sr. Presideilte, o Senado Federal é uma
Casa do diálogo. Diálogo supõe o contraditório,
supõe o direito de resposta Isto é mais do que
um dever, é uma obrigação nossa franquear a
igualdade de direitos neSte caso. Então, de duas
uma:· ou não se permite a contradita, ou se permite
ao Ministro o direito à trêplica.
QJero crer que .a este Plen6rlo não interessa
tir~ vantagem desta situação. Se V. Ex' ii1dagar
ao Plenário, terá seguramente, uma resposta positiva, até porque, Sr. Presidente, continuando esta
situação, se. V. Ex' multiplicar por dez os interpelm:ttes, terá, no mínimo, dez falas não respondidas
pelo Ministro, ou seja, cinqüenta minutos de indagação no vazio.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Respondendo à questão ·de ordem de V. Ex", a
Presidência informa (Jue não pqde deixar de se
ater ao que está escrito no Regimento.
Anteriormente, nobre Senador Marco~es Gadelha, a interpelação dos Srs. Senadores, terminava com a resposta do Sr. Ministro. Houve, então,
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um projeto de resolução no Senac3o para alte_rar
o Regimento, porque os Senadores se diziam prejudicados uma vez que a última palavra era do
Ministro. Veja bem, V. Ex', a história dessa reforTJJ,a
regimental. Agora não tenho como consuhar o
Plenário, porque seria infringir norma regimental.
Desde o momento em que a Mesa, seguindo
orientação anterior;-praxe regimental, eStaliereceu
o c6ntrãdit6rio entre Senadores qUe apóiam o
GoVerhõ e bs- que fazem Oposição ao Gove:rtiõ,
estamos, inclusive, dando margem àqueles que
se revez_am na tribuna possan:t complementar _ai~
gurna QueStão que Ttão tenhã aindi Sido respondida anteriormente pelo Ministro, E S. Ex'-, por
outro Lado, poderá também, se for o casO, enc8mínhar à Mesa respostas por escrito que não puderam ter sidO dadas aqui por ocasião de sua presença no Plenário do Senado.
Agora, quanto a questionar o mérito ou não
dessa norma regimentai, V. fr tem -toda rãzão
p-Oderá, inclusive, _oporturlamente reformá-!ª
ãtr"ã.Vés ·de um novo prOjeto" de resolução.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes.

e-

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente, Senador Humberto Lucena, Sr: Ministro da Fiiienda,
Dr. Maílson da Nóbrega, Srs. Senadores.
Em pnmento lugar, felicito o Ministro Mailson
da Nóbrega pela exposição clara, tranqüüa, que
vem fazendo hoje neste plenário.
Isto é bom, porque, quando convidamos S. Ex'
para vir aqui, não o convidamos para uma inquisição, mas para obtermos informações do que se
vai passando no Ministério ·que representa, no caso o da Fazenda.
.
_
Sabemos que no Brasil todo mundo é médico,
todo mundo tem um remédio para qua1quer cai~
sa. Para qualquer doença, qualquer um de nós
oferece logo um remédio. Na economia também
é assim, cada um tem- um solução, cada uma
dá uma solução, acha que está correto, acha que
está direito e que resolve todas as dificuldades.
Sr. Presidente, não estou como originário da
Sorbonne, como o meu fidalgo amigo Senador
Fernando Henrique Cardoso. Sou economista tupinfquim. Se eu fosse defender a economia, defenderia a existência do livre mercado. Mas não
vou fazê-lo, porque prefiro um pronunciamento
politico; uma indagação política, ou melhor, um
esclarecimento à população.
Antes de iniciar a argüição a V. Ex', afirmamos
que, quando aplicamos medidas de combate à
inflação, é indispensável que se proceda, através
dos meios de comunicação. a uma explicação
justificando as medidas tomadas, esclarecendo
as suas conseqüências entre o custo e preço,
em busca do equilíbrio econômico e fmanceiro.
V. ~. Sr. MiniStro, é o primeiio Miiilstro escolhido e homem da maior confiança do Presidente
José Samey. Quando o Senado teceu encômios
em tomo do ato da nomeação de V. Ex", tive
à honra d.e -dize1- qUe· riáo ·o éonneoapeSSoalmente, mas que esperava que des5e menos entrevistas e viajasse menQS, ~ firh d~ poder trabalhar
maiS, Isto porque, toda vez que o Ministro da Fazenda anJ.J_ncia a probabilidade de uma nova medi- da, ii:nediatament~ surgem contradições e idéias
d.e toda ordem contestando as providências aventaclas.
-

Abrüde 1988
Entendo que a situação política, econômica,
financeira e social do Pais é complexa, mas chega~

remos a um ponto determinado, a um porto seguro.
nestes últimos dias, anuridada a extinção

Vi;

do subsídio do trigo. Não sei de certo quais os

benefícios que tal medida tra.rá para o melhor
ecnlihbrio das fmanças públicas, embora se diga
que importe em 11 O milhões de cruzados de eco-

nomia nas despesas públicas. Sei e verifiquei que,
imediatamente, todos os meio_s de comunicação,
c:omo orquestrados, espalham em todos os recantos do Pais o aumeto de um dos aJimentos
básicos ou pelo menos esSenCial, pelo hábito de
toda nossa população, qual seja, custo do pão.
Trombeteia--se em todos os cantos que procuramos todos os meios e modos para encontrar
uma solução que dimím,1a o défiCit públic::o. Reda-

ma-se que o Góve:ct\o do _Presidente José Samey
assiste impassível a tudo que vai acontecendo
sem uma providência para melhorar o equilfbrio
das finans:as públicas; quando, entretanto, se toma uma medida, por exemplo, -como o congelamento da URP, surgem protestos de todos os
lados para dificultar a sua aplicação. Alardeia-se,
entretanto, nos meios de comunicação que o pagamento do funcionalismo públtco e das estatais,
exclufdos naturalmente da despesa as transferências legais, as obrigações constitucionais e as
eventuais, se gastava do saldo da receita até o
ano anterior a 1987, 40% (quarenta: por C::éritõJ
do custo, de 1967 para adiante 60% (sessenta
por cento), em 1988 chegaremos a mais de 100%
(<:em por cento). Entretanto, quando se toma
qualquer medida para conter as despesas, vem
a grita de gregos e troianos, com os fundamentos
mais variados.
Outro assunto muito visado é o que diz respeito
à dívida externa. Pressionado pelas forças políticas,. tendo à frente os órgãos financeiros que eram
credenciados e indicado!i pelo PMDB, nos levaram à moratória, nada conseguiram e criaram
verdadeiro caos económico e financeiro. Felizmente, temos escutado que V. Ex', sem alardes,
está conseguindo que a nossa dívida externa seja
convencionada para a sua liquidação num prazo
de 20 (vinte) anos, com 8 (oito) anOs de carência,
e a redução de juros de 1,6 (um vífgula seis}_
para 0,8% (zero virgula oito por cento). Na verdade nestes últimos anos de minha vida pública,
quando muito se tem falado, comentado e criticado sob o posiclonamento_de nossa clívi_da e~ma,
no nosso entender, essas são as Primeiras medidas positivas que defendem o interesse do País.
Por outro lado, verificamos que o custo das
utilidades em todos os setores cresce ~ssustado
ramente, e que o ponto demarcãt6rio, na opfnião
popular, está no fato em que se verifica sempre
o aumento da gasolina, do álcool, do telefone
e da energia que, ao serem aumentados,_ têm
conotação com a subida de preço de todas as
outras utilidades, principalmente as necessárias
à alimentação que, no nosso entender, sofrem
também a influência danosa de produtores e comerciantes inescrupuJosos. Em face deste$ co::_
mentáríos, fazemos a V. J;:x' as seguintes pergun~
tas:
1} Quais os benefícios para o País, em face
da nossa situação econôrnJco-financeira que se
apresenta mediante o corte dos subsidies do trigo,
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e .quais as suas c;onseqüêncfas em relação ao
aumento de preço?
_,_2)_ se _é verdade_ que v. EJcl' já ~onseguiu, em
relação a: nossa dívida externa, um prazo de 20
(Vinte) 8nos para o paQamEmto, com 8 (áit0} de
carência, e a redução dos juros de I ,6 (um vírgula
seis) para 0,8% (zero virgula oito por cento); e
caso positivo, gostaria que explicasse como se
desenrola o assunto que esta Casa tem tido o
maior intereSse-_e,-indusive, já enviou uma Comissão ao exteribr para examinar o problema da dívida externa
·
São estas duas perguntas; depois farei mais
uma a V. Ex'
Dumnte a interpelação do Sr. João Menezes.
o_ Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da
Presldéncia que é ocupada pelo Sr. Dirceu
OJme/ro.

Dumnte a interpelação do Sr. João Menezes, o Sr. Dirceu Carneiro deiXa a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo _Sr. Hum-

berto Lucena.

· -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o Sr. Ministro MéU1son da Nóbrega.

OSR. MAILSON DANÓBREGA.-Eu gostaria de começar comentando uma afirmação do
Senador, que é a questão das contradições. Ac:ho
que é próprio do sistema democ:rático. Aceitamos
=-seja a oposição às medldas, seja a crítica, muitas vezes- infundada, aos seus objetivos - que
- é próprio do processo.
.
Respondendo, diretamente, à sua pergunta, Sr.
Senador, sobre o subsídio ao trigo. O_ subsídio
ao trigo representa uma economia de subvenção
ao consumidor da ordem de 109 bilhões de (:ruzados durante o ano de 1988. Isto não elimina o
deficit provocado pelas operações de trigo, a não
ser que o Governo decidisse, como_ deve fazer,
ou, pefo menos, discutir a privatização da comercialização. Ai, sim, todo o deficit desapareceria,
mas, mesmo com a eliminação do subsídio, o
Governo ainda terá que gastar este ano, aproximadamente, 219 bilhões de cruzados na compra
de estoques e na despesa de comercialização.
O que representa o fim do subsfcllo? Representa
uma economia de recursos, representa um realismo de política económica, uma vez que o subsídio
era enganoso, o trabalhador estava sendo enganado pelo subsídio, porque o Governo não cobria
estes. subsidias com recursos arrecadados do
contribuinte, mas com endividamento adiçional,
portanto, endividamento adicional que gerava inflação, desequilibrio e que resultará em prejuízo
no fmal da linha do próprio consumidor de trigo,
_sobretudo aquele de baixa renda. Representa a
eliminação de um subsidio a classes de renda
mais elevada, àqueles que usam a farinha para
fazer doces, bolos, enfim, comidas que não estão,
normalmente, na mesa das populações de baixa
(enda, que, em outras épocas, justificava a atribuição de subsídio. Justifica-se porque é passivei,
agora, eliminar a utilização perversa e distorcida,_
da farinha de trigo para a alimentação animal.
Calcula-se que na época de maior volume de
subsídio, um milhão de toneladas de trigo, produto importado, grande parte, naquela época, destinava-se à fabricação de ração para porcos, porque
era majs barato_do_ que o farelo de soja, mais
barato que o próPrio farelo de trigo, mais barato
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do que outros ingredientes utilizados na ração
animal. É um benefício que, se eliminado de uma
s6-vez, o seu efeito se produz de uma só vez,
e- Isto deve provocar_ um aumento de 60% no
preço da farinha, e de pouco mais de 30% no
preço do pão.
Mas, como costuma dize:ro: Pro(e_ssor GOweía
de BuJhões, um grande conheced9r dos problemas de Governo e da economia nacional, o trabalhador comprava o trigo, ficava alegre por ter comprado o pão mais barato e acordava mais pobre
pela inflação que aquele subsídio causou. De modo que o subsídio é nesta circunstância, porque
náo financiado- adequadamente, uma medida
contra o interesse do País e do trabalhador.
Quanto à dívida externa, confumo o prazo de
20 anos, 8 de carência, redução do spread, que
se dará a partir do 89 ano, o pagamento se dará
a partir de prestações crescentes, como eu já havia informado aqui, a primeira delas de 2% e a
última de 1O%, portanto, dentro da capacidade
de pagamento do País. _ _
- V. Ex' teria mais alguma pergunta?
OSR. JOÃO MENEZES- Tenho mais uma
pergunta a fazer a V. ~
Colnó se -ve, o Sr. Ministro deu aqui, embora
rapidamente, e até gostaria que tivesse_ sido mais
detalhado, o efeito danoso que tinha esse subsídio
do ~go sobre a população brasileira. O que ele
representava na inflação para este País, todo mundo reclama. Isto é que tinha que ficar bem claro,
e_nAq_Jazer a propaganda de que o pão subiu
de Cz$ 4,70 para Cz$ 5,20;-como se diz em todo
o País, como se se tirar o subsídio do trigo fosse
wna medida danosa para a população, fosse uma
m.e~lida danosa para o País, e V. EJci' acaba de
diz~r eiüi.<;la este __ano_ vamC?S,_ ter que_ pagar 220
b~!lõe~- ,de; c~dos âo r_e~nte de: S!Jbsídios do
trigo comprado. _Era isto que queríamos que se
explicasse, porque aqui estou c:omo político e,
como tal, quero que a opinião púbf(ca fique sabedora do que está ocorrendo. E veja V. ~_QUe
foi um passo largo dado na economia, foi um
passo largo dado contra a inflação do País, porque, _só nesse_ subsídiQ, -~o aqui 11 O bühões
d~ cruzados por ano que o Governo deíxa de
gastar, que o Governo deixa de despender e imposto_ que o povo deixa de pagar.
Seria muito importante que a população brasileira soubesse dísto e não ~que o pão pequeno
está subindo de Cz$ 4,70 para Cz$ 5,00. Devia
saber que esse subsídio está fazendo com que
ela pague todas as outras coisas muito mais caras,
não s6 o pão, mas tudo aquilo de que precisa
e isso _está contri_buindo para o aumento da inflação.
__
.
_
É muito importante que V. Br, como Ministro
da Fazenda, esclareça o quanto puder, através
do rádio, da televisão, dos meios de comunicação,
o que está acontecendo, assim como essa parte
da divida externa, do pagamento da nossa dívida
externa. É, talvez, fato único, pelo menos que eu
conheça, desde que freqüento este CongressO:
nenhum~ medida vi tomada para se procurar encontrar um caminho certo para apresentarmOs
ao concerto internacional e não nos apresentarmos como caloteiros.JQmamos aqui as medidas
mais drásticas, _como~ mo_ratória, e o ·que acOnteceu? Mergulhamos num caos econômico-financeiro que até hoje estamos sofrendo as conseqüências.
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Outra _questão que, pór último, coloc()_a V. Et'.
não ·e.steja tão próxilno da- reà1idade como um
índic;_e: ·máis verdadeiro,- que,_ se considerarmos Já qú.:e' estamos tr~uin~O Cfe 51,1bsídlcis- ec do <;orte
o _®tiJ'uO}o da aiTe~~"ação -que eSSe_S irriPoStos subsídio ao trigo, um fato importante que estamos
aralisando, várias perguntas foram feitas com regeram, se aproximaria a uma cifra de 52;1%. ~
lação à dívida _externa. DM_® externa tem a __ver
Y.erdc'ide_·~e ~ssl!~ ''n~<:'~ tt::!TI destinação espemos sair desse simples fato_de reclamar poi- recla- cífica, ma·s. assim coroo são receità, eles têm des- c_om comércio exterior ~ p~r~nto a. V. -Br.- Por
que fizemoS um acórdo- Caril" a•Argel).tina que
pcesa,- rhâS desse põnto-de vista não se pode fazer
mar e explicar claramente a_quilo que o Gov~IJlQ
prevê não a importação de produtos ln natura,
está fazendo, ou o que os Srs. Ministros estão
UIX'lA-ª-val.lação senão ·a partir de uma carga tribufazendo. .
.
_ _
m~S a _imp~rta~ão _de produtos be':l-eficíados7~
tMa líquida, ou de uma arrecada.ç~o mais abran~
gente."
,_.···,-_
·_·
__
-~
_
:·~
__
""
----_
-~Ainda tenho uma últi_ma soUcitação a V. EJ(i
O Rio Grande do SUl tem um parque industrial
dé -ben-eficiamento de oleaginosas para 1O miDesejo que v. ~ informe_ o reflexo que· _haveráÉ por -iSto que C[uero ·ãrQurilentar coill" V. -Ex.'
!hões:de tOneladas. Porém, a Produção do Estado
na economi<! _e, conseqüénterneote_;_na ~-dLJção
que, segundo dadÇJs _4e_ que disponho, cons{dedifi.Cilni_ente passa de 5 ffiilhões de toneladas._ Tedas despesas públicas, a aplicação da URP· ao
rao_dç q tptal dessa_ ~~reç_a_daç~o, 9e.ss.:i _J~ce~,
funcionalismO pnblico e_às _estªtajs. S(:r_ª_que ·a
o pesõ-d~_folha d.ps s.~I;Yidor~s seria ~da· ordêin . rrioS, ·portanto; Uffiâ ·enômte· Ca'pãddade o<:iosa
n~ ·noSsd ·parque iildu~al voltado para a soja.
redução nas despesas com o fundonalisrno públide 52,1 %_, o que é unl índice ba$nte razoável..
co e·das es:tata~ resiste a.o c;resc:imen~. çl.~§i~r;t-;
em t._erp;l,Ó,.S de o~~~,ç:ão d~ administraçãO públi- Este paique industrial continuará odo~ e talvez
freado dos preços sem causar desequilíbrio soca, quando a folha atinge praticamente a metade se tome mais ocioso, porque o Brasil acaba de
assinar um acordo COf!l a ~geri.tiria; não para
cial?
da Receita. Esta, a _primeira questão qu:e__coloco
a V. Eli'--~
Esta a última pergunta que faço a V. ~· ---a importação da soja como produto IIi nãtUia,
mas para a importação de farelo .e óleo, o que
Por ouirO lado, pergunto a V. EX• por qUe tomar
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) as duas_ medidãs àe U:mafomia que ~dquire con- representa um grave prejuízo; não para o Rio
Nobre Senador, V. EJc- esgotou os cinco rnlnutos,
Groi.lnde do Sul apenas, como para todo o Brasil,
de forma que o Sr. Ministro r:esponderá a V. EX1' tornos e ~feitos perversos? As duas medidas, !JQ"!a
já que em todo o País o parque de benficiamento
em~_n:ta_ Ça outra:_~ çongelamento da CJRP, que
por escrito, de acordo_com o Regimento.: ·
da soja é muito maior do qLie a _p·rodução. E
vai gerar ·uma redução drástiça nos saláriOS dos
O SR. JOÃO MENEZES- Está bem. Solio mesmo se _dá no -caso do arroz. Fi~mos wn
servidoreS; e, ao meSmo tempo, um corte no subcito que S. EX' reSpori.dã "j)or escn1o e depois dê sidio ao trigo, que, no mês do congelamento da
acordO em cima da importação de arroz b~ne.fi~
conhecimento ao público, que é o mais iniporciado_, do aO"oz industrializado. !;_o casO mais graURP, poderá levara inflação a cerca de21 a22%,
tante. O povo é quem predsa saber. Muíto obrive, sem dúvida alguma, está no acordo do trigo:
conforme a previsão dos técnicos. A soma dessas
gado a V. Ex"
Não temos nenhuma contrapartida, não tomaduas.me.did'!~ para os servidores públicos federaiS
possa ser substitutiva
passà_ a_)~r um efeito! s~m dúvjda nenhum?~, per- mos nenhuma medid_a
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ou-altemativa, quando houver um {enômeno-cli-- -·- ·_- - ·. - _
-· .
Concedo a palavra ao nobre Sena_Ç{or José F'o~ vei'Sõ. _~-:- ~
mático adverso, uma calamidade que impeçà que
Quáfi,tt;iâ qt.restão _do_ ~ubsídio, de_ fãtó-:.:... aqUi
gaça.
a Argentina nos forneça a· trigo que contratar:rlO$.
faloU o Senador JoãO__ ~nez_es ~o sl,lbsfdio ao
f:láo. há _contrapartida deste produto ser substl-_
trigo Vai r~presentar um-pequeno fmpacio na ecoO SR. JOSÉ FOGAÇA- lnicialmerite apretuído pelo milho, por exemplo, pela simples razão
nor_nià b~asileira e tinia grande economia, uma
sento os meus cumprimentos e m~us.r:espeltos
de que o milho tem preços mais altos no mercado
grande redução dos gastos públicos federais da
ao ilustre Ministro que comparece a esta_ ea~.
intemadonal e não seda negócio para a Argentina
ordem d_~.JlO bilhões de cruzados.
e devo dizer a V. Br qUe ãS indagações que estavendê-lo para o Brasil aos níveis de preços que
Ora, será que é apenas o subsídio ao trigo o
mos fazendo têm o objetivo de esc:::lar~çer_~ socieforam cOntratados para o trigo. Portanto, o ac:ordo
causªdor desta situaç~ em que noS éilcôntra~
dade brasileira, muito mais do que a este próprio
não beneficia o Bfasil e traz prejuizos pe-rceptíveis
mos? Já-que vamos economizar 110 bilhões de
Parlamento.
_
p-ara uma região cuja natureza económica é mufto
V. EXl' disse, ao longo da sua expoSiÇão, que -cri.Jiª-doS com o subsídio ao trigo, perguri.to a
semelhante à da Argentina.
V. EX' ó que representa o SUbsídio aó álcool? De
as recomendações, as exigências do FUrid9 MoEstas sâo as perguiltas que gostaria de fazer
fato 1 "o·-stbsídio ao tri.g.o não vai é:ai.lsár màior
netário Intemacion_al não estavam orierltaildo a
ã' V. Ex', -não Seri1 àntes; lembrar que V_, Ex' tamrea.Ção-na SOCieâade bfa_si1éir~. pol-que aUmentar
política económica brasileira. Era uma dedsã:o
bém fizesse uma -alusãO-a este ponto, já que estaCJ"pão d_é-tz$ 4,70-para-Cz$ 5,2D fere profundaprópria do Governo brasileiro, muito mais do que
mos tratando da questão da rec:~ita e da de_spesa,
men~~.~fri~ ca~a~ my~o a~pla e até majotitária
wna exigência externa, tratava~se Qe um_a convicoú ·seja, como se explica que empresas como
da população, mas que não tem -voz ·nem Vez
ção interna do Governo. Em outras palavras, ena- Siderbrás, no. arasii, estejam muito. ·próximas
tendi que V. Ex" qt.ils dizer que não somos nós _ e nãó-te_fn_ rneios de· expressão. Epãra-esta tamade um projeto de privatização e não as que estec;!a~ dã -pOPUlaçãO o aúmento do terçO do pteço
que nos estamos sujeitando aQ FMI, mas é p FMI
do pão_ lem um peso enorme no conjunto do jam sen~o condenadas pelos prejuízos que dão.
que está concordando_ oonosco, o que significa
Ver~camos,_por exemplo, entre 1986 e 1987,
seu orÇ,amentó. Da mesma forma que o corte
dizer que as medidas_ que estão sendo postas
que àS tarifas dos aços plarios aumentaram 372%,
do subsidio ao álcool terá um peso enorme no
em prática no País têm uma afinidade com a
enquantO o preço dos veículos a- inO.for Subiu
OfÇá'mellfO da classe média brasileira. Mas é evireceita ortodoxa Qo_FMI, mas é uma afinidade
na Ordem de 484%. Ou seja, estamos _Vendendo
dente-qué o corte do_subsídio ao álcool vai provomeramente casual, uma vez _que elas já constiaços p!ailoS a preços subsidiados _para o Setor
car Ull)~ .f~Ç_ãO rÍ1assiv~ de Setores de Classe métuem o cerne, o núcleo, das próprias deCisões
privado, os recursos púb~Cos eStão fãvorec:endo
dia, dos Usineiros e do produtores, da A.Utolatina,
de política econômi<::a do Gov.emo.
_
empresas, ·muitas delas multinacionais.
da Gedé'tal Motors, e de outras empresas que
Já vimos duas manif~st?lçPes claras (festa políti- -p~f_gurito ciinda a V. Ex'~ o que está sendo e
têm vo.;·__que têm vez, que têm poder, que têm
ca: o congelamento da URP para. os servidores
o que será feito pelo Governo no sentido de nivelar
meios ·e-que fazem valer a sua voz, a sua vez,
públicos federais; e, agora, o corte de subsídios
os -'pfêços públicos, para se evitar esses graves
os s'eus .rnciC?_S e, o_·se_u "poder. Mas, para os pobres,
ao trigo.
pt~juízos que o País Vein _sofrendO co_m os preços
que garihãm pciucO -mais de salário mínimO, não
Pelas informações _que temos e peio · que V.
- -- -- ---- subsidiados?
têm voz, não têm vez, não têm meios, não têm
Ex' expôs, não foram tanto .QS salários que crescepoder, o_ peso enorme q-ue -o--âUmeõto do preço
ram, mas foi a arrecadªç-ª-p_gue caiu. ou· seja,
do pão téá em suas vidas lião será sentido e
precisamos esclarecer bem o conceito de "receita
não será ouvido pela Nação, dizer-se que cortar
. O SR; PRESQ)ErriE (Hoimbérto Lucena) disponível". O que entendemos e o que se pode
um subsídio siginifica- m-élhorar a vida dos pobres,
Antes d~ _ç_onceder a palavra ao Sr. MiniStrO parã
entender por "receita disponível",já_que ela exclui
a reSposta à interpelação do Senador J_osé Fogaé ·o_ argumento absoluto, em definitivo, para o
impostos como energia elétrica, minerais, comfato de que, então, temOs também de cOrtar ou
ça, gostaria de c:órOl.inicar aCf Plenário q_ue,_ de
bustíveis e exclui também o Finsocial?
pelo menos reduzh:,_q_s demais_subsfdios que beacordo com o enten4fm~nto c:om as Lideranças:.
Não quero dizer c;:QmJsto_ que ;;e pretenda pagar
tendo em vista a s~ssão da Assembléia Nacional
os funcionários públicos com o Finsodcl. Quero -neficiam outros setores_ da soc:iedade brasileira,
mUito rriais favorec:idos!! privilegiados.
CÓhStituinte, às 14 hO@S e 30 ffiinutos, estainos
dizer é que é bem_ possível que o índice de 77%

É isto que gostaria Que V. Ex• explicasSe -amã:
nhã, através d_os meios de_ corriuhicação; a nle-dida que está toma,nQq.__ a;i_ providências que à.
Goverho eStá "tóm~.n_çl.o ,para que o povO saiba
o que isto vai refletir na hPSsâ eConomia. Preé;iSa-

que
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prevendo, sem dúvida aJguma, encerrar esta sessiio, o mais tardar, às 14 horas e 15 minutos.

com·a palavra v. Ex', sr. Ministro.

O SR. I'IAILSON DA NÓBREGA -Multo
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Senador José Fogaça, em primeiro lugar,

um esclarecimento: a .r::eceita. disponível com que
o Governo trabalha não exclui nenhum tributo,
nenhuma contribuição. Ela exclui apenas as desti-

nações constitucionais e legais para Estados, Municípios e Fundos. Por exemplo, no caso do imposto único, 60% de ~ua arrec;;t_dação são distribuidas, automaticamente, aos Estados e Municí-

pios, segundo critérios específicos de _renda, população e assim por diante. _O Finsocial está integralmente computado nessa receita líquida disponível, ou seja, é toda a Receita da União menos
aquilo que, compulsoriamente, se destina a Estados, Municípios e a Fundos.
A primeira questão de V. El<' é ;;obre os 52%,
que a despesa de pessoal seria 52% da receita.
Nilo é a informação de que dispomos, a partir
dos dados da contabüidade pública.
Se considerarmos a_ receita bruta, a despesa
de pessoal variava em tomo·de30% dessa r~elta.
Mas essa não é uma medida adequada, urna vez
que a União perde receita à medida em que, por
wn processo de descentralização, desE!jado pelos
Estados. desejado pela sociedade brasileira e pela
Constituinte, agora mais confirmado, a União
transfere parcelas crescentes da sua Receita para
os Estados e Municiplos. Seria justificarem~se
gastos em cima de uma receita que, afinal, não
fica c::om a_União.
Talvez V. Ex" tenha lido que, do ponto de vista
da receita bruta, a despesa de pessoal a ela com·
parada, se não houvesse_ nenhuma medida por
parte do Governo Federal, consumiria 57% deste
totzll, em 1988, contra algo como 27, _28, 30, 33%,
que é um dos níveis mais altos alcançados no
ano de 1987.
Segtmdo ponto: por que o trigo, simultanea·
mente à suspensão temporária da aplicação da
<IRP? Por uma simples razão, Senador. Não tem
o Mirüstêrio da Félztmda dúvida alguma quanto
ao fato de que a inflação de hoje é resultado
direto dos_ desequilíbrios de ontem nas finanças
do GovernO, um déficit gigantesco, incapaz de
ser absorvido por um ~ercado de capitais, por
um mercado financeiro, que já destina 70% de
suas disponibilidades a fmanclar gastos do Gover·
no. Ou seja, estamos caminhando rapidamente
para uma situação em que o Governo se apropriará de toda a poupança financeira, não restan·
do recursos para os Estãdos, para os Municípios.
para as empresas, para a agricultura, até para
o consumidor. É interessante observar que _56
diretamente o Governo absQrye hoje 53% da pou·
pança financeira, contra 30% no início desta década, e, .indiretamente mais 17%, isto é, aquelas
parcelas da poupans:a fmanceira que não estão
computadas na dívida, púbUca, como os CDB,
os depósitos a prazo, que os bancos privados
e os bancos dos_ EstadO:S tomam no mercado
para financiar Estados, Municípios, empfesas es·
tatais. A eliminação dos desequilíbrios de hoje
é que Vai determin_ar_os níveis de inflação .de a.I1:1Bnhã. Portanto, eliminar o subsfdio do trigo simufta:
neamente à suspensão temporária: da URP é parte
de um processo geral de ajustamento do setor

D1AAJo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Quarta-feira 27

1147

público às possibilidades da economia E aí gosta- Petrobrás compra o álcool por determinado preço
ria de reals;:ar mais um ponto: do ponto de vista e o_~de a preço mais baixo. Neste caso, quem
da despesa de pessoal, como um todo, os gastos está suportando o ônus do subsídio é a Petrobrás,
de salário da União, em 1988, deverão ser supe-- o que é inconveniente. Segt,tndo informas;:ões de
riores aos de 1987.- o qué se fez foi reduzir wn
qUe dispoflho. este,desequilíbrlo praticamente depouco os aumentos reais. que já estavam assegu- sapareceu com _Q reª.juste _de preço de combus·
rados. O que excluimos. Senador- está·me tra· tiveis operados, sobretudo de outubro até agora.
zendo aqui o Secretário-Geral-, o que excluímos _
O que está havendo, Senador, é que quem está
da receita disponível é toda_ a receita vincUlada,
subsidiando o álcool hoje, e temos que reconheou seja, aquela receita sobre a qual a União não cer esse Problema, é o própriO piYJdutcir. Os pretem nenhuma ação, porque ela é constitucional· ços que o Governo tem allibuído ao álcool, à
mente ou legalmente destinada a determinada cana-de·açúcar e ao açúcar, a nível de produtor
fin<1Jk@de_. E aqui faço uma retificação. O Finsorural, não são adequados, segundo dizem, à re·
cial realnitnte e~ excluído da receitãiíquida dis- _ riiuneração dos custos de produção. Isto é feito
-porúvel, unicam~nte pelo fato de que ele tem uma para evitar que se opert!! uma situ~ão em que
destinação obrigatória a programas sociais, isto teriamos que aumentar o preço da gasolina, sim·
é, o Governo não pode usar o Finsocial para pagar plesmente para a Petrobrás não absorver um cussua folha de salário.
to superior ao da venda, no caso do álcool.
_Quti'ç) ilOntO, ainda no subsídio do trigo, que
Isto só será resolvido, em primeiro lugar, com
me esqueci de aludir, de mencionar, é _que uma
uma revisão do sistema de preço e, em segundo
distorção causada pelo subsidio, alêm daquelas
lugar, com a revisão do próprio sistema de paridaque já citei: o trigo se tomou artificialmente mais
de. _Em resumo, não existe o subsidio ao álcool
barato_ do cjUe o milho, do que a man_dloca, e
que V. Ext está irr\aginando. Já existiu. APetrobrás
levou a uma redução do consumo desses produabsorveu uma parte desse sub$çlio, o Tesouro
tos que são cultivados, vale assinalar, feijão, milho,
pagou wna parte desse subsídio no final do ano,
mandioca, por produtores de baixa renda.
mas pra~icamente desapareceu no momento
atual.
- OUtra distorção do subsidio do trigo, e houve
uma época em que ele correspondia a um bilhão
o terceiro ponto é o comércio eXterior, e a
de dólares, ou equivalente, é que ele, sozinho,
integração com a Argentina. Antes diria que o
ficou maior do que o próprio orçamento do MinisBr~ é, no mundo, um dós países de coeficiente
tério da Sa(Jde. Então, não é justo, do ponto de
de importação mais baixo, ou seja. somos uma
vista social,_ que somente um conjunto de pes·
das economias mais fechadas do universo. Isso
soas, aqueles consumidores de pão, ainda que
decorre de uma ~~rie de problemas, como balan·
em grande parte nas classes menos favorecidas, ço de pagamento, substituição de importações.
possam receber do GOverno subsidio ~maior do
controle de importações. Só para se ter uma idéia,
que aquele que o Governo gasta em saúde, em
o coeficiente de _importações brasileiro, ou seja,
campanhas de imunização, em campanha de eso volume de importações sobre o Produto Nacioclarecimento, em assistência às classes_ menos
nal, é de apenas 6% no ano de 1985, o último
favorecidas.
dado disponivel para outros países; mas se tem
ReiBtivaffierite ao_ su_bsídio ÇtO álcoo~ cabe um
1,6% nO México; 16,5% na Venezuela, obviamente
esclarecimento mais amplo. Existem dois tipos
influenciado pelo petróleo; 11,9% na Colômbia:
de subsídios ao álcool: o chamado subsídio de
17,1% no Chile-e 10,9% no Peru. Se se for aos
equalização, que faz com que um produtor das
países industrializados, o coeficiente de imporáreas menos desenvolvidas- Norcfeste; Campos,
tações da Alemanha é de 21,4% do ~. do Reino
(lnido é de 23,1%, da França é âe 19,5%, dos
no Estado do_ Rio c:fe Janeiro - que tem custo
de produção maior do que os seus companheiros
EStad.os Unidos é de 9,2%, do Japão é de pratica·
de Minas Gerais, São Paulo e outras áreas do
mente 7%, da Holanda 43%.
Pais, rec_eba uma renluneração maior, corresponEntão, o que importa, do perito de vista da
dendo ao seu custo de produção. Do ponto de
economia nacional, não é a cgntenção das. impor~
Vista do c._onsumidor, o preço é o mesmo em
ta:çõesi o que importa é a arripliação -do comércio
todo o tenitório nacional. Como é que se promove
exterior, de tal forma que exportemos mais e imessa equ~_ização? Pelo próprio consumidor. O Te-pOrtemos menós. Isto promove a integração, exsouro NaciOnal )'!00_ aperta recursos, em condipõe a indústria nacional à competição intemações normais, ph Cobrir o subsídiO ao álcool,
donai, porque este é um dos res)Jltados do proo subSídio de equa1ização que é também o subsf·
cesSo de modernização e de exposição da indús·
diO que se_ _dá _ao_ a_çúcar. Todes os consumidores
tria brasileira ao mercado intemaCiõnal.
nacionais pagam uma contribuição, essa contri·
A propósito, mencionaria uin dado interessanbuiÇão vai para um fundo, e é estabelecida de
te, pouco explorado nos últimos anos: o grau de
tal forma que possa subsidiar os produtores das
maturidade que está atingindo a indústria brasi·
regiões menos desenvolvidas.
!eira. em grande parte, por um processo de moO que está havendo, no momento, é que algu·
dernização, induzido pelo próprio Governo, mas,
mas usinas em dificuldades financeiras não estão
sobretudo, pelo processo de exportação. Em
recolhendo essa conbibufção, e o Tesouro a está
1970, apenas 40% dos bens de capital, fornecidos
substituhi.do. É uma questão passageira, uma
a projetes industriais, acordos de participação hoquestão de fiscalização, é uma questão de normamologados pela Cacex. eram fomeddos por em·
Uzação da situação dessas usinas.
- . Presas nacionais,-60%- eram supridos por impor·
Exist~ outro tiPo de subsídio, que é o_:da_d_o - ~ções.
pela Pruida:de entre o álcool_e_a gasolina. Depen·
NO ano passado, 90% dos acordos de partici·
dendO. do custõ da gasolina e do álcool, pode
poção homologados pela CACEX roram proveacontecer que a paridade hoje, que ~ de 70%,
nientes do mercado interno. Isso quer dizer que
tome o álcool ~ais caro do que a ~ A
90% das importações provirão do mercado nacio-
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aqueles setores que vão ser atingidos, e se criem
alt~~ati~ de merca~o para esta Indústria que
de modemizaç!_o que gera, promove a eficiência,
tam~m :Vãi ser d~sfavorecida. _
__ Por outro_lado, o Sr; Ministro diz que não indui
além de todos os benefícios que isso acarreta
para a economia nacionaJ, em term® de enlpre- na receita disporúVel as d·estinac;OeS cOnStituciogo, em termos de renda, em termos de_ riloder- nal~-~ _le_g<!iS_ preestabeleci~. Mas o fato de estar
destinãélo não elimina a existência do recurso,
nízação.
_
.
.
É neste contexto que está a integraçãO com elê ·eXIStee-ãl:eflde a det;erinimidõ setor.
Para encerrar, Sr. Presidente, com todo o resa Argentina. Permita-me responder somente a
questão da Argentina.
_
_ pej~o ~ tenho pelo Sr. MiniStro da Faienda, Sr.
Mailson da __Nóbrega, S. Ex" é um homem que,
A integração regional é uma estratégia que vem
sendo utilizada _G.oro._grande sucesso em outras cons_idero, teria urh papel mui«? importante num
regiões do Mundo. O caso mãis_ Clássico é_ o- d_a_ regir:ne parlamentarista_ de governo, porque foi
Comi.uüdade Económica Européia: Nós, da Amé- serVidor dó ex-MinistrO Bi-esser Pereira, e não
rica Latina, no momento d~.cri~e. no {J:l.Qm~nto cºJ)Sta, 9\:l~ t.enh~_ feito gualquer objeção pessoal,
de dificuldades d_e_b_alanso de pagamentos, temos cOnlo Cieve ser um· iéCOlcô e~um fUndonáifO de
que buscar a integração. No geral, ela tende a qtiãffficação como S. Ex1' é, a tudo aquilq ciue
favorecer as economias dos países que se inte- foiil'!lplantado pelo ex-Ministro. Terminada a sua
gram, dos países que promovem as uniões adua- gestão, S. Ex' emerge com SU?lS idéias pessoais,
neiras, dos países que promovem um processo q1.,1f! são t~mente opostas ou pelo menos em
de integração.
_
_____ _ _______ _ ~-- grande parte opostas às do ex-Ministro.
Não há nisto nenhum_ demérito, nenhuma deÉ claro que Isto causa problemas, há problemas
de adaptação. Foí assim-na Comuntdade Econô- preciação ao comportamento de S. Ex' S. Ex'
mlca Européia, foi assim na Comunidade do Car- n~_~g_iu §ISSim por ser_ um holl"!~m sem caráter,
vão e do Aço, fOi---ª--~m_ em ou_tr-as uniõ~s ad!Ja- e sim por~ue esta tem que ser -a função de um
neiras, que hoje são, indiscutivelmente, um suçe_~-- técnico: 5eivi"r às polític:aS do Governo Cfue está
nO_T.,oder._
--'""~ ~so em outras partes do Mundo.
Por outro lado, fico muito triste em perceber
Tenho a impressão de que o Brasil e Argentina
têm muito a ganhar com o processo de integra- que estamos arroc:hando os salários dos servidoção. Re_conheço as dificuJdades que ISto _acarreta: re,S, P:Or-qw~--a União, no ano de 1987 _e neste
os produtores de maçã da Argentina não estão ano de 1988, tem aumentado, de forma desconsatisfeitos, oS prõdutores de trigo do Brasil não trolada, ó_re_Fasse aos Estã.aos e Municípios. Verifiestão satisfeitos, algumas indústrias brasileiras cando a ronna como esses repasses têm sido
não estão satisfeitas,_ algumas ind.ústrias _Argen- feitos, urríà forma seletiva e clienteriStica, em pretinas não est&o s~sfei~s._ mas ~ _w;n processo jufzo de -â~t"éimiri~dos governadores e prefeitos,
naturaJ, é um processo normal, e acho - sou Vãrnqs c_çnistatar que _o arrocho dos salários dos
partidário da ampliação desse processo de inte- serViº~-_p~b6Co.s, rt:"~ verdade, está servindo a
gração- que vai resulta,r, não tenho dúvida algu- uma concentração maior de poder nas mãos desma, se bem implementado, em beneficio para te Governo. E o ~tado é que temos ~ GoVerno extremamente fraco para fazer reformas e para
os dois países.
_
_
FaJtou a questão da Siderbrás. Anoto para _o _ realizai' mudançaS substanciais na economia, mas
extremarriente poderoso em ·c:ontrãpartida para
final.
dlstribuír fãvores, para diStribuir recursos e para
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) operar de forma clientelistica. E_~ acusaç_ão
Nobre l3énador José Fqgaça, V. EJc!' ainda deseja
não é fe"ita pessoalmente ao Ministro da Fazenda,
fazer uso da palavra?
mas é feita ao Govetnô ca_mo·um todo e ao Presidente da República, que é o gestor maior, que
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente,
é quem dirige essa polític:a.
apenas queria dizer que concordo com S. -~'
Então, o que está faltando neste PaiS; o que
o Sr. Ministro, que um acordo com a Argentina
n6s não estamos tendo, re!3)mente, é controle soe com os dema_i§; paíse_s da Améric:a_ do Sul e
da América Latina é necessário, vital mesmo, para bie-essa distribuição-generosa desse repasse descontroladO de recursos aos Estados e aos Municía sobrevivência do_ Continente. Apenas quero c.opiOS,"
-poSsa, Sobre fstO, exercer- um
locar a S._~ que esse acordo não deveria ser
feito em cima dos produtores de determinad!l corítrOie democ:rático através do Parlamento. O
rciu!tadç e_stá visível aqui no comportamento da
região, com o sacrifício de determinada região.
AsSembléiã Nadónãl ConstitUinte. Toda vez em
E o baixo índice de_ importação do nosso País
qUe está effijogo'o Poder do-GoVerno, a concennão justifica que quem venha a pagar a dura conta
da elevação desse.íac;lic~ sejam justament,_e -os tração de poder nas mãos do Presidente da Repú-produtores de_maçã, de vinho, de trigo, a indústria_ bliCà ..~-- de soja, que, infelizmente, vai arcar com o peso
enonne das desvantagens desse acordo, as desO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Favantagens pelo menos_s__e_tQ_ri_~_que esse acordo zendo soar a campainha.)- Nobre Senador José
vai trazer. Como esse a_cordQ já está firmado e
Fogaça, pe~ a V. Ex" que conclua.
como dificilmente poderá se~:- revisad,o, coloco
O SR- JQSÉ FOGAÇA - Já encerro, Sr.
que pelo menos S. Ex' e o Ociverno, no seu todo,
tenham consciência dos graves prejuízos, pelo Presidente.
Toda vez_ que isso ~á em jogo, vemos uma
menos setorials, que estão causando, e tamb~m
tenham a visão e a sabedoria de a_gir de forma farta e generosa distribUição de favores em detria dar uma contrapartida, no sentido de pel"(nitir mento <Ja_~eles que_ têro independência e que
- que se modernize a agricultura do Rio Grande têm autonomia politica. Obrigado a V. Ex', Sr. Presidente.
do Sul, no sentido de permitir que se modeniizem

nal, e _apenas I 0%_ de importações. Isto· mostra
que o comércio exterior é re~men~ o mecani$11'10

sem-que se
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Conó!do a palavra ao nobre Senador Marcon~es
Gadelha.
O SR. MARCOI'IDES GADELHA- Sr. Presidente, Sr. Ministro Maüson da Nóbrega:__
_9m! ~a a brevida?e que De~_pe~ttir, ante_s
de p~~r~os pontos oO]etõs-deSsa- SéssãO, enca~inho a_ V. Ex1' uma pergunta ·que ve-m do Presideiite NaCionÇ)} âa ASsociação do~ Fpncibnários
do Banco do Brasil (ANABB) e dos FunCionários
do Ministério da Agricultur':l:

"Solk:itamos de V. E>r que indague ao Sr.
Ministro da Fazenda, durante depoimento
que prestará arrianhã, no Senado Federal,
SObre à inCõerê1tdã dos Decretos-leis n""
2A10~de- 15 de janeiro de 1988, e 95.904,
âéTdeàbril de 1988. No primeiro o Governo
Federal concede a todos os Podere!i da República, e em quantidade ilimitada, a possibilidade:de requisitar func:lonários de empresas
estatais com ônus totais para essas empresas; no segundo, veda às entidades da administração federal a cessão de seus funcionários para administração de pessoas jurfdi·cas _Vinculadas a_ essas empresas, inc:lusive
as de previdência fechada, enormes patrimónios que não_ podem_ nem devem ser administrados por pessoas estranhas ao_s quadros
da própria empresa patrocinadora."
Sr. Ministro, quando V. EX' ass\lmiu o cargo,
assumiu também uma atitude humilde e disse
que preteridta desenvolver uma pOlitica "feijão
com arroz", induzindo a faJsa _impressão de que
V. Ex' se limitaria a ser uma espécie- de guardalivros, botando sentido nas cont~ do Governo.
~tretãnto, recentemente, V. Ex'", tOmou três
atitudes, três medidaS dramáticas fmj)adO,
to QO c;ampo econômico quanto no ccmtpo político: ·o congelamento da URP, a retomada dos entendimentos com a comunidade financ~ira internacional e o corte ao subsídio dQ trigo. Quer dizer,
V. Exi-PfuPõe-reméaios efetivos- medlcalllenq:
vera e não placebos, mesiDhas e panos mornos.
Essas medidas têm uma contrapartida política
bastante _amarga para o Governo. No entailto, V.
~ não evitou assumi-las, o que é, no míninio,
um comportamento digno, um ato de dignidade
de V. Ex', em função das suas convicções. Mas
isto não basta, Ex<' Epreciso que essas convicções
sejam checadas, sejam conferidas, sejam cotejadas, sejam com status quo ou com medidas
alternativas, quer dizer, é preciso indagar-se; o
que aconteceria, por exemplo, no campo da dívida
externa Se simplesmente as coisas fica-ssem como
estão, ou seja, se o Brasil continuasse "empur·
rando com_ <l barriga", c:omo vem fazendo, ou
se a"dOtasSe inedida drástica, mais drástic~. mais
radical, de continuªr, de prosseguir com a mora~
tória?
-No prinleiro caso, Sr. Ministro, vem ã indagação_:_ será_ que a atitude de negociar não vai inibir
à dégradação dos débitos do Brasil no mercado
secundário e reativar ou sustentar o vaJor nominal
desta- di:V!Ciãt- --- --- -- No segundo caso que coloco .....::: ~ou querendo àpenas traduzir um fato que tenho observado, Sr. Ministro- existe uma espécie de "sebãstiariismo"- ào Plano C~do. H~ l,!mA espécie
de nostalgia âa moratória, há um obstinado re-

de

tan-

Abril de 1988
gresslsmo a propostas messiâ_rucas. e s.Pvaciow
nistas.

Quarta-feira 27

DJMIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

. _.

. _____ _

Então, pediria, num primeiro plano, que v. Ex"
estabelecesse um cotejo, um confronto. Qual é
a vantagem de negociarro_ps de forma tão penosa,
tão sofrida, tão detalhista, tão minuCiosa, como
esta que V. EX' apresentou, se, como dizem es&es
arautos da moratória ou de medidas semelhantes,
divergindo apenas em gradação, já perdemos, de
qua1quer forma, essa credibilidade juQto ~ CQI}1\Jnidade financeira internacional? Nós. não a

re<:u~

perariamos pelo fato de VOharmo_~ ~ negoc.iar e
não haveria ingresso d~ dili.heirQ novQ neste País.
O terceiro poritc) diZ respeito ao congelamento
da ORP. Está·se vendendo a_noção de que o Ciovemo -é petverso, de que o Govemd só_ incide
sobre os fracos. Se V. Ex' remunera o trabalho

ç!g_ná{;Q$ Qo 6êJQ.co.do Bç~sil, que exerc_e,_c!~. for1'!1~ c9'mpetente -~.séria, JJn1. granàe.~a1ho em
benefício. do .corpo social daquela instjtUi.Ç-ão.
OuaQtp .à. dfvi~ extern,a,_ Y~ ~ m~_.dá .o~asião
de fazer alguns esclarecimentos. AchQ que não
Cabe discutir a moratória .d,e feyereirp d.e 1987.
Coni.ó afiimei ria r:ninti~ 6;posição, foi urria imposição q~ fatos. O q~e çª~~~di.scutir é se ela. trouxe
reais va.rrtagtns para o País, se ela. melhorou a
posição. n~~i~ora "do Pafs, se ela promoveu
a1guma .economia çje recursos para o Brasil. Um
ano e pouco ç:iepois da JT!Oratória a conclusão
~que

nãq._

. ··- . .

_

_

Acho que 9. Governo rlão. incorre ern n.enhum
erro ~o admitir _que, embora justificáV.eL nas circunstâJtcial!, porque era uma questão de proteger
as reservas internacionais do País, a clemora na
reton_1ada daS negOciitções e a prápriá fôrma co,.
abaixo da correção monetária, no entanto não
remunera o capita1 riá mesma c:ircunstância, Ou . mo_ a tfiOr~tória foi feita, dirigida unic~mente aos
bancos, trouxeram_ alguns problemas muito sérios
seja, não é possível estabelecer·se um gradiente
para a economia brasileira. Em primeiro lugar,
de remuneração do capital em relação aos· níveis
da correçao monetária Ol.l aos níveis da inflaç-ão
~tingi~a,m ~ _credibJii.daçe_ do País, a_ imagem do
Pais, e não foi a primeira vei que isSO ocorreu.
de maneira a criar um mecanismo indutivo para
GOstaria de, s6 a t1m1o de curiosidade, ler aqui
a sinalização dessa ciranda financeira que há tanto
tempo infelicita o País e que concorreria com
para v.~ uma expOSiç_ão de motivos .ctº Ministro
OsWaldo Aranha, quando propôs ao .Presidente
o essencial, o fundamental do déficit público neste
Getúlio Vargas medidas de negoci~ão para sus·
País. Eram estas· as I:i"efgUntas que, de maneira
pender a moratória de 1931. Diz ele _c;luaS coisas
muito sucinta, para economizar tempo, formularia
_
a V. Ex9 e quero Cier, sr:-MiiliStro, que este é importantes:
"Por não possuirmos c_apitais acumulados,
o cerne das questões com que hoje se debate
o Pais.
-·
o desenvolvimento das nossas ricjuezas tem
ser feito ainda por ·alSurri tempo com o
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) coriCUrso.linarrc:eiro do exterior." .
Tem a palavra o Sr. Ministro.
-- Esta verdade permanece atê hoje, Unlã vez que
O SR. MAILSOI'I DA l'IÓBREGA- Muito
o Brasil ainda não alcançou o estágio de ser em
obrigado, Senador. Serei o mais breve etil cada
um exportador· natural de. capitais,
uma !=las questões.
·.. __ __Mais à fre:nte diz o Ministr.o Oswaldo Aranha:
Primeiro, com relação ao Decreto·Lei n 9 2.41 O.
É uum decreto--lei que admite a cessão de pessoal
''A operação de que trata o decreto, que
pm-a o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário,
SUbmeto à apreciação de V. Ex', regulariza
sem que esses poderes tenharo que indenizar as
completamente, de acordo com." as partes
instituições cedentes nos custos em que incorrem
jnteressadas, o atraso de pagàmento .em que
.ao c$Cier aquele funcionário, porque, até então
ficou o Governo Federal, desde. alguns anos
essa medida s6 se aplicava aos órgãos da Presi·
passados, e aqui eu friso, que tanto mal estadência da República e aos órgãos supervisionados
va causando ao bom nome do Brasil".
por determinado Ministério. Por exemplo, se o
Ministério da FazE:nda requisita pessoal do Banco
Palavras. ml.lito atuais do Ministrq dã. Fazenda
de então, Oswaldo Aranha.
·
Central, ele não tem que indenizar o Banco Cen·
trai; se a Presidência da República requisita pesNão podemos inedir isto effi termOs finaÍl.ceiros. O Brasil ampliou as suas reservas deixando
soal de qualquer órgão do Governo, ela não tem
que indenizá-lo, mas se o Ministério da Fazenda
de pagar 4,5 bilhões de dólares.aos bancos? Não!
O ganho de reservas do País é de apenas 500
requisita um funcionário da Cabal, ele terá que
indenizar a Cabal: Essa vantagem qi.ie prevalecia
milhões d.e dólares. E para onde foram os 4,5
para a Presidência da R~públtca foi estendida ao
bill)ões de dólar~s qu.e o Br:asil não pagou aos
bancos internacionais? porque o Brasil contiJudiciário e ao Legislativo.
Quanto ao Decrtto-Lei n9 95.094, este realm~n
.r:tU!=>U pagando a~ outros credores sobre os quais
te criou um problema. O .objetivo do 0Pvt:mo
hão foi decretada a moratóri~; continua pagando
era evitar as "fundações" pouco ortodoxas que
ao Fundo Monetário; continuou pagando ao Ouestavam sendo ç(iaclas em ~guns órgãos do Go- be de Paris; continuou pagando ao B~co Mundial, e, apesar de estar pagando regularmente a
verno para desviar, por seu intermêd.lo, a realizaestas insti.t1.,1jções, não se benr;ficiQI..!. da retomada
ção de despesas sem a observância da regra de
de erJ?préstimos em seu favor;__
_
concorrênc~ pública, sem a observância da regra
de auditoria in.tem.,. Hoje reconhecemos que a
Et1tão,_ iril.cigin<g que ·a moratória decretada só
em cima dos bancos levaria a que as outras ofga~
medida pode prejudicar algumas fundações e as.sociações que, legitimamente e de forma austera
nizações çontin~,~a~!ll a financiar o País, eu acho
e adequada, conduzem assuntos de inter~e pesqu~ foi uma avaliação eq1.1ivocada da situaÇão.
soal de algumas empresas estatais. Estamos tee- -- ,Çoffio- pode irTlagiil."a-r que um governo por
xaminando o assunto e talvez tenhamos que proexemplo, o francês, vá continuar financiçmdo um
por ao Presidente da República uma revisão dessa
país nas Suas importaç-ões necessárias se esse
mesmo país ameaça a sobrevivência, a estabimedida. A medida não teve a intenção de atingir
instituições como a Caixa de Previdência dos Fun- Jtdacle do se~_si~~-~-~ financeiro? E a in~iljdade
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representa a instabilidade

da pr6pria economia. vamos ver OutrOs Pontos.
Ess-a· questão já foi Qivulgada pelo
e al-

GOverno

,guém, um dos teóricos da confrontação, questionõJ.i os dado_s dO Bra~l, porque não estava Jevan.P.P. em con~a os "jUro~. que ele haveria de pagar.
N .fez uma cOnfusão eritre competêricia ·e. fluxo
4g_cab@, que é o míniino que um entendido de
.,Çoptabilidade de.v~!ia ter. A compara_~o qUe se
fez e que estou faz.endo agora é exclusivamente
·em termos de fluxo de caixa, por que se o Brasil
não pagou juros· a menos que tenhamos a intenção_ Qe repudiar a dívida - eles vão ser pagos,
em dia,_
Só para concluir, Sr.- Presidente- volto a.diier!
não cabe questionar a. moratória em si; cabe ter
a by_mUtk.d..e -~~... v~n.do~que seus resuhados não
fofain os esperados, rever ã SitLiilção para evitar
problemas maiores para o País, para a sociedade
· braslleira, para os trabalhadores.
·-Mesmo. considerando o não pagamento de juro.s,..na tese daqueles.que diziam que estávamos,
no .lri:ínimo. s~ndo desonestos, vamos ver que
a moratória também influenciou _rt.a destrui.Çio
~d~~negóciQ~. _q_u seja. o c:;ust.o invisível da m-ºra·
t6fia. Conseguimos. capfar alguns deles - operações que o Brasil esUlva preste.a.realizar foram
suspensas por conta ·da moratória. Este é o caso,
por ex_ell).plo, de uma operação com a Comuniçl.ade .Européia do Carvão e do Aço, de duzentos
e pite"nta e cinco milhões de dólares, que não
fotàm Qe:sembolsados; um_a operação com o Alabank, c.otn a Cooperação. Financeira de Fomentos
do Banco Mundia1, de sessenta milhões de dólares
- o.. Alabarik deu cem milhões de dólares - em
urOa operação que envOlvia vários bancos, num
total de l bilh.ijo e 600 milhões de dólares; opera.çÓe.s que estavam proiltas 'para- ser condufdas
. ~ que tudO indic:él que seriam.. nªo .fosse a decretação da moratória.
Quanto o País perdeu em termos de fluxos de
caixa, _pagando ao Fundo Monetário e nãQ recorrendo ao .stand by. que é um. direita que tem?
Quanto perdeu de desembolso do Banco Mundial
de operaÇões de co-financiameil.to para financiar
o programa hidrelétrlco, por conta da moratória?
Se somêi:J1"DOS todãs esSa perdas; se somarmos
aquilo que o Banco Central perdeu de linhas de
crédito voluntáriO, da ordein-de S.00 milhões de
dólares; se somarmos .os recursos que o Banco
Central teve que colocar nos banCOs bras.ileiros,
porqlle houve urna dirniriulção das Íinhas de curto
praió no mercado interno bancário, em favor dos
bancos brasile.ir.os, da ordem de 700 milhões de
dólares; se somarmos tudQ isto, vamos verificar
que o Brasil perdeu, em Huxo de caixa, diretamente imputáveis à moratória, 5 .bilhões e 200
milhões de dólares.
Po~ nãp ter feito um acordq.=f_om·o Fundq_Monetário, deixou de rec:eber, além do que pagou,
Q total de um bPhão e 9}tOÇ._E:ntaS ·~i!Dões de _d~a
i'es. Isto gera sete bilhões ~e dólares de perda,
e c;J_eix:OI.I. de pagar quatro bilhões e meio de dóla~
res~aos-bancos privados.
~o~,_l_!!e_smo sem considerar qu~ ~~~juro
vai ser pago lá na frente, o custo é de dots bilhões
e qUinhentos milhões de dólares.
Volto a. dizer: cabe· a qualquer pessoa, a qual~
quer governo, a qualquer instituição, uma vez~ri..
ficado_o e:rro, nele f!ão. insistir_.-.E a normallzaçáo
9~ reLélç?e$ ~manceiras d? Bt~U com a c?mu~
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nidade financeira internacional está neste
texto.

CQO-

Eu gostaria, tambéin; Sr. PieSiaente, âe_em_ trin-

ta segundos fazer um esclarecimento que eri.teri-

do cumpre-me prestar. Tanto o· S,~;:nãdor Ca-rlos
Chiarelli quanto o Senador Fernando Henrique
Cardoso -acusaram o Governo de ter pago juros

sem nenhuma perspectiva de acordo.

!?<:~gamos

os juros de janeiro e fevereiro da ordem _d~ 994

milhões de dólares; pagamos de
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~assa

ceseJVa,

e apostamos no acordo. E Veja, hãõ -sUspedemos
a moratória. A moratória es~ em vigor. A Resolução n9 1.263 continua em pleno vigor. O que
usamos foi o poder de barganha do País.
Argumentamos: "Pagamos os juros de_janeiro

se vocês nos derem o montante ade_quado de
recursos; pagamos os juros de fevereiro se vocês
definirem conosco uma tax<l de_juros; pagamos
os juros de março - e_;;liDd-ª 11ã.9 foraJTI pagos
- se fiZermos um acordo." Então, o Bra~il também usou seu poder de barganha para forçar
os bancos a chegar a um acordo e os pontos
acordados são a demonstração de que a estratégia funcionou. E em todos os casos Srs. Senadores, os pontos acordados, volto a repetir, foram
confumados posterionnente. O Brasil seria o único caso na histólia rec_ente das negodações internacionais, em que isso não teria ocorrido.
E, finalmente, mesmo tendo pago cerca de um
bilhão de dólares nos me.ses.de janeiro e fev~reiro,
o nível de reservas em fins de março_ é semelhªnte
ao de dezembro, por quê? Porque o Brasil conseguiu restabelecer a_çredibilidade; conseguiu restabelecer as linhas de crédito e as reservas das
exportações, e o resultado é um bilhão de dólares
que não afetou o nível globa1 de rese!Vas do País
e fadlitou um acordo que está caminhando para
o seu fma1 a curto prazo. É um resultado muito
maior, muito melhor do que uma perda de 5
bilhões de dólares de reservas em consumo, que
é isso que foi provocado por-uma exacerbação
de consumo e investimento do Plano Cruzado.
· - -Muito obrigado.

0 SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, dado o avançado da hora
e considerando-me satisfeito com as explicações
do Ministro Maílson da Nóbrega, dispenso-me de
minha inte!Venção.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Cbncedo a palavra, para uma breve intervenção,
ao Senador Lourival Baptista, que vai encaminhar
a interpelação por escrito ao Sr. Ministro.

O SR. UXIRIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Sr. Ministro:
.
_
Estava inscrito para fazer-lhe_ duas perguntas,
mas, devido ao adianta$io_ da hora, _irei enca!Jli~
nhá-las.
. .. . ·"···· . ..
..
Conheço V. Ex" há 17 ano_s, desde que chegamos a esta Casa.
Desejo fellcitá~lo pela explanação que fez ao
Senado e a condução que deu aos debates.
Estudioso de assuntos econômicos, tem exer~
ddo com competência e honradez cargos e funções, tanto no Banco do Brasil; no Ministério da
Indústria e do Coilié(do, com Ângelo Calmon
de Sá; no Ministério da Fazenda, c_om o_s_ Ministros

i;_rn~m_e

Qalvêas e B~sser Pereira,~ a quem v_:~io
çla posição brasileira foram as críticas públicas
sub!it(tulr no Ministério, e também, como_ Diretor Je_vaptadas <:entra os ministros da Fazenda, cmte~cessore_s_de V. EX" ora, esses minisb"QS, sObr,e~do
do Banç__Q_Intenlacion?~l em Londres: Nao tenho
dúVida de que, com o espírito público que possui
o Mio.istf9 Funaro. piocurou uma nê:Qociação sOe com a e?CPeljência de que é portador, tem as
berana. Repudiando-se e até ridicularizando-se
condições necessári(ls para encaminhar, de ma- , essa posição parte-se agora não mais para uma
neira_ac_ertada, o~ problemas dÕ seu Ministério.
negociação, das de fato para uma adesão à proQuero dizer a V. E:xt -que co"nfio Qa_sua atuaç:ão
posta da outra parte.
e CJ!.l-~~ poVo brªsilei~o,está ansioso e esperançoso . . Essa é a primeir~_ consideração. Em s_e_gundo
de que sejãm resolVidos satisf~Ortaffiente esses _lyg'ar, _queria perguntar a V. Ex' se -~xiSte riOS ãtuais
problemas que muito o_ aflige, assim como ao
ajustes algúma cláusula que permita o congelaM
PresiQente., José Samey~
.
-~
menta "dos depósitos oficiãis bl-asileil-Os_~m bjm-_éos_ illt~~àc'ionais: SÓ isSo. Muito obri,Qado.
Estas, as perguntas (Jue_ encaminho:
Senhor Ministro Mrulson da Nóbrega:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) É sabido que um dos ptoblemas que afeNobre Senador Mansueto de L:avor, a exemplO
tam a eçonomia brasileira é a dívida externa,
do que vai ocorrer com os_ Senaclores Lourival
··hoje da ordem de_US$ 121,00_0,000.00, perBaptista e Raimundo lira, O Sr. Ministro respon~
guntQ a V. Er' que providências adotou para - -derá a v. f:xl' por escrito, porque já est;Unos <::Õffi
resolvê-lo?
a sessáo da AssembJéja Nacional Constituin~e iniCorno vê V. Ext, no quadro atua1 da econociada.
mia brasileira, uma elevação do va1or do saláO _SE:nador Mans_u_etQ de Lavor também irá enrio mínimo, para o efeito de fazê-Jo primeiro,
caminhar.
conforme o mandamento constitucional que
O SR. MANSOETO DE LAVOR - Presi·-determina. seja capaz de atender às necessidente, creio que S. e;x. pOderia responder em um
dades básicas do trabalhador e de sua famíminuto.
lia, e segundo, instrumento de fortalecimento
O SR:-PREsJDENIE (Humberto Lucena) do mercado interno, medida in9ispensável
Nobre_ ~ena dor, pedi_ria a permissão a V. Ex!', porna hora em que recrudesce a tendência rew
·cessionista?
que não podemos atropelar as sessões da Constituinte. Ainda vai fa1ar, rapidamente, o nobre Sena!1uJtõ_9~b_!i9i:l~h
dor Rachid Saldanha Derzi e, para encerrar com
O SR. MANSOETO DE LAVOR- Sr. Presio fecho de ouro, vamos ter al_gumas palavras dente, peço a pa1avra pela ordem.
inclusive peço ao sr. Ministro para aguardarmais uma saudaçao do_Senado do ilustre Mestre,
Senador Afonso Arinos de_ Melo. f:'"ranco.
.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena Concedo a pa1avra ao nobre Uder Senador RaConcedb palavra, para uma rápida intervenção,
chid Saldanha Derzi.
ao nobre Senador Raimundo Lira, para encaminhar suas indagações ao Sr. Ministro; e em seguiO SR. RACHID SALDANHA DERZI- Sr.
da concedo-a a V. EJCI'
Presidente, Srs. _Senadores Sr. __ Ministro Maflson
O SR. RAJMt:.INDO LIRA (PMDB- PB. Sem
da Nóbrega lamentavelmente já estamos atroperevisão do orador.}- Sr. Presidente, Sr. Ministro:
lando a sessão da_ Constituinte, Não é possfvel
Em virtude do adiantado da hora, vou encaminhar termos o prazer de continuar _ouvin_do a bn1hante
por esC'1'ito à Mesa c;inco perguntas que considero
explanação com que V. EX' hoje brindou esta Caimportantes e aproveito a·rápida oportunidade pasa.
ra, ffiais uma vez, como conterrâneo da Paraíba,
Lamentavelmente o nosso Regimento é é!Jgoz,.
diZer ao
Ministro Maílson da N6brega "qUé coné duro e não pennitiu que V. EXt respondesse
fio na c:ompetência, na honradez de sua p_essoa - às interpelações que todos os Srs. Senadores
à frente d~ importante Ministério da Fazenda.
lhe ftzeram. Mas vamos ter a oportunidade e o
prazer de ouvi-lo aqui, nesta Casa; ·no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Mais uma vez congratulo-nie com V. Ex" RealConcedo a palavra ao nobre Senador Mansueto
Lavor. mente, V. Ex" brindou esta Casa com uma brilhante exposição.
O SR. MANSCETO DE LAVOR- Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) dente, sr. Ministro, encaminharei por escrito as
ConCeâo a palavra a_o nobre Uder senador Jarbas
perguntas que iria fazer agora, caso houvesse
Passarinho.
tempo. Mas não queria perder essa oportunidade
e peço à V. Ex' que nos informe sobre dois pOntos:
primeiro, a nota do Ministério d_a_ Fazenda do dia
O.SR. JARDAS PASSARII'IHÓ :..:.sr. Presi1,- de- févérE::iro réç6nhecendo qu~ a demora em dente, Srs. SeMdores, Sr.· Ministro Ma!IsOn dà_N6brega:
---chegar a um acordo com a _comunidade fman_ceira intemacion;;tl cauS<l prejuízos ele~Q_os ao _,_ _AiJ:tdah4 pouco tinha o privilégio de estar ouvinBr-asil. A nota diz, em essência, que seria impordo aqui V. Ex"' e o SeQ8dpr F~man.do "f:Ienrique
tãote: apressar o ajuste sob"t·e·a-dívida externa por- Cardoso, diSse que Oposição precisava de mais
que em caso contrário o País estaria-em situação
esp~ço. Natural:~ente _S._~_tiJ:Jha o meu aval
pior._Ori=i. quem vai negociar e reconhece de públiw
para fa]ar em nome da OPosição. coa própria fraqueza, está praticamente aceitando
nv~ ·que sair desta Casa e, infelizmente, me
as condições_ da__ Qutra parte. A nota revela, no
ausentei no periodo, não 9ifia principal, mas es-múiinlo, ingénúidade e falt;ii de _informaçãq.
sen.cial, p_ara que pudesse_ ter um_a _çon~lusão nítiQuem___ro_ctl_s precisa de um acordo não é o Brasil,
da a respeito dos debates. Mas antes de sair fiz
-São os- bancoS: OUtra causa de enfraquecimento
um bilhete ao Sr. _Mini&i.ro e disse que aplaudia

-ª
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a estratégia dos cinco pontos. para a administração da dívida externa.
Tanto quanto ouvi o s-enador Fernando Henri-

que Cardoso, tive a impressão de que S. EXt tàmbérn chegaria comigo a uma conclusão, se não
igUal, pelo menos próxima, porque o que é fundamental para todos nós, brasileiros, é que administrem essa divida, que cheguem a uma conclusão.

Nós, do PDS achamos, por exemplo, que perdemos muito tempo, Sr. Ministro, de março de
1985 até o dia de hoje, porque só do spread,
s6 da taxa de risco e aí discordo do meu emmente
colega U<:fer da Oposição, Senador pelo PMDB
Fernando Henrique Cardoso, discordo, porque
acho que não é tão pouco significativo esse montante. Se não estou equivocado, o nosso spread
era adma de dois por cento, passa agora para
0,81%, aproximadamente. S6 ai, nestes três anos,
é possível que tenhamos deixado de ganhar, por
não termos negociado em tempo oportuno, um
bilhão de dólares, o que não é tão pouco expressivo assim.
Por olltro lado, não temos o preconceito que
a esquerda do PMDB tem com "relação ao Fundo
Monetário Intemaclonal. Achamos que a Argentina não perdeu a sua soberania, que a Venezuela
não a perdeu, que a Hungria não a perdeu, que
a Polónia não a perdeu, qUe a Iugoslávia não a
perdeu, e precisamos ter a coragem de realmente
chegar a um entendimento em que não sejamos,
evidentemente, objeto de uma imposição, de uma
estratégia vinda de rara para dentro, mas que tenhamos a convicção de que é preciso negociar
e restaurar na comunidade internacional a credibilidade do Brasil.
De modo que, neste ponto, estou aqui para
aplaudir V. Ex'
Ouvi, em relação ao restante da sua explanação,
algwna coisa que faz com que eu tenha que ser
coerente. E pelo meu Partido eu criticava o mecanismo epidénnico de alguns Ministros, ou de um
Ministro, particularmente, que era o Ministro Dílson Funaro. Achávafnos que aquela retórica do
Brasil soberano - "o Brasil nunca mais vai ao
FMI" etc. - quem pagaria por aquilo seriamos
todos nós, e estamos pagando até agora.
V. fr começou, a1iás,- faço justiça ao Ministro
Bresser Pereira que iniciou a retomada desse contato -, V. Ex.' com muita coragem eStá fazendo.
O que espero de V. Ext, que conhecí no passado, que me ajudou a resolver os déficits da Previdência e que o mágico inventou que tinha zerado,
mas graças a uma grande campanha de televisão:
o que espero de V. Ex" é que exatamente permaneça como está, com a coragem de tomar causas
impopulares. I:: o que pr"ecisamos no Brasil é de
coragem para poder tirar o Pais da desordem
económica em que foi lançado e que pode traduzir também em desordem sodal. Se V. EX" pode
receber, em nome desta parcela de Opostção,
uma palavra que seja de apoio, por obséquio,
a receba. (Pa1mas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra, como último orador, ao Senador Afonso Arinos.
O SR. AFONSO AlUNOS - Sr. Presidente,
agradeço muito a V. fr a honra de me ter concedido a palavra para manifestar wna breve Idéia
a respeito da função do Senado, a função que
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o Senado está-se atribuindo e exercendo no nosso
atual período republicano.
Gostaria que S. Ex' Ministro de Estado estivesse
presente, porque_ é uma contribuição da qual participou com a sua presença e com a sua oração
com a sua longa explicação hoje dada.
TwemOS: três estapas na vida do Senado, na
nossa História independente. _Uma primeira etapa
de Câmara de Pares, no Senado do Império. O
Senado do Império foi um Câmara de Pares, cuja
funçãO estava estipulada pelos hábitos criados pela restauração, ou seja, pelo sistema monárquico
implantado na Europa após o desaparecimento,
como dominador da Eur_opa, de Napoleão Bonaparte. Então, a COnstitUição francesa da restauração teve influência grande na redação da Cons~
tituição brasileirade_1824. Era um Senado de
Pares. Era um Senado que tinha aquelas atribuições, como, por exemplo, a de Poder Moderador,
criada por um típico cientista político, nesta fase,
-que foi o suíço Benjamin Constant que era cientlsta francês, e do Visconde Chateaubriand, grande pensador político, no seu livro "La Monarchíe
Selon la Carte"- "A Monrquia Segundo a Carta"
-, Carta de Luís XVIII que influiu na formação
da estrutura de pensamento do Senado brasíleiro
no lmpério.
O Senado republicano teve uma mlssão, Sr.
Ministro, muito federalizada. Representava os
grandes chefes da política estadual, aquela política presidencialista que tinha, sobretudo, a responsabilidade de Rui BarbOsa.
Então, tínhamOs na fiQ"ura dos senadores da
primeira república - e a minha idade permitiu
conhecer não poucos deles, inclusive alguns dos
líderes - , os líderes políticos nacionais que tinham uma representação aparente nos Estados,
mas que eram figuras nacionais qUe emergiãm
através das eleições estaduais. Homens como Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul; como
Laura Müller, em Santa catarlna; como lrineu Machado, no Rio de Janeiro; como João Pinheiro,
em Minas; enfim, como vários outros, aqueles
grandes senadores republicanos, alguns dos
quais ainda cheguei a conhecer.
Isto agora tem sido uma preocupação minha,
como obseNador que sou da vida da política nacional, porque o Senado da República, neste momento, está chegando a uma posição que precísa
ser meditada, que precisa ser reconhecida por
ele próprio e aprofundada, na medida em que
as limitações constitucionais o permitirem.
A presença de V. Ex", convocado pelo Senado
para que preste informações necessárias sobre
a politica económica do Brasil, é importante. E
dizia há pouco o meu brilhante e ilustre amigo
Marco Maciel, a política econômlca do Brasil é
do tamanho do Brasil, mas está sendo até agora
maior que os brasileiros. Então, ela é uma política
imensa, porque este é um País imenso, mas não
tem sido conduzida de acordo com as necessidades, com o conhecimento, com o acompanha~
mente, com o julgamento, com a manifestação
do povo brasileiro, que está sendo menor do que
as exigl:ncias da política económica. E por quê?
Porque está faltando uma Câmara capaz de apreciar esta política e não tomar conhecimento dela
somente depois que ela está realizada. Depois
de dois ou três fraatssos é que chega aqui um
ministro para dar explicações convenientes sobre
o que se tem feito, o que se está fazendo, e o
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Senado está assumíndo. É pra isto que qUeria
chamar a atenção dos meus queridos Mestres
e Colegas. Estamos assumindo uma posição histórica; a de fiscalizar a ação -do ExecutivO nos
pontos centrais da política e das necessidades
nacionais, e exigir respostas, e pedir conhecimento de coisas e, talvez, quem sabe, possivelmente,
confonne uma interpretação regimental, emitir
julgamentos, não julgamentos como gostaria que
fossem, julgamentos parlamentaristas, mas julgamentos de uma noção jamais elástica, jamais ampla do presidencíalismo; aqueles que se podem
dar mediante nqções d~ _apoio, de acordo com
a presença do Ministro, com dados fornecidos
pelo ministro, com uma moção de desacordo
e_ desaprovação, e o Senado pode fazer, tem autoridaçle para fazer. É uma Câmara Maior, feita para
isso.
Era com esta intenção, Sr. Presidente, que queria juntar estas poucas palavras sobre o destino
que está reservado ao Senado, caso ele p_ersista,
realmente, nesta linha, que tem causado a minha
profunda admiração e uma grande esperança.
Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente, muito
obrigado a V. Ex', Sr. Ministro. (Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência congratula-se com as lJderanças
de todos os Partidos, pelos debates travados na
manhã de hoje com a presença do Sr. Ministro
da Fazenda, em plenário, e que são pontos altos
no nosso esforÇo para o aprimoramento da instituição parlamentar no Brasil. (Pausa.)
A PresidêÕcia comunica ao Plenário que comparecerá ao Senado, no próximo dia 3 de maio,
às 1Ohoras, S. Ex-' o Ministro de Estado da Administração Aluízio Alves, atentendo à convocação
feita através do Requerimento n~ 21, de 1988.
As inscrições para interpelações ao Ministro estarão abertas na Secretaria Geral da Mesa a partir
de hoje.

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessdo às 14 horas e 45 mi-

nutos)

(")ATO DO PRESIDENTE

N• 240, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere os arts. 52, item 36,
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
4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n~ O17978/87-4, Resolve aposentar
voluntariamente; .ManoeJ George Cassimiro, Assistente de Plenário, Classe "D", Referência
NM-24, do Quadro Permanente do senado Federal, nos termos dos arts. 101, inciso UI, 102, incisO
I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os arts. 428,
incisá II, 429, inciso I, 430, incíso ll, 414, § ~9,
e 438 da Resolução SF n9 58. de 1972, art. 2~.
parágrafo único, da Resolução SF n9 358, de
1983, art 3~ da Resolução SF n~ 13, de 1985,
e art 2 9 da Resolução SF n" 182, de 1987, com
proventos correspondentes. ao venc[mento da
Qasse "Especial", Referência NM-28, observado
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o limite previsto no art. 102, § 2 9 , da Constituição

Federal.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1987.SenadorHumberto Lucena Presidente
(") Republicado por haver so:~ido com incorreções no
DCN, II, de 18-12-87 e 16-4-88.

Valor Colatratual: Estimado em· Cz$
600.000,00 (seiscentos mil Cruzados).
Vigênda: 11 •-2-88 a 31 •-12-88.
Data da assinatura; 119~2~88.
Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Põrto.
Pela Contratada: JOS;é Barbosa Franco.
EXIRATO DE CONTRATOS E/00
TERMOSADITWOS
.

()ATO DO PRESIDEI'ITE

ESpéCie: Contrélto no 037/88
N" 43, DE 1988
COntratada: Einpresa Brasileira de Teleco~
O Pfesjderite dO- Senado Federal, no uso das - municações S/A- EMBRATEL ·
atribuições que lhe confere os arts. 52, item -38,
Contratante: SenâdO Federal
e 97, inciSõ IV, do Regimento Interno. e de acordo
Obj_eto: Prestação de serviços da Rede Naciocom a delegação de competência que lhe foi ounal_ de Telex. (2 (duas) linhas privativas de Telex).
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de
Ucltação: _Dispensa de licitação, com base no
1973, e tendo em vista o que constado Processo Qecreto~Lei n9 2.300(86, art. 22; n9 VII, e art: 19,
n9 003108/88-0, resolVe apOsentai-~ por inValidez
n., VU, do Ato n., 31/87 da Comissão Diretora..
Carlos Adolpho de Jesus, Adjunto Legi~]ativo,
- Crédito pelo qu81 cOrrerá a despesa: À
Oasse Especial, Re(erênàà NS-19, do Quadro
conta do ProQram-a de -_Trabalho n9
Permanente do Senado 'federal, nos termos dos Ql01001.2229/553, Natureza doi bespesa no
arts. 101, inciso I, e 102, fudsO J,"aiírl.eã--.-'0;'-, da 3132-011116.
-Constituição da República Federativa do Brasil,
-Empenho: Foi _emitida Nota de Empenryo no
combinados com os arts. 428, incisO m, §- 29, 429, 00409/0, de 19-2-88. ·
indso ll~ 414, § 4~, e 438 da- Resolução SF Ji.9
Valor contratual: Estimado em Cz$
58, de 1972; art. 2~, parágrafo único, e art. 3~ 8J.248,00 (oitenta ~ -ti"ês rnij, duzentos e quarenta
da Resolução SF n9 358, de 1983, art. 39 da Reso- , e oitO-cruzado,~). --Iução SF n9 13, de 1985; ari. 2., da Resolução
Vigêndii: 19-2-88 a 31-12'88
_
SF n• 182, de 1987, e art 1' da Lei n• 1.050,
Data da assinatura: 19-2-88. -Pelo Senado
de 1950,_ com proventos integrais, observado o Federal: Dr.José Passos Pôrto. Pela Contratada:
disposto no art102, § 29, da Ccinstituiç.5.oFederal. _ Maria das N_eves <;, lÍ· Gamelro.
Senado Federal, 7 de abril de 1988.- Senador
Humberto Lucena, Presidente.
EXIRATO DE COI'ITRÁTOS E/OU
()

Republicado por haver saído com omlss!o no

DCN (Seç!o 11), de

16-4~88.

TERMOS ADITWOS

Espécie: Contrato n• 041188

Conb'atada: lndaiá Brasil Águas Minerais Lt~
EXIRATO DE CONTRATOS E/OU
TERMOS ADITIVOS

Espécie: ContrAto n• 031188.
.
.
Contmtada: Lavanderia e Tmturaria Congresso Uda
Contratante: Senado Federal. Objeto:
Prestação de serviços de lavagem de cortinas.
Ucltação: Convite n9 012/88
Crédito pelo quaJ concorrerá a despesa:
À c-onta do Pro·grama de Trabalho n~
010f021.220-5/771, Natureza da Despesa n9
3132-010616.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho rt'
0035713, de 11 •-2-88.
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da.
-Contratante: Senado Federal
Objeto: Fornecimento de garrafas de água
mineral lndaiá, acondicionadas, respectivamente,
EIDl embalélQens de PVC de um litro e meio e
20 (vinte) litros.
Ucltação: Tomada de Preços n? 002/88
Crédito pelo quaJ correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho nc
"OlOJ(}Ol~229n21, Natureza da Despesa n 9
3120-0500/8.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n?
00670/0, de 2aJ-88.
Valor Contratual: Estimado em Cz$
4.057.52o;oo (quatro milhões, cinqüenta e sete
mil e quinhentos e vinte cruzados).

·VIgênda: 28'3-88 a 31-12-88
__
Data da assJnatura: 28-3-88:. Pelo Senado
Fedefi:il: Dr. José Pitssos Pôrto. Pela Contratada:
Afrânio Rodrigues de Carvalho.
~TO

DE CONTRATOS E/OU
_ .TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato n• 042188
Contratada: NB - Comércio, Distribuição e
_Representações Ltda.. _
Contratante: Senado Federal
Objeto: Fomedmento_ de água mineral com
gás,_ acondicionada em garrafas de_500 (quinhen~
tos) mililitros.
Ucltação: Tomada de Preços n9 002/88.
.. Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho n 9
01o-roOI.2229/721, Natureza da Despesa n9
3120-0500/8.
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho J1l'
0067118, de 28-3-88.
Valor Contratual: Estimado em Cz$
134.375,76 (cento e trinta e quatro
trezentos
e s_etenta e cinco cruzados e setenta e seis cent&-vos). _
Vigênda: 28-3-88 a 31-12-,88.
_ Data da Assinatura: 28'3-88. Pelo Senado
Federal: Dr. José Passos. Pôrto.Pela Controtada:Davtd Pe<elra da Silva-

mn.

EXtRATO DE CONTRATOS E/OU
. TERMOS ADITIVOS

. Espécie: Contrato n• 043/88
Contratada: Oínica Radiológica Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços radio16gicos e
ecográficos aos Senhores senadores, servidores
e seus dependentes.
Ucltação: Dispensa de licitação, com base no
art 6° do Ato n? 09/86 da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho n9
O1O1428.2004/761, Natureza da Despesa n9
3132-010912.
. Empenho: Foi emitida Nota de _Emp_enho n9
00789n, de 12-4-88.Valor Contratual: Estimado em Cz$
150~000,00 (Cento e cirÍqüenta mil crUzados).
Vigênda: 12-4-88 a 31-5-88
··
Data da Assinatura: 12-4-88. Pelo Senaâo
Federal: Dr. José Passos Pôrto: PeJa Contratada:
Dr. Mlchel Gemayel. .

.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 1& SESSÃO, EM 27 DE
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!.l-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Requerimento
-

N<1 39/88, de urgência para o Projeto de

Lei da Câmara n• 12/88 (n• 405/88, na Casa
de origem), que dedara feriado nacional, des-

tinado às comemorações do Centenário da

AboUção da Escravatura, o dia 13 de maio
de1988.

1 .2.2 -Discurso do Expediente
SENADOR LAVOISIER MAIA-Projetes alter·
natiVos para combater a se-ca no Nordeste.

1.2.3- Requerimento
-

N9 40/88, de urgência para o Projeto de

Lei do Senado n 9 18/68, que estabelece critério
para a conversão do imposto de r~n® a pagar
das pessoas físicas abrangidas pelo art. }9 do
Decreto·Lei n• 2.425, de 7 de abril de l98.8.
t.2A- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado, IJ9 ~9/88, 9e
autoria do Senador Francisco Ro1lemberg,
que toma obrigatória a publicação mensal, pelo Detran no DOU, da r~lação de veicules furtados e de veícu1os_apreendidos.
-Projeto de Lei do Senado n" 20/88, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que ftxa limites às instituições financeiras,
quanto às exigências para abertura e manutenção de contas do sistema de caderneta de
poupança.
-Projeto de Lei do Senado n"' 21/88, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães. quEt in..
clui o "cacau em p6" na merenda escolar,

nas unidades militares e nos programas sc>_c_iai_s_ da_llnião,

1.2.5- Comunicação

-;-::._ bo 'SenadQr~R.a_ç_hid Saldanha D~rzi•.refe-'
rente à indicação de Senadores que atuarãO,
no Senado F ~dera!, como vice-líderes da
Maioriâ. ·
·
· - t.2.(i - Comunicação da Presidência
-Designação de Senadores para integra·
rem a Comissão de Fiscalização e Controle,
de acordo com indicações das lideranças.

1.3-0RDEM DOlliA

Redação F111al da Emenda do Senado ao
PrOjetO de Lei da Câmara n9 5, de I 9&f(J1-i240/87, na Casa de origem), de iniciativci do
_§_~r Presidente da República, que faculta
-oos sernâores públicos fedeiaiS a opÇãO' pelo
regin\ê-de que trata a Lei n<;> 1.711. de 28
de outubro de 1952, e dá outras providênciaS.
Aprovada. À sanção.
Projeto -de_ Lei da Câmara n9 15, de 1988(n9 260/87, na-Casa de Origem), de iniciativa
do Senhor__ Preside_!!!_~c;!_a República, que_ dispõe sobre__ a organização do quadro__ chi_enge-_
nheiros militares no Ministério do Exército, e
dá outras providências. Aprovação. À sançãO.
Projeto de Lei 4a Câinara n<;> 19, de 1~
(n" _216/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor P~~fcieiite da Repúblicá, que institui o Plano NacionaJ de GerC:nciamento Costeiro e dá outras providências. Aprovado.· A
sanção.
1.3.1.- Matéria$ ~precladas após a Ordem do Dia.
Projeto de Lei da Câmara n9J2/88 ein regime de urgência, nos termos do Requerimento

__l1'1~~188 _,!iprovado após parecer proferido
~lo Senador Iram S_&raiva. A sanção.
Projeto de- Lei dO Se-nado n9 i8/88, em regime de urgência, nos termos do Requerimento
l1'1 40/88: Aprovado em primeiro e segundo
turno, após parecer proferido pelo Senador
Ronan Trt.o, tendo usado da palavra o Senador
João Menezes.
Redação final do Projeto de Lei do Senado
l1'1 18/88, ~m regime de urgência Aprovada.
A Câmara dos Deputados.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dt.

SENADOR IRAM S<I/WVA, pela UderanÇ~<
do PMDB- - DefiniçAo de empresa nacional
- pela Assembléia Nacíona1 Constituinte e retomaru,. da conciênciá cívica naCional.
SENADOR POMPEU DE SOCISA - DesfifiandO-se -do PMDB.
SE/'fNXJR fTAMARFRANCO:..C A indica~
ção de vice-líder da Maioria.
.SENADOR JW?ÇONDES Q,AI)J;;LHA- A
indicação de vice-líder da'Ma{oria.
SENADOR LErrE CHA W::S ," Seqüi:stro
e venda ao exterior da_ cri.mça_ 6runa Aparecída Vasconcelos.
SENtlDOR NELSON CIJRm;JRO ~Situa
ção económica dos produtores rurais de Cantagalo-RJ.
SENADOR RACHID SALDANHA DERZIPolítica fiscal do govérno e a administração
da dívida pública.
SENADOR TEOTON/0 1-TLELA FILHO Congelamento da URP. _
_
SENADOR LOORIVAL BAPTISTA - Nomeação_. _do_ Dr. Marcos Virúcius Vilaç~ para
o Tribunal de Contas da União_.
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PASSOS,PÓRTO
. .
Oiretor-Geral do-Senado F.eder:al
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
. lUIZ CARlOS DE BASTOS

ASSINAIURAS

Diretor Administrativo

Semestral

JOSECLER GOMES MóriEIRÀ
Oiretor lndUStriaf
liNDOMAR PEREIRA DA SILVA

.......................... -................... ~ . .-...... Cz$ 950,00

Exemplar Avulso ....................... ·~·-··············•

Diretor Adjunto

Cz$

6,00

Tiragem :··t.200.exemplares.

SE!WXJRJI:JTAHYMAGA/JiÁES...:.SituaÇáo econômic:a dos cacauicultores.

SENADOR ODAC!R SOARES...:. Gestão do
Ministro Antônio Carlos Magalhães à frente do

Ministério das Comunicações.
SENADORALGiziO.BEZERRA- Ele\.ação
das condições de saúde e de vida dos brasileiros.
SENADOR JOSÉ fGtiÁOO FERREfRA Diretrizes do Governo fi\ax Mauro. Primeiros

o-

passos pata a ela-boração do !<? Plano Diretor
de Desenvolvimento do Estado do Espírito
Santo.
SEtwXJRJ<ONALDOAJMCUÍO-isenção
de impostos em Rc:>n~ônia.
SENADORMANSUETODELAI-VR-Eieição de c.n~s G.uirmU'âes para Vice-.Presidffite -da RePública
· "t,3.3 - Comunicação da Presidência
Referente à abertura das inscrições para in-

terpelações ao Ministro de Estado da Adminis.
tração_Aluízfo Alves. __
IA-ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 1'1•. 51 A 55, DE
1988
3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
·· PAR11DOS
5 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES

PERMANENTEs

Ata da 1611 sessão, em 27 de abril de 1988
2~

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

ÀS 10 flORAS E 30 MFNdTOS; ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEfYADCJI?ES:

Mário Maia --- Aluizio Bezerra - Nabor JúnJor
- Leopoldo Peres -- Carlos De'Carli --Áureo
Mello - Odacir Soares - Rona1do Aragão Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel
-Járbas Passarinho -João CaStelo -Alexan·
dre Costa- Edison Lobão -r João Lobo- Chagas Rodrlgues -Álvaro Pacheco -=-.Cid Sabóia
Carvalho - Mauro Benevides - Carlos Alberto
-José Agripino -Lavoisier Maia -:- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo üra
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonfo Vtlela Filho- Albano Franco.Frandsco Rollemberg- Lourival Baptista.__ Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - JW:y Bacelar José Ignácio Ferreira- Gerson Camata -JOO:o
Calmon - .Jamü Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan lJto- Severo Gomes- Fernando Henrique Caf<IOso--.:... Mário CovaS:..,_ Mauro Borges-Iram S22rai"a -lrapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa~ Maurício Cortêá -Meira
Filho- Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -

'RaChid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite
Cháve:S ~ Alfonso Caniargo - José Richa. JOrge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin - Çarlos Chiarelli - José Paulo Bisol
;_JoSé FogáÇa. -.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·A
lista de presença acusa o comparecimento de
71 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requertmento que vai ser lido
pelo Sr. l9-8ecretário.
··É lido O"seQuinte

REQCJERIMENTO

N• 39, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara n9 12, de 1988 (n9 405/88,
na Casa de origem), que declara feriado nacional,
destinado às comemorações do Centenário da

Abolição da Escravatura, o dia 13 de-maJo de
1988.
Sala das Sessõ_es, 27 de abril de 1988. - Jubas Passarinho - Calios Chlarelll - JamD
Haddad - Alfonso Camw:go - Cid Sabóla
de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es·
te requerimento será votado após a Ordem do
Dia, na forma do art 375, item n, do Regimento

bttemo.
Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre_Sen~dor Lavoisier
Maia, como Uder do PDS.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDS -RN. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi•
dente, Srs. Senadores:
Ocupo a tnbuna desta Casa para fazer um pronunciamento sobre a situação de uma importante
fábrica que está: sendo construída no Rio Grande
do Norte, há mais de dez anos, e sua construção
paralisada há alguns anos.
_
_Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma res..
peitada autoridade brasileira disse1 certa vez, que
a seca do Nordeste tinha, pelo menos, um aspecto
positivo, que era o de chamar a atenção do País

Abril de 1988

. !21ARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

para a sua problemática. Era como se fosse o
gemido de dor da natureza, rompendo o silêncio
em clamor para sair do sofrimento secular.
Com efeito, é triste, mltito triste, para h6s, do
Nordeste, vermos de tempos em tempos a nossa
economia desarticulada pelo fenômeno da estia·

gem, com grliJndes recursos sociais, sem qu~ ·me-:
elidas concretas e permanentes sejam adotadas

para a sua superação defmitiva.
É da convicção de todos, há muito tempo, que
a s~a é mais efeito do que causa. A debilidade
do sistema encontr~. com a falta de chuva, campo
fértil para a irradiação acelerada de suas mazelas.

A solução,no consenso geral, estaria no fortale-

cimento da economia, através de programas e
projetas que a arranquem da dependência pura

e simples do setor primário. Isto se sabe há muito
tempo, mas nada ou muito pouco_ de. objetivo
vem sendo feito a respeito.

O tratamento é o mesmo, há sécu1os, através
das famigeradas frentes de serviço, que pouco
de útil agregam ao sistema produtivo,_ embora
sirvam para evitar, pelo menos, que populações
famintas e sedentas saiam perambu1ando e saqueando as cidades da região, em penoso e macabro espetácu1o do flagelo humano.
Srs. Senadores, esta é, para nós, a virtude po~
tica do chamado "Programa de Emergência"; a
virtude social é a de mitigar um pouco a fome
crónica do nordestino, para devolvê-lo, depois das
chuvas, para a mesma pobreza da sua fonna antiga, sem assistência cred.iticia e técnica;sem apoio
_e sem orientação. Devolve-se o homem o seu
pedaço de chão, dentro das mesmas limitadas
perspectivas e sob a ameaça da repetição domesmo drama. na primeira retratação do inverno.
Não estamos sendo pioneiros ou inovadores
ao pedir a atenção de V. Exf1 para a necessidade
e a urgência de um programa definido e ordenado
para o Nordeste, através da ação contínua, para
que os efeito_s das estiagens sejam neutralizados
pelo fortalecimento de setores que não dependem
apenas dos desígnios da natureza.

O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex!' Uin "aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA- Pois não.

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Lavoisier
Maia, há muito eu já admir~ V. Ex" a distância,
quando o ilustre colega governava tão bem o seu
Estado, e continua V. Ex' na luta, por essa região.
Devo dizer a V. Ex' que somo todo o meu esforço,
todo o meu apoio, a V. Ex' Devo dizer_ a esta
Casa que, enquanto o Brasil ficar pensando que
o Nordeste é um problema do Nordeste, não teremos solução. O Nordest~ é ,um problema do Brasil, e, como tal, ele deve ser assumido. Este negócio de programa de irrigação de 100 hectares,
200 hectares, não resolve nada. Temos é que
partir, como diz V. Ex' no seu J)i"onUnciámentO,
para um projeto amplo, que comece por inserir
na mão-de-obra do Nordeste, imediatamente, um
milhão de pessoas. O Nordeste tem dado a sua
contribuição há muitos anos.1nicia1mente foi com
a cana-de-açúcar, na crise do petróleo. Se fizéssemos uma separação, Deus nos livre desta palavra,
apenas para estudos, iríamos verificar que o Nordeste era auto-suficiente na questão do petróleo.
Mas toda vez que se fala de Nordeste, é sempre
um nordestino que fala, e fica parecendO a nós
do Sul que este problema do Nordeste é um pro-
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o _Senador Ronan Trto: o problema do Nor'deste
é um problema do Brasil, pofque o Nordeste :é
essenc;:_ialm.~nte <lo Brasil. Este Etasil· _não seria
o mesmo na sua pujança, na sua força, na sua
vitãl.i~de, eni nada, sem esse trecho territorial
que até já pensaram em vender ao Japão. Houve
até um idiota. nacional que apareceu em todas
as folhas dois País e, em-tom de sabedoria, disse
a sUPina cretinlce de que o Nordeste deveria ser
Vendido ao Japão, para ter progresso e para ter
habilitações econômicas. Isto realmente é um insulto. Mas a este insu1to vão-se somando atitudes
O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado,
presidenciais. Nenl-pooemos-acredftaf-c.offio pOS:.
Senador_Rcman Trto, por esta valiosa contribuição
sa a AssesSoria- do Sêhhor Presidente da Repú-quedeu ao meu pronunciamento.
blica José Samey i'ecotnelidai:. que Lim órgão de
V. Ex' tocou num aspecto que vou focalizar
uma microrregião vá cuidar da irrigação que, coagora, sobre irrigação, as barragens de irrigB.çãõ.
mo V. Ex' enfoca, ainda não foi completada, que
O Rio Graride ào Norte tem a maior barragem
não existe, que não satisfaz. OS próprios açudes
de -iriigãÇãO 'do Nordeste, -dóis bilhões e qilãtroficam ·sem ,fihàlídã.de, porque a irrigação não corCentos milhões de metros cúbicos de água armaresponde à extensão desses açudes, não correszenada, feita no pei"íodo em que passei peJO Go- _
. ponde ao volume de água nem às verbas que
vémo, Sendo obra federal. Foi inaugurada no irúforam gasf.as para que _eles exi~ssem. V. Ex' está
cio do mandato do Governador, hoje Senador
coberto de razão e louvo a sua presença na tribuJosé Agripino.
na, porque V. Ex" tem autoridade para falar, tem
Srs. Sena,dores, são terras férteis, de alta ferb1imuita. cancha, como se diz na linguagem espordade, mais de vinte mil hectares para serem irrigativa.
dos, para produzir alimentos, a fim de diminuir
a fome dos nordestinos. .Mas vejam, o Presidente
O SR. LAVOISIER MAIA- Multo obrigado,
da República foi ao. Nordeste, no início .de sua
nobre Senador Cid Sabóia de CarValho. V. EX'
administração, foi à Sudene com todo o seu MinisM
é c_earense_ e sofre também o mesmo drama.
tério, e prometeu irrigar um milhão de hectares
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
da região nordestina. Lamentavelmente, atê hóje
são as barragens para irrigação, os poços profunesSa barragem, esse projeto de mais de vinte mil _dos, a drenagem das várzeas úmidas, as culturas
hectares, não foi concretizado, nada sequer está
próprias dos vales secos, a mineração, a industriasendo irrigado.
lização de recursos naturais renováveis e tantos
outros projetas, que, conduzidos de forma sisteO Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex' permática e persistente, modificarão, sem dúvida, wn
mite um aparte?
triste quadro que marca a história e a face da
nossa gente.
O SR. LAVOISIER MAIA- Pois não, nobre
senádor peJo Ceará .. _,,,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentre essas soluções, ressalta-se a do aproveitamento integrado
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Gostaria
de recursos naturais, através de complexos indusde integrai- na fala de V. Ex' eKatamente este tema
triaJs que utilizem matérias-primas locais, _e, com
agora enfocado. V. Ex", como um nordestino de
tal, apresentam granàe capacidade na multiplimuito valor, sabe da providência recentemente
cação dos seus efeitos, com o surgimento de
adotada pela Presidência àa RepúbHca, e que esoutras indústrias, na mais ampla absorção de
- vazia, em grande parte, as funções do Departamão-de-obra e na maior circulação interna de
mento Nacional de Obras contra as Secas, o
riqueza para os Estados.
DNOCS; um- órgão essencial e indispensáVel à
Alguns exemplos práticos desse tipo já são
vida do Polígono das Secas, e, particularmente,
apontáveis no País, como os· complexos petroquíà vida nordestina. Pois agora, por um decreto
micos da Bahia e do Rio Grande do Sul e o minedo Senhor Presidente da República, as atividades
ro-sid_erúrgico de Minas Gerais.
de irrigação passaram para a Codevasf, que, coO mesmo não se pode dizer de outros commo se sabe, é Wn órgão de uma região,- o Vale
plexos _que, idealizados a partir dessa óptica, Mo
dõ São Francisco. E muito embora este ente pútêm recebido o merecido e devido apoio do Goblico tenha por finalidade assistência a uma miverno Federal.
crorregião_- eu acho que posso chamar de miÉ o (:8SO, por exemplo, do nosso Estado, o
crorfegião, muito embora tenha essa finalidade
Rio Grande do Norte, com maJs de 90% do seu
_:_, recebe este órgão a competência para atuar
tenitórlo na área do "Poligono das Secas" e ainda
em todo o Poligono das Secas. Isso é absolutatendo a sua economia presa ao setor primário,
mente estranho, e eu aproveito, ao apartear V.
é óbvio que qualquer irregularidade climática proEx', para levar o nosso protesto e para, ao mesmo
voca sérias conseqüências à sua economia e ao
tempo, produzir o apelo dirigido à Presidência
seu povo.
da República para que, de imediato, reveja o seu
Em contrapartida, o nosso Estado é rico em
ato e reveja a sua determinação. Quando V. Ext,
minério, como xilita, tantalita. caulim, feldspato
como Representante do Rio Grande do Norte,
e tantos outros, sem falar do petróleo e gás natucomo o seu ex-Governador, como Senador, coral. Somos o terceiro produtor de petróleo no
nhecido pela faceta política de zelo por sua região,
Brasil e caminhamos para ocupar o segundo luassoma esta tribWla e trata destes assuntos, não
gar, e vamos chegar lá, se Deus quiser.
ocorre, evidentemente, que queiramos minimiZar
O Sr-Leopoldo Perez- Permite V. Ex' um
a situação do Nordeste ou tomar -o problema do
aparte?
Nordeste tipicamente regional. Nisto tem razão
blema do Nordeste. hipoteca integral apoio a V.
E:it' -em riônie dO ineU Pârtidci. EltC,UantO o Brasil
não assumir- este problema,- cOmo os Estados
Unidos da América do Norte assumiram o problema da Califórnia, como a Austrália assumiu o
problema do seu semi~árido, e a assumir para
· VaJ.er; com iriveStfmentos maciços, não resOlveremos o problema do Nordeste, que é um problema do Brasil Parabenizo V. EX• e hipoteco inteiro
e integral apoio a V. Ex'- pelo pronunciamento
q!Je faz hoje.
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O SR. LAVOISIER MAIA- Pois não. Ouço
o aparte de V. Ex", nobre Senador Leopoldo Perez.
O Sr. Leopoldo Perez- Estou Ouvirido, com
muita atenção, o discurso em que V. Ext levanta
os problemas do seu Estado,_ da terrél que tão
bem foi governada por V. Ex" E ouço_ a relação

de todas as riquezas potenciais do Rio Grande
no Norte e vejo que V. Ex" esqueceu umí!l, talvez
a mais importante de todas el~. que são os homens do Rio Grande do Nqrte, a população do
Rio Grande_ dõ Norte, feita e__fqtjada de homens
como V. Ex!', cheiO de pertinácia, de coragem,
de destemor, daquela gente che_ia_ d~ fib:ra e Qe
determinação_ quê fazem a Histbria e a legenda
do Nordeste brasileiro.
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que, se não....aproveitado, toma-se rejeito, com
_-~a_ valiosa

-OSr.
apa$?

riqueza sendo devolvida ao mar.

Jo..; Ágliplno -

Permite v. Ex' um

O SR. LAVOISIER MAIA- Ouço; com pra-

zer,-V. Ex'

O Sr. José Ajlriplno - Em nome da üde-rança do PfL. que circunstancialmente exerço,
cumprimento V. Ex' pela lucidez do seu pronun·
ciamento. Como conterrâneo, associo-me à tese
fundamental do discurso de V. EX", que é, pelo
- que estou depreendendo, a propriedade que se
-dev~ _çtar ao_ Nord~_ no__ aproveitamento das voca,çõ~ nãturais que cada Estad~ nordestino detém_ como propriedade. _O Nqrd~te_ não pode,
O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado,
Il8 quase unanimidade de _suas potencialidades,
Senador Leopoldo Perez, do Anlazonas, pelas
comp,elir com ~o_ Çentrq-Sul_,_ que foi privilegiado
suas palavras de consideração (bondade.
peJa própria natureza. No Nordeste, Estado por
O nosso Estado é o maior produtor de sal do
Estado, existem, corrro V. Ex" sabe, potencialiPais, com 85% da produç3o total, com reservas
dades que são próprias de cada Estado. Não exisinesgotáveis. país são proverUentes da água do
te babaçu no resto do Brasil como existe no Mara.
mar.
nhão; babaçu é fonte fundamental de energia,
Imaginaram os'técnicos, com razão, que a mispelo carvão que pode produzir, pelo álcool que
tura desses elementos como sal, calcário e gâs, pode produzir. O Piauí, com o seu vale do Gurproporcionaria inúmeros produtos, como barriguéia, é um manancial inesgotável de agricultura
1ha. sulfatos e magnéSiO, hoje inlportados pelo irrigada,
existência de um lençol profundo
Biuil e cuja dependência ,do exteHor deverá ser que podepela
produzir. ano após ano, todo o tipo
cada vez mais acentuada nos pr6ximo_s anos.
dê produto agrfcola que o Brasil ou a região vieO Oovemo Federal,- pof exposição de motivos
rem a necessitar. A Bahia com a s~ riqueza,
ele 1977, autorizou a realização de estudos com Sergipe com o seu pólo doroqufmico,. e o nosso
esse objetivo, e nesse mesmo an9 foi crtado um
Rio Grande do Norte, que, como V. E'.;lc' disse,
grupo interrninisterial de traba1ho.
é rico em -minérios, é rico em calcário, é rico
Esse grupo existe desde então, sem que nada
em petróleo, é rico em sal; para não falar na Barraele concreto tenha resultado dos seus esfOfÇOS, gem Armando Ribeiro Gonçalves, já mencionada
.,.,bora os seus estudos· sejam os mais alentapor V. Ex", o maior manancial de água represada
aDre..,possfveis para o Estado e pã._i-a o Brasil.
Nord_este, com os seus 2 bi1hões_e 400 milhões
CanCTUiu o grupo que é viável a implantação a no
de metros cúbicos de água represada~ maS até
curto prazo de cinco unidades: três interligadas, hofe sem ·um único hectare de irrigação pública
a de barrilha; a de sulfato (potássio e sódio), que realizado pelo Qoveino-:-- Gastou-se uma fortuna
nós importamos; é a de magnésio (tendo boro,
para represar 2 bühões e 400 milhões de metros
doro, élddo cloridrico e gesso químico·-como·subcúbicos de água e até hoje não se investiu l1m
. produtos), e duas independentes. a de tungstênio
único -centavo para promover a inigação pública.
eadeferro.
-~O que existe de irrigação é a irrigação privada,
Os investimentos seriam da ordem de 200 mime perínite imodéstia, de uma ação de
DÍões de d6fares, com a participação de iniciativa se
~. como Governador, e de mim, que também
· privada, abrindo urna perspectiva de 1.000 emfui Governador e investi na irrigação privada mo' pregos diretos e permanentes, e um incremento
destos e parcos recursos do orçamento geral do
na arrecadação de ICM de cerca de 30%,
Estado. O Rio Grande do Norte, para não nos
Estes dados revelam__ por si s6 a !mportã~ci~ alongarmos, dentro desse espirita de aproveita~ complexo, mormente quando irá s'ubstitllll'
mento de vocações naturais. detém um curioso
importações e, com .os_ seus excedentes, criar
dominó de_ ocorrências na r'egiáo de Macau, pormais divisas para o Pais. Chamamos a atenção
que estão justapostos, Srs. Senadores, lado a lado,
para o fato de que só no ano de 1987 a_.5: Í!l_lpor- o-gás natural da plataforma continental, o calcário,
tações chegaram a 267.000 toneladas, que corque aflora na região, e o sal marinho :........ o Rio
respondem a 1/3 da produção nominal da fâbrlca
Grande do norte produz 85% do sal consumido
de barrilha de .Macau, na sua primeira fase, que os básicos para produzir um bem que hoje o
é de 200 milhões de toneladas, e a programada
Brasil importa, a barrilha, indústria de base. A baré para 400 milhões.
·tiJha é usada em quase tudo que se produz no
Sr. Presidente e Srs. Senadores, das unidades Brasil, e o Rio Grande do Norte' está pronto para
que integrarão o complexo, .destaca-se a Alca- produzi-la. Aliás, já tem, no seu território, em exenorte, empresa que implanta O projeto da barrilha
cução, um belo projeto orçado em 200 mühões
(carbonato neutro de sódio), no Município de Ma- de_d61areg; a Alcanorte, que se encontra em meio
cau, no nosso Estado. Insere-se ele com perfeição do _caminho, e se discute hoje, e muito, a sua
na filosofia de aproveitamento dos recursos locais,, condusão, uma obra na qual já foram investidos
pois as suas principais matérias-primas são_ o sal' 100 rililliões de dÓlares e Se encontra pratica~
e o calcário abundantes no Estado, a1êm da reser- mente paralisada. E não se pode dizer que essa
va inesgotável de gás naturaJ, o quaJ quando em obra é inflacionária; inflacionária é a obra parada,
bperação gerará um produto intennediârio da' porque nela foram investidos cruzeiros e cruzados
maior utmdade P"'" • produção dos_sjl/fatQs. e QlM7 ainda 'n~ são reprodutivos; urge, na verdade,

a
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-que_ se a1oquem os-- recursos. nO Caso ã Onião
e a Petrobrás, para que se concluam investimentos e os _cruzeiros e cruzados que foram investidos
no empreendimento passem a ser reprodutivos,
-produzindo pára o Brã.sil a bani1ha que o Brasi
hoje importa. De modo que me associo e-cumpri, menta V. Exl' pelo pronunciamento que neste momehto faz, e aduzo algumas informações. Tenho
eu, como V. Ex' tem, mantido cotrtatos segUidos
cóm o Ministro Aureliano Chaves, Ministro das
Minas e Energia, cuidando com S. Ex" da equação
financeira que virá viabilizar o projeto da Alcanorte.
Falou-se em privatização da própria Alcanorte,
idéia que defendo, mas a privatiZação pode demorar muito tempo, até porque privatização de estata1
neste País virou quase sinónimo de busca de boa
opOrtunidade de investimento. Quando_ se. quer
privatizar, se quer isolar o passivo da empresa,
e cjuem vier a adquirir o controle da empresa
pega somente a parte útil, ativa, da empresa. De
modo que a privatização, a par de ser uma boa
idéia, deve ser estudada com parcimónia, para
que não se transforme um-empreendimento sadio
numa oportunidade de logro por empresários qUe
estejam aptos de boas oportunidades. Defendo..
sim, que o.. GovemODrasileiro, através da P~
brás, encontre a fórmula. para transformar o. empreendimento Alcanorte de inflacionário em ..,..
preendimento reprodutivo, que a PetrobrQ; encontre fórmulas, que são fáceis de encontrar, porque o projeto é viável e é economicamente inte~
.cessante à Nação, encontre recursos para viabilizar como empreendimento estatal, sem desprezar a perspectiva da privatização, que ttefendo,
mas defendo como- objetivo sério de governo.
objetivo sêrlo de empresa Pft'Vada, que queira
comprar, efetivamente, participação, sem enten·-der nessa partidpação a oporwoidade de wn_ bom
-negócio, pelo fato de comprar e:penas ativoli e
não passivOs, mas, sim, ser sódo de um empreendimento que tem viabüidade e que queira a partlc:ipação do capital privado n.acJonal. Par~~ V.
Ex' por seu pronunciamento e· endosSo inteiramente as suas palavras,_ aqui colocadas em termos ele Nordeste, em tennos de Rio Grande do
Norte.
_O SR. LAVOISIER MAIA-Muito obrigado,
Senador José Agripino, que ~conhece tão bem
a-p-roblemática do ~r~ste e, em_ ~peéíal, a do
Rio Gfande âo Norte, porque governou, e governou muito bem o nosso Estado, e está empenhado conosco nesta luta para redimir o Nor-

deste.
Não sou também contrário à privatização, mas
há uma febre em privatizar empresas públicas
no Brasil. Isso dada a incompetência, creio eu,
do que é público, e wn exemplo tfpico é a_Aicanorte, no Rio Orande do Norte, pois apenas metade já está concluída, e que a privatização venha,
para que seja logo concluída, não demore e nAo
vire um sonho. Não sou contra, repito, à privatização, mas que ela venha logo e rapidamente
e resolva o problema, ou seja, seja concluída a
fábrica.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Alcanorte
ê a única do futuro complexo que se acha em
implantação efetiva, enquanto as demaJs ainda
estão em fase de projeto. Como já dissemos, e1a
"é fundamental para as usinas de sulfato e de magnésiO, com um dos seus rejeitas transfo~
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Senador Carlos Chiarelli, que estabelece critério
funde com asPectos imPortantes da própria economia nadona1.
para a conversão do Imposto de Renda a pagar
Por isto, Sr. Presidente, não ConsegWmos com- das pessoas físicas abrangidas pelo art. I' do Derecebendo do Poder Público, que a criou, o trata~
preender como um projeto dessa magnitude,
creto-Lei n• 2.425, de 7 de abril de I 988.
mento que a sua importância e prioridade estão
com a metade dos investimentos totais já realiza~
Sala das Sessões, 27 de abril de 198& - Nela reclamar. _
_
_
dos e próximo, portanto, do seu funcionamento,
son Wedekln - Carlos ~hlare!U - JamD
Fundada em 1974, e -com 4 sUa imPlantação -- esteja se perdendo ao longo dos anos, sem que,
Haddad - Ronan Tito.
iniciada em 1977, tinha o seu fundonamento preaté hoje, tenha uma previsão mesmo distante para
O SR. PRES1DENl'E (Dirceu Carneiro)- Esvisto para 1981. Entretanto, as limitações de resua entrada effi Operação.
te requerimento será votado ap6s Ordem do
cursos fez com que a sua inauguração fosse senO Nordeste reclama soluções definitivas. O
Dia, na forma do art. 375, fi, do Regimento Interno,
do seguidamente adiada até o ponto em que,
Nordeste está cansado da efemeridade das frenSobre a mesa, projetes que serãó lidos pelo
hoje, não se sabe quando entrará em operação.
tes ae _trabalho. O Norde~e iá_quase não acredita
Sr. ]9-Secretário.
Elastimável, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
nos _propósitos verdadeiros da Na.ção para com
O projeto enc01ltra-se a 50% da sua conclusão, o· seu destino,
Sã.o lidos os seguintes:
com Vila operária e sistema de apoio já prOntos,
O
Nordeste
quer
soluções
permanentes
e,
dencom a estação de aduções e tratamento de água
tre elas, Sr. Presidente, Srs. Senadores. s_urge, de
PROJETO DE LEI DO SENADO
em operação.
·
forma indiscutível, o projeto da Alcanorte. NegarE quanto faltaria para concluir a Alcanorte? PasN• 19, de 1988
lhe apoio com recursos e meios é negar o commem, Srs. SenadOres, apenas 120 milhões de
promisso
oficial
e
público
de
um
tratamento
difeToma obrigatória a pubUcaçio mendólares, incluídos já n'o capltaJ de giro para funciorenciado para a região, pois ele é exemplo marsal, pelo Denab'an, no DOU, da relanar imediatamente, dilufdos ao longo de três anos.
ção de vekulos fmtados e de vejculos
É muito pouco se considerarmos que valores- cante de como romper a inércia económica. E
como prometeram tratamento diferenciado para
apreendidos.
muitas vezes maiores são jogados em atividades
o Nordeste! E como o Nordeste eni prioritário
e projetas duvidosos, que não queremos citar,
O Congresso Nacional decreta:
nesta Nova República! Mas, pelo que estou vendo,
pois são- do amplo conhecimento desta Casa e
Arl_ 1? O Departamento Nacional de Trânsito
Srs.
Senadores,
esta
Nova
República
está
muito
da Nação.
fará publicar, mensalmente, no Diário Ofldal da
rriáis velha.do que a Velha.
O pior, Sr. Presidente, é que a Alcanorte é rentá.União, a relação dos ~ío.dos fw:tados e dos veícuNegar-lhe apoio é consagrar a política do- cavel como- provam estudos do próprio Governo
los apreendidos desde a publicaçao do mês antesúiSmó e do clienteliS!!fo eleitOral na abordagem
Federal, mas deb!ará de ser, na hipótese em que
rior.
da seca. Negar-lhe apoio é, acima de tudo, ampliar
não haja uma imediata definição do_ seu cronoArt 2 9 Da relação constarão: as dãtas do inia Qnmde diferença sócio-econômica já existente
grama, Vtrará um elefante branco, pela acumu~
cio e do fim do pe~o a que se. refere a relação,
entre as regiões, marcando cada vez mais o duplo
Jação de- despesas de administração e financeiras,
e, para cada veículo; a data do furto ou apreensão.
perfil da sociedade brasileira: um lado, sacHo e
que_ corroerão o seu capital, e pelo fato também
o Município e a Unidade da Federação do furto
feliz; outro, faminto, miserável e infeHz.
de que o seu _equipamento não tem uso ou destiou apreensão; os seguintes dados de identificaFmalmente, Sr. Presidente, _Srs. Senadores. esnação alternativos.
ção: código f?:en..avam. placa, chassi~ e os seguin- pél-affiOS qUe o Senhor Presidente da República.
tes dados de caracteristica: marccVmodelo, ano
que é nordestino, que já estev-e várias vezes no
O pior ainda, Sr. Presidente, é que a Alcanorte
de fabricação, tipo, carroceria, cor predominante,
Rio Grande do Norte vendo seus problemas já hoje substituiria quase I 00% as importações
categoria.
e, nesta hora, Sua Excelência, que é um homem
de ba:rrifila, com economia de divisas e, no futuro,
Art 39 Como primeira relação, o Denatran fainteligente, que tem conhecimentos administraimpedirá que o Pais fique na dependência de uns
rá
publicar a estatística do número de veículos
tivos, que conhece, repito, os probleÍnas do Norpoucos fornecedores internacionais, dentre eles
furtados e não recuperados desde o registro rrlais
deste e do Rio Grahde do Norte~ pois já foi quatro
os Estados Unidos, que se preparam de fonna
antigo de que dispuser ·até a data mais próxima
vezes ao Rio Grande do Norte, no encaminhanftida para o domínio do comérdo mundial de
possível da publicação, contendo Município e Unimento dos problemas para resolver a nossa situabarrilha, quando Imporão preços e· ·quantidades
dade da Federação do furto, tipo do veículo e
ção aflitiva, infelizmente até agora, nenhum êxito
a seu critério. O desenvolvimento de importantes
categorl?J_. c9m subtotais; tOtais e total geral.
obteve, é o que lamentamos profundamente segmentos de indústria nacional é cividente que
Art. 4 9 A forma de publicação será aquela que
então, esperamos que o Senhor Presidente da
não poderá ficar nessa contingêocia do exterior.
combinar,
de maneira ótima,legibüidade, acessiRepúbJ[ca tome um posicionamento definitivo e
Muitas são as razões, portanto, Que impõem
--- büid~de à informação e economia de _espaço.
a dedar~ão da prioridade para a Alcanorte na considere a significação _da Alcanorte para o Rio
Arl 5• A partir da data de publicação desta
Grande do Norte, para a Região e para o País,
concessão de recursos para a fixação do seu era.
Lei, o Denatran deverá encetar a publicaçao da
à
sua
disposição
o
pouco
de
recursos_
colOcando
nograma em prazo conveniente,
prunerr~ rel~ção no prãz.o máximo de trinta dias.
que faltam para a complementação de um projeto
A sua inserção na escala governamental de
- Art __ 69 Esta lei entra er:n vigor na data de sua
qu~ integrará e derramará importante complexo
prioridade, parte da própria exigência de liberta-publicaÇão. ----- _ _
industrial, instrumento de indelével contribuição
ção da problemática da seca, pela contrlbutção
Art.. 7" - RegOYam-se
cUsposições em conpara a mudança da estrutura económica do nosso
à formação de um complexo ·qutmico-metalúr~
trário.
Estado, pela ajuda que dará à sua libertação dos
gfco que criará Cerca de 30.000 empregos, além
efeitos
da
seca
e
da
dependênciamilen~da
ajuda
Justificação
de todo a mão-·de-obra que será mobilizada a
federal para a sua sobrevivênda. (Muito bem! Palpartir das indústrias e prestadores de serviços que
É notório o verdadeiro estado- de calamidademas.)
nascerao e· que gravitarão em seu redor.
pública a que se chegou com o furto de VEiículos,
O SR- PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)- SoA Alcanorte, sem··dúvidá, é importante para o
e concOmitantes morticínio de caminhoneiros, inbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr
se_guranças ~ citadinos, _destrui_çAo de riqueza
futuro do Pais, que, possuindo um setor secun]9-Secretário.
dário que tende cada vez mais à sofisticação, nãoe seguros exOióitantes. Acompanham-se com anÉ Udo o seguinte
deve correr o risco de manietar ou mesmo reter
gústia, por exemplo, os esforços quase baldados
que vêm sendo realizados pela Secretaria de Seo seu avanço pelo controle mundial do suprimento de insumo considerado estratégico, como
gurança Pública do Distrito Federal para baixar
REQCJERIMENTO
é o caso da barrilha.
o nível médio, altíssimo, de vinte carros furtados
N• 40, de 1988
Verifica-se, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senapor dia.
dores, que a A1canorte não é algo isolado e solitáO presente projeto é ama contribuição para
rio, a serviço apenas de interesses locais. Pelo
que esse fatOr importantfssimo, a Informação Requeremos urgência, nos termos do art 371,
contrário, a repercussão dos seus efeitos ultrano CB$0 informação oficia]_- esteja disponível
alínea "b" do Regimerrto Interno, para o Projeto
passa fronteiras estaduais e regionais e se conpelo menos uma vez por mês todos os interesde Lei do Senado n• 18, de I 988, de autoria do
dutos.
Ocorre, Sr. Presideil.te, que a:AfcanOrte nãO Vem

a
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sados: proprietário lesado, possível comprador,
custos_. pouco se importando pela prestação dos
policiêls de todos _os rincões.
. ·~
.serViços ao grande público.
Para tanto, encarregou-se o Denatran, que é ____ Ressalte~ se que essa atitude não se justifica teno_ órgão executivo do Si'stéma NadonaJ de Trân- do em _vista .que:
-o_ diferencial entre o rendimento pago ao
sito, e ao qual compete, pelo Regulanlento do
C6digo Nacional de T~sito, entre oUtraS CompepoUpador e os juros cobrados nas aplicações pertências: a) cooperar com os Estados, Territórios,
mite Um lucro altamente compensadorpara essas
Distrito Federal e .Municípios no estudo e soluções
instituições, constituinchrse, aliásJ em diferencial
dos mais elevados intemacfonalmente;
dos problemas de trânsito; b) organizar a estatística geral de trânsito no território nacional.
- enquairt:o, para outros tipos de captação, os
SaladasSessões,27 de abril de 1988.-Franrendimentos são crescentes quanto maiores são
as aplicações, no caso da _çademeta de poupança
clsco RoDemberg.
comum o rendimento (atuaJização monetária e
juros de 6% aa) é igual para qualquer montante;
PROJETO DE LEI DO SENADO
com Isso, a Iuératividade da instituição bancária
1'1• 20, de 1988
toma-se elevadissima nas grandes aplicações, o
que permite cobrir plenamente os custos maiores
Fixa Umltes às lnstl.tufç6es ftnancelras,
das pequenas contas.
quantoàsexlgêndasparaaberturaemanutenção de contas do sistema de caderneta de poupança.
o Congresso Nadonal decreta:

Art. 19 Ê vedado às instituições financeiras
captação de recursos mediante sistêma de caderneta de poupança exigir dos depost~
t:antes:
I - depósito inicial superior ao valor de três
ObrigaÇões do Teslmrb- Nacional, para aberblra
da respectiva conta de poupança; e
H-saldosuperloraovalorde50% (cinqüenta por cento) de uma Obrigação do Tesouro Nacional, para manutenção de conta de poupança,
sem prejuízo dos rendimentos integrais previstos
para as aplicações nesse sistema.
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contnrio.
~utorizada à

Justlllcac;io
As cadernetas de poupança, além de se constituírem numa importantíssima fonte de recursos
para desenvolvimento da politica de h~itação do
Governo - e agora, também, da política agrária
-,são a aplicação mais popu1ar do sistema fman~
ceiro em nosso País.
Na realidade, é a única fonna viável, simples
e acessível, de as classes populares salvaguardarem, da inflação extremamente corrosiva, os
poucos cruzados que .conseguem poupar quando conseguem... -- para atender a imprevistos ou adquirir bens duráveis sem cair nos júros
escorchantes habitualmente cobrados.
Agora, estamos assistindo a ação extremameri~
te injusta. abusiva e discriminatória de algumas
instituições bancárias, que exigem dos deposi~
tantes quantias bastante altas para abertura de
contas de poupança, além de saldos elevados
para manutenção dessas contas.
A imprensa tem noticiado as reclamações da
opinião pública, com a exigência de depósitos
iniciais de até Cz$ 30 mil e saldos minimos de
Cz$ 10 mil para essas contas. 9 diente é obrigado
a depositar em conta corrente, sem qualquer ren·
dimento que compense a inflação, ou a percorrer
Wrios bancos até encontrar um que se digne aten~
~lo.

A intenção dessas instituições financeiras, ob\'iamente, é a de seledonar clientes de alto poder
aquisitivo, poro elewr a sua lucmtividade e reduzir

AtuaJmente, o valor do depósito inicial para
abertura de caderneta de poupança fica a critério
de cada ínstib..iição, não havendo regulamentaçio
a respeito. O mesmo se diga da eventual exigência
·
.de saldo minimo.
A regu]amentação, consistindo tão-somente na
__ proibição de exigências discriminatórias que ali~
jem desse sistema de poupança as classes popu~
lares, toma~se indispensável em face dos flagran~
tes abusos.
Assim, contamos com o posicionamento favorável de nossos ilustres Pares, com vistas à aprovação deste projeto de lei.
. SaladasSessões,27 de abril de 1988.-Francisco RoO~.

PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1• 21, de 1988
Inclui o "cacau em pó" na merenda escolar, nas unidades miBtares e nos pro~
gramas sodafs da União.
O Congresso Nacional d~eta:
Art. 1~" O "cacau-em pó'', prodúzido segundo
as normas e Padrões da legislação em-vigor, para
ser misturado ao leite e açúcar, na preparação
do chocolate líquido, é, obrigatoriamente, alimen-to básico constante dos cardápios da merenda
escolar, das unidades militares e dos programas
sOciais da União dirigidos às populações carentes
doV~
·
Parágrafo únloo. Os Estados, Distrito Federal,
Municípios e entidades privadas somente terão
:seus programas de alimentação e nutiição apoiados fimmceiramente pela lhlião, se observarem
a obrigatoriedade expressa neste artigo.
ArL ;21' O Governo Federal orientará a preparação ·do chocolate, conforme o clima e cultura
de cada região.
Art. 3•
Poder Executivó regulamentará esta
lei no prazo de 90 (rioVenta) dias.
Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçilo.
Art 5'1 Revogam~se as disposições em contrário.

o

Justificação

Este projeto de lei é uma versão aperfeiçoada
-de outra proposição apresentada em junho de
1985, no Câmara dos Deputados, pelo Deputado
Jutahy Jónior, que ''incluia o ..cacau em pó" nos
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propramas da merenda escolar". A apresentação
do projeto teve amplo apoio. naquela Câmara, re.
percussão nacional, recebendo aplausos do Governo Federal, saudado por todos os segmentos
da economia cacauelra e chocolateira e, ainda,
comentários e criticas muito poSitivas da Imprensa, de norte a sul do Pais. Depois de reCeber
aprovação unânime na Comissão de Constituição
e Justiça, em parecer com emenda, do ilustre
Deputado Jorge Medauar, que "estendeu a obfi·
gatorledade prevista às razões servidas nas unid~
des militares de todo o País", infelizmente, o projeto, por força regimental, expirando-se a Legislatura, teve de ser definitivamente arquivado. Agora,
ampliados os seus objetivos. aperfeiço.adOs o con~
teúdo e a_forma da proposta, reapresentamO::la
nesta ·Casa, confiando numa tramitação normal,
que atenda à sua relevância.
O cacaueiro é uma planta brasileira. nativa da
Região Amazónica, cultiVado há trezentos anos
no nosso País, e, atualmente, em nove Estados.
O Brasil é um dos lideres mundiais na produçao
e- o primeiro na industrialização do produto. O
chocolate, principal derivado do cacau, alimento
de origem asteca, que os europeus aperfeiçoaram
e difundiram em grande parte do mundo, é hoje
um alimento largamente consumido nas suas
mais diversas fonnas e usos, fazendo parte da
dieta das familias dos pafses desenvolvídos, constituindo-se um saudável hábito alimentar, integrante da cultura de muitas nações.
O chocolate é considerado o "alimento mais
bem balanceado que existe, gostoso e nutritivo,
uma mistura bem equilibrada de cacau, leite e
açúcar", elementos rlcos em nutrientes para 'o
qrganismo, a vida e o desenvolvimento humanp.
Alimento compacto, de 6tima digestibilidade e
rápida metabolização pelo organismo humanÇ>,
é rico em proteínas, hidratos de carbono, gorduras, albuminas, caseínas, sais minerais e vitarni~
nas, como informa o especialista Hélio Estrela
Barroco em seu estudo ''Chocolate na Merenda
Escolar·· (Ceplac, Bahia, 1984). Cem gramas de
chocolate com leite equivalem a:
Calorias ................................................•............ H. 554
Próteinas ··················--·--······---6g

Gordura ············-······················-~·--·····• 34g
· tlidrato de Carbono···-·····--····----·· 56g
VJtaminaBl

•.....•••.....••...•.......•.......• O,lOmg

Vltamina B2 -·······--····························· 0,38mg
Vrtamina PP .......•................................... 0,80 mg
O valor alimentício do chocolate pode ser avaliado _com o entendimento, divulgado pela mesma
CepJac, órgão federal que orienta a produção de
cacau no Pais, de que estas mesmas cem gramas
equivalem a seis ovos frescos, ou três copos de
leite puro, ou 220 gramas de pão branco, ou 750
gramas de peixe, ou, ainda, a 450 gramas de
carne bovina. São 55% a 60% de carboidratos,
g,;- a -11% proteinas, 2 ã 2,5% de sais minerais.
O chocolate ativa o sistema neuromuscular, em
conseqüência as funções dos rins, do coração,
beneficia o sistema nervoso e alMa o cansaço
intelectual. O alimento é também fonte de sais
minerais: potássio, fósforo, magnésio, ferro, cloro,
sódio e enxofre. O leite da sua composição au~
menta o teor de cálcio do cacau, resultando um
melhor equilibrfo fosfocálçlco, e também um

.. DlARJO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seçâo H)
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coritpiemento. diis. vita'níinas do 9rupo "8_". A

am~ndo.a de_ cacau' benefiCiada, ísto: ~.'a* a
cura (fermentação~ _secagem); a matéria-prima

que Sai das faz.endas .e é. utDiZcida pelas indústrlas

para fabricação do Jíquor (massa ou pasta), man~ga, torta em p6 .de. cacau, possui a seguinte
CQmposição q\.límica: umidade de 5,13%; gordur~ 54,2%.; dpzas (elementos 'rrlinerais) 1,46%;
amido_ 7,13%; proteínas 11,99%.: t~-Ôbromlna

1,09% e cafeína 0,44% -dados publicad_os pelo

econorriista Héfio _Bãrroco em sua obfa.
O ''pó de cacau" é a torta de cacau pulverizada,
pasta parcialmente desengordurada. Este pó misturado ao açúcar e substâncias alcalinas que pod_em apressar sua solução no leite ou na água
é :o que Se chama de "chocolate em p6". Do
~O -de Cacau", dissolvido no leite _ou na _água
e mais o' .iiÇúCár, resulta o "chocolate líquido",
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A seguir, um quadrO sobre a coritpo~ção nu·
bidonal do chocolate rrente a outros abmentos:
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~a.8limento completo, "r~tnendado pelos nutriclonistas e médicos de todo _o_ mJJndo e que,
combinado com outros aUmentos, pode enriquecer eQUilibrar o_ balanceamento da dieta cUária
dO homem", conclusão de modernos e~dos
norte- amerl_~os. divulgados por Barroco.
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(ln D/\IHHJCIJ, 11. E'., op. cJt.)

o conteúdo de gordura do cacau, em conse---:
qüência do chocolate, oferece mais energia ao
organismo humano do que o café e o chá. A
digestibilidade da gordura do cacau_(da manteiga
de cacau) é quase comparável à .da gordura do

leite, devido à existência de ácidos graxos de cadeias longas, como_o ácido linoleiro, indlsP:n:
sável à nutrição humana. As gorduras ~r
taro os fostolipídios e vitaminas, têm disgestão
lenta, que satisfazem o indivíduo pOr um perfodo-
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maior que os carboidratos e proteínas, pennitindo
que a energia fique disponlvel por um periodo
maior. O valor calórico da manteiga de cacau
é d~ ~~! ca1o~as para cada cem gramas.

• 170'

Porcentagem Úl'riuttienles f!nconrrados nos chocolaics e ~"urro~ afim~nt~s

ll!comendados- U.S. Rocomrller1dt!d Di.lily Allowlmc6 (ABA),

(Jrl BARROCO, H. E.,

on. cJt.)
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As proteínas são requeridas na constituiçilo deis

tec:!dos e, quando as """"""" de gorduras e carboidratos são baixas, elas servem de fonte de
energia. Com uma digestibilidade de 38%, e um

valor biológico de 37%, a protein~ vegetal da
amêndoa do cacau contém quatorre dos dezoito
aminoácidos essenciais ao organismo humêlllo.
Seu usO dietético é Igual e até superior a outras
p~~~ vegetal~, e~- valor calórico é estimado
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em 183 calorias para cada 100 gramas. O volor
biológico da proteína do leite, que compõe o cho.
colate, é avaliado em 84%, Oferecendo o seguinte
quadro comparativo entre o chocolate e outros
alimeritos:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

No 'Brasil, existem atualmente 25 milhões de - de economia dependente, se vêem impotentes,crianças matriculadas rias escolas de primeiro
ao invés de recorrerem aos ttadlclonalmente inefigrau. Destas, cerca.cle _20 _milhões apresentam · cazes instrumentos dos ac;:ordos intemactonais ou .
insuficiência alimentar ...- calórica, vitamfnica e
partirem para a composição frustrante_ de "es:toprotélca- OITnas--de sul:):.ntifrlção, algUmas cr&
ques·de retenção" de um produto altamente perenicas ou agudas. Outras 8 milhões de crianças
cível e vuJnerável.
n5o freqüentam a escola, grande parte incapa·
O alto preço do chocolate, em decorrência de
citadas fisicamente pela fome, com a saúde debi·
wna·polftica de produção de grandes lucros, preotada pela falta de alimentos.
cupada em mantê-lo como bem de consumo elitiA inclusão do chocolate na ração alimentar dos
zado, uma guloseima cara, um presente ,de luxo,
militares é medida desejada e esperada há algu·
esporádico; aliado .à evidência de que_ o chocolate
mas décadas e apenas repetirá políticas de nutri-· ·ê- um· aUmento complementar e não um gênero
çilo já cristalizadas em_ outros p~ses desenvolde priffieira necessidade para uma população de
vidos da Europa e nos Estados Unidos. Além
baixq poder aquisi~; bem CC?mo uma vigorosa
das Forças Armadas, essas nações mantêm "o
re5istêni:iã cu1tural ao produto-como "alimento",
alimentO Mais gostoso" nos programas de nutri~
que envolve seculares preconceitos, crendices e
zes e de gestantes, de assJstêncai socía1, nos problbus -esses fatores inibem um consumo nor.
·gramas desportivos (profissionais e olímpicos) e
ma1, nabJral, conseqüente, generalizado do chfr
,até nas_ dJe.tas do$ astronautas. No Brasil, o choco- colate no BrasiL ''terra do cacau".
late poderá enriquecer a ração a1imentar das uni·
_1\p.esar do Brasilser_"a terra do cacau"; o .segun..
·dades militares onde trabaJham os profissionais
do produtor mundial; deter a mais _avançada tec.de carreira, be-m como hós quartéis onde servem
nologia para o seu cultivo e beneficiamento; apre. os contingentes recrutados pelo Serviço Militai',
sentar a maior produtividade na lavoura; possuir
eficaz escola de cidadania, na qual milhares de
a maior indústria de moagens do mundo; e fabrl·
jovens; chegam· todos os anos, na sua ma:iciria
car um- chocolate que pode concorrer no mer·
~árias das classes mais pobres da população,
cado internadona1 - vergonhosamente, nosso
aprésentando múltiplas deficiências de ordem ffsi· País é o sétiinõ País consumidor de cacau e numa
Ca: e orgânica, decorrentes da precária allmen- lista entre os trinta maiores consumidores per
'tàção. Co~ lembrar que nas trincheiras norte· capitado chocolate, ele não aparece, c_onfirmanamerlcanas e dos aliados, nas duas grandes guel""
do as nossas estatísticas, segundo as quais cada
ras mundfafs, não faltaram as barras de chocolate.
brasileiro náo -chega a consumir 900 gTamas de
como I'Bção básica de sustentação dos homens
chocolate ao ano. Na verdade, mais da metade'.
em combate.
· . da população não consome o a1imento.
Ainf;lusãodo"pódecacau"namerendaesccr
lgua1mente, a presença do chocolate liquido
nos programas sociais da União, aos quais o ab.ral
lar, na ração das Forças Armadas e em programas
sedais, de um produto que custa menos 4a JlletaGoverno afirma estar dando tanta prioridade, irá
enriquecer, com um produto nacional e de baixo
de do chocolate em p6 solúvel, industria], acabado
preço, a cHeta de milhões de brasileiros:- gestan·
e pronto para o -consumo doméstico, à venda
tes, nutrizes, crianças, pessoas e famffias caientes
no mercado, é uma alternativa viável, uma solução
bfasileira, inteligente e barata, de se oferecer o
- amparadas por esses programas. A extensão
da saudável obrigatoriedade de se incluir o cho- alimento ..chocolate", fonte de energia e saúde,
colate nos programas dos Estados, Distrito Feçle-- a milhões de brasileiros, enriquecendo dietas cotiral, Municípios e de entidades privadas, que rece- dianas, recuperando potendalidad~s. formando
bam o .apoio da União, pretende dar maior abran- ddadãos saudáveis, estiniulando a sua capacig&lcia à Ie~ para que ela não fique politicamente
dade fisica e mental, intelectiva e criadora.
, restrita ou privilegie determinadas cUenteias.
O referido trabalho do ecoÍ1in'iiStá HéUo Bart"ÔCo
O Brasil possui a maior indústria de cacau do informa que "urTt copo de chocolate de 12:sg,_
mundo, com unidades em todas as regiões, com
preparado -com. a mistura de 4 partes de pô Çe
' capacidade de produzir o "p6-de cacau" que, m!S..
cacau, 4 partes de açúcar, 50 partes de leite con. turado ao leite e ao açócaf, resulta no chocolate-, têm 3,Ig de gordura, 10g de carboidratos, 2,75g
um aUmento de excelentes propriedades nutrido- de proteínas, ou, somando-se bJdo, 81 ca1orias.
naís. A capacidade instalada da indústria de cacau
Se a água for substitufda pelo leite integral, o
·no Brasil é de 300 rilii toneladas de amêndoas
valor energético sobe para 114 calorias". Além
'de cacau. Atualmente,apenas 60% desta c.apaci~
deste aspecto positivo, a oferta do- produto na
dade de moagem, é utilizada. Por outro lado, esti·
forma líquida, ao leite- quente ou frio-, incenmativas modestas indicam que a adoçáo do "cativaria o consumo· do chocolate entre a faixa da
cau em pó" nos prograinas sociais e nas rações
população mais iinportante para o desencandeamilitares poderão significar wna redução de, no mente do processo cultura] de criação do hábito
mfnírrio, 80 mil toneladas de acacu na oferta na- alimentar, destruindo preconceitos e tabus que
· clonai do produtO no mercado internacional, onrondam o nobre alimento, como assinala o estude, nesta década, os preços estão aviltados por' dioso Marcelo Câmara em seu livro "Critica à Culuma produção maior que o cons.wn_o, não remu.. tura Brasileira" (Coronário, 2~ ed., Brasília, DF,
nerando satisfatoriamente o cacauicultor brasi·
1986).
·
Jelro. Atualmente, o consumo interno está em tor~
A indústria do cacau, quase toda dirigidcl ãQ
no de 12 mil toneladas. Em termos eConômicos, mercado externo, teria uma nova e certa demanda
essareduçãodaoferta_podefuncionarcomouma para a torta e o pó de cacau de dificil comercianatural e eficiente estratégia comercial, ou seja, lizaç:ão no mercado externo, ajudando a garantir
amplfando-se o mercado intemó, pode-se contri· ·sua estabilidade e crescimento, garantindo e gebuir para um "enxugamento" de um mercado
rándo milhares de empregos. Com a demanda
de grande instabilidade de preÇos, realidade con.. interna do "cacau em pó" não apenas a indústria
tra a gual os países produtores. todos pobres e
se benefidaria, mas também os agricultores, indi-
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retamente_:os exportadores ~e ·aqt~l)dO_~. "t94a,
a economia do cacau, e, ·afinal, .a maioria c;la,pop~. ,
lação brasileira.
. .-_ _ _ _ __ .•
O- "pó -Cie -cãcau", a s6 mi_~urado ão _leite ou .
à água e ao açúcar, resultando o chocolate liquido.
seria mais um item nos pacotes regionalizados
da merenda escolar, a serem distribuídos às escolas pela rede da Companhia Brasileira de Alimentos - Cobal, do Ministério da Agricultura, já misturado ao_ leite em pó, o que evitaria fraud~ na
composição do alimerito. A êobal também poderia assur'nír a distribuição para as Forças Armada$
e para os programas sociais _do Governo, ·a cargo
da Legião Brasil~ira di! Assistência - L8A e outros órgaos Coiigên-eres. _ - . . . _ .
. ..
A importância -sociàl deste projeto ultrapassa
o aspeCtO fundamental da saúde e o_ bem--estar
-de milhões de brasileiros, especialmente as ·Cfian.
ças e osjoven~, para ter seus reflexos na formaçio
educacional, tisica e intelectual, e no desenvol·
vimento cu1tural dos cidadãos desta Nação•
Sala das Sessões, 27 de abril de 1988.- Jutahy Magalhães.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os
projetes lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que--vai ser lida
pelo Sr. 19 -5ecretário.
É lida a seguinte

.COMUNICAÇÃO
AD Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal.

Tenho--a honra de comunicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores Senadores, que
atuarão, no Senado Federal, como Vice-Uderes
da Maioria de acordo com o regimento:
Senador João Menezes
Senador Leopoldo Peres
Senador Edlson Lobão
Senador João Calmon
Senador, Carlos Alberto
Sala,c:lasSessõ,es, 27.de abril de 1988. - Racldd Saldanha Derzl_
O SR. PRESIDENTE (DH-ceu Carneiro) -

A

comunicação que__a_c_aba de ser lida vai à publi-

cação._-- - .·

De_ acordo com _indicações das lideranças e
nos termos do disposto no· parágrafo ónico do
art. 5' da Resolução n• I, de 1987, a Presidência
designa., para integrarem a Comissão de Fiscalização e Controle, os seguintt:; Senhores Senadores:

PMDB

ntuJares

RonanTito
Mauro 6enevides
Leite Otaves

Almir Gabriel
José Paulo Biso)
Mendes Canale
Nelson Wedekin ·

WílsonMwtins
João Calmon

RuyBacelar
Suplentes
Márcio Lacerda
severo Gomes
Iram Saraiva

Albano Franco

LtiiZ Viana

NObor Júnlor

PFL
Afonso Arinos
José Agripino
Guilherme Palmeira

Cár!Õs cmarem
Odacir Soares

Divaldo Suruagy

PEQUEI'IOS PARTIDOS
Roberto CampOs

Vrrgílio Távora
Carlos Alberto
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Mário Maia
Affonso Camárgo

OSR.PRESIDENTE(D~ceuCameiro)-Es

tá esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, da redação fmal
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n' 5, de 1988 (n• 240/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que faculta aos servidores públicos federais a opção pelo regime
de que trata a Lei nQ 1.711, de 28de~bro
de 1952, âácóufrasprovldi!i'ilca5;tendo
Parecer, proferido em plenário, ofercendo
a redação fmal.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam ciúeifãm permanecer sentados. (Pausa.)

e

Aprovado

A matéria vai à sanção.
É a seguinte a redaçáo final aprovada:

Redação Dnal do Projeto de Lei da Cimara
N•S,de 1988
(1'1• 240/87, na Casa de origem).

O relator apresenta a redação final do Projeto
(n9

de Lei da Câmara n9 5, de 1988
240/87. na
Casa de origem), que facu1ta aos servidores públiM
cos federais a opção pelo regime de que trata
a Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de abril de I 988.-Mansueto de Lavor. ReJãtor.

Redação Hmd do Projeto de Lei da c.tmara n9 5, de 1988 (n' 240/87, na Casa
de origem), que faculta aos sevidores
públicos fedenüs a opção pelo regime
de que trata a Lei n• 1.711, de 28 de
outubro de 1952, e dá outras provld~
das-

O congreSSO N~donal decreta:
Art. 19 Poderão optar pelo regime de que trata a Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952,
no prazo de 60 (sessenta) dias, contando da data
da vigência desta lei:

1- os servidores que, na data da vigênci~ da
Lei ti' 6,185, de li de dezembro de 1974, ocupavam cargos eretivos em Quadros Permanentes

de órgãos da Administração Direta da União ou
das Autarquias Federais e, posteriormente, sem
interrupçao, foram investidos em empregos de
tabelas Permanentes, em decorrência de habilitação em concurso p-úblico;
H- os servidores induídos no Quadro de Pessoal do extinto Instituto Nacional de ColOnização
e Rerorma Agrária -Incra, com base no item
D do art. 99' da Lei n9 723 I, de 23_ de outubro
de I 984, e lotados no Ministério da Rerorma e
Desenvolvimento Agrário - Mirad, em conformidade com o- art. 12 do Decreto-Lei n1> 2.363,
de 21 de outubro de 1987;
m-os servidores _que, a partir da vigência da
Lei n1> 6.185, de ll.de dezembro de 1974, passaram, em decorrência de habilitação em concurso,
a ocupar emprego em Tabelas Permanentes de
órgãos da Administração Oireta da União ou das
Autarquias Federais.
§ 19 Os empregos ocupados pelos seiVidores
que optarem pelo regime de que trata este artigo
serão considerados transformados em cargos na
data em que forem apresentados os termos de
opção.
§ 29 Os servidores que optarem pelo regime
de _que trata a Lei n1> 1.711, de 28_ de outubfO'
de I 952, farão jus à contagem do tempo de serviço anterior. para todos os efeitos legais.
Arl 29 Os servidores que fizerem opção, com
base no item Hdo artigo anterior, serão incluídos
no Quadro Permanente de que trata o § 1~' do
ort. 9' da Lei ti' 7231 de 23 de outubro de 1984,
por força do estabelecido no art. 12' do Decreto-Lei n• 2363, de 21 de outubro de 1987.
_ _§ 1~> Os servidores mencionados neste artigo
e_·os que, na data desta lei, sejam integrantes do
referido Quadro eTabela Permanentes, rarão_jus,
como vantagem individual_, nominalmente identificável, à diferença verificac:UI entre o seu vencimento Du salário e a remuneração dos servidores
da mesma categoria do Quadro de Pessoal a que
se rerereo art. 91' da Lei n1'7 231, de23 deoufUbro
de_1984, combinado com o disposto no art.. l2
do Decreto-Lei n1> 2~363, de 21 de outubro de
1987.
.
§ 29 A vantagem de que trata este artigo. incorporável à aposentadoria, não será considerada
para erelto de cálculo da representação mensal
a_ que se refere o Decreto-Lei n9 2.333, de 11
de junho de 1987, ou de qualquer outra, sendo
extensiva aos_atuais inativos.
Art. 31' É "o ~oder Executivo autorizado a estender aos demais servidores do Quadro e Tabela
Permanentes do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário- Mirad, e do Instituto Jurídico das Terras Rurais -lnter, a vantagem de
que tratam os §§ 1~> e 2~> do artigo anterior.
Art 4~> São incluídos no regime jurídico previsto no art. 29 da Lei IT' 6.185,de l 1 de dezembro
de 1974, os Procuradores do extinto Instituto Nacional de Colonização e Rerorma Agrária- Incra,
que passarão a integrar o Quadro de Pessoal do
lnstitutoJuridico déiS Terras Rurais- Inter, criado
pelo Decreto-Lei n1> 2.363, de 21 de outubro de

!987.
- Art. 5I'· Os servidores dos Ministérios, órgãos
autõnomos, autarquias e das fundações públicas,
considerados prescindíveis à execução de suas
atividades, poderão ser redistribuídos ou movf~
mentados no âmbito desses 6rgãos e entidades.
no interesse da Admirrlstração.

§ ]1> A redistrib~ção do servidor rar-se~á com
o resp-ectivo cargo ou _et;nprego; e ·a moVimentação dependerá da existência de vaga.
§ 29 A entidade para onde ocorrer a redistribuiÇão será considerada sucessora trabalhista.
§ 3~> O ato de redistnbuição- Ou movimentação será expedido pela Secretaria de Adminfs..
tração Pública da Presidência da República Se-dap, que expedirá as normas complementares
necessárias à execução do disposto neste artigo.
Arl--6~ Esta lei entra em-vigor-na data de sUa
pUblicação._
_
Art 7~ ReVogam-se aS diSpOsiÇOes em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carlleiro)'.....:...
Jtem2:
Votação, em turno único; do Projeto de Lei
da Câmara n~ 15, de 1988 (n1' 260/87, na
Casa de origem)~ âe iniciativa do Senhor Pre-Sidente da República, que dispõe sobre a or~
ganização-do Quádro" de Engenheiros Militares do Ministério do EXército, e dá outras
providências, tendo
. f>ARECER FAVORÁVEL,proferido em plenário.

A matéria constou da Ofdein do Dia da 8essio
anterior, tendo_a sua votação sido adiada por ratta
de quorum.
Em votação o projeto,_ em tUrno único.
- - Os Srs. Senadorés qtié o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Amatéria vai à SanÇão.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA <:AMARA
I'!' 15, de 1988
(1'1• 260/87, na -ca.ia Cle origem)
-(De iniciativa do
Sr. Presidente dâ. Repúblicã)

Dlapóe sobre a Organização do Quadro de Engenheiro I'!III.Wes no Ministério do Exército, e dá oub'as provld~
das.

-o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç O Quadro de Engenheiros MilitaresQEM destinado a atender às necessidades do
Exército brasileiro nas áreas de interesse 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 início pelo ingresso no Quadro
de Engenheiros Militares.
Art. 2' Compõem o QUadro de Engenheiros
Militares - QEM:
1- o oficial oriundo da Academia Militar das
Agulhas Negras - AMAN, graduado no lnstib.lto
Militar de Engenharia - IME ou, por determinação do Ministro do Exército, em instituto congênere, por transferêJ!o"a de Arma, Quadro ·ou Serviço a que pertença, no posto em que se encontre,
observada a precedênda hierárquica prevista ·no
Estatudo dos Militares;
II- os concludentes do Curso de Formação
e Graduação ou do Curso de Formação, Clijo
ingresso se dará no posto de Primeiro-Tenente,
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ordenados hierarquicamente segundo a classificação geraJ obtida nos citados_ cursos;

m-os graduados em engenharia pe_lo IME antes da vigência da Lei n9 7.576, de 23 de__dezembro _
de 1986, e já integrantes do QEM, cujos díreitos
e prerrogativas da carreira ficam preservados, na

forma prevista pela legislação anterior à lei acima
referida.
Art. 3~' Ao candidato ao Quadro de Engenheiros Militares - QEM não oriundos da Academia

Militar das Agulhas Negras aplicar-se-ão- as se-

guintes normas:

I- se já graduado em instituição de ensino
superior de engenharia, oficialmente reconhecida, _

Nacional de Geienciamento Costeiro, e dá
CM,ltras providências, tendo
PAREÇERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação sido adiada por falta
de quorum.
-Em votação o -projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sançãO.
É o seguinte o projeto aprovado:

e admitido por concurso para o Curso de Forma-

ção, será convocado, para fins de curso, como
Primeiro-Tenente do Quadro de Material Bélico,
da reserva de-2• classe, fazendo jus à remuneração
e precedência hier~quica da referida situação militar;
II- se admitido por concurso no-CUrso c:le ForfiUI.ção e Graduação, terá sua formação militar
realizada conforme o disposto no regulamento
desta lei e na legislação específica. cursando, o
último ano do citado curso convocado no posto
de Primeiro--Tenente do Quadro de Material Bélico, da reserva da 2• dasse, fazendo jus à remuneração e precedência hierárquica da referida situaçâo militar.
Parágrafo único. O desligamento do candidato
dos respectivos cursos faz cessar, no ato, a convocaçáo, as vantagens e as prerrogativas referidas

O CõilQresso Nacional decreta:
Arl J9 Como parte integrante da Política Naclonai_ para os Recursos do Mar - PNRM e da
Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA,
fica instituído o Plano Nacional de Gerenciamento

neste artigo.

Costeiro - PNQC.

PROJETO DE LEI DA <:AMARA

N• 19, de 1988
(1'1• 216/87, na Casa de origem)
(De iniciativa do.
Senhor PreSidente Cla República) ~

lnstltu1 o Plano Nacional de Gerenda~
menta Costeiro, e dá outras provldêndas.

.

.. .

.

.

..

Arl 49 Ao oficial do QEM apliCar-se-ão, no
Art. 29 Subordiliando-se_ácis prinCípios e tenque couber, todas as normas e dispositivos legais
do em vista os objetivos genéricos da PNMA. fixae regulamentares relativos aos demrus oficiais de d~. respe_ctivamente nO!? arts. 2ç. e 4ç. da_ Lei n?
carreira do Exército.
_
6.938, de 3f -de-agosto de 1981, o PNGC"vi.sará
Art 5» AosofidaisdoQuadroTécnicodaAtiva
especificamente a orientar a utilização radonal
- QTA em extinção ficam preservados todos os dos recuros na ZOna Costeira, de forma a contridireitos e prerrogativas da carreira, na forma prebuir para elevar a qualidade_ de vida de sua populavista pela legislação vigente à época da publicação
ç&o, e a proteção do ~eu patrimônio nat1,1r~ históda Lei 01' 7.576, de 23 de dezembro de 1986.
_ p~O. étnico e cultuiaf. - - _
__ _ _ __
Art. 6 9 J:: facultado ao Ministro d6 Exército
_:-Pará@'afo ôniCo. Para os efeitos desta lei, Consi~
dispensar o oficial, para todos os fins, da exigência· dera-se Zona Costeira O espaço geográfiço· de
de possuir curso de pós-graduação estabeledda
interação do ar, do mar e da terra, incluinc;lo ·seus
pela lei a que se refere o artigo anterior, desde
recursos renováveis ou não abrangendo wna faixa
que concludente do Curso de Graduação do lME
rilarítiriia e ·oUtrã-ferréstre, -que serão defin~das
atf: 31 de dezembro de 1992 e-não lhe -teiiham
pelo plano.
sido proporcionadas as condições de atendirnenArt. 39 O PNGC deverá prever o zoneiimento
to desse requisito.
de usos e atividades na Zona Costeira e dar priori~
Art 7<~ O efetivo dá QEM, por posto, a vir;orar
dade à conservação e proteÇãó, entre Outros, dos
em cada ano, é fJXado pelo Poder Execútivo, obseguintes bens:
servadas as necessidades do Exéicito e os limites
1- rescurso_s naturais, renováveis e não-renoestabelecidos em lei específica.
váVeis; recifes, parcéis e bancos de a1gas; ilhas
Art. & As despesas com a execução desta costeiras e oceâncías; sistemas fluviais, esf~nos
lei serão atendidas com os recursos orçamene lagunares, bafas e enseadas; praias, p~ontárlos do Ministério do Exército.
_t6.QQS, oostões e grutas marinhas; restínga!i e duArl ~ 0 Poder Executivo r~ulamentará esta
nas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias
d 90 (
)d
submersas;
1el no prazo e
noventa ias.
D- sítios ecológicos de relevância cultural e
Art 1O. Esta lei entra em vigor na data de
demais unidades naturais de preservação permasua publicação.
·
riente;
Art 11. Revogam-se as disposições em conm_monumentos que íntegrem 0 _pilt:ririlônio
tlário.
;-'--'-, naturàl; hislÕrico, paJéóntõ16gico, espeleológico.
arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Art. 49 O PNGC será_elaborado e, quando ne-ltem3:
c_essárió, atualizado por wn Giupo de Coorde--naÇão, dirlg'ido pela Secretaria da Comtssão lnterVotação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câniãfa n9 19, de 1988 (ri~ 216/87,
ministerial para os Recursos do Mar - SECIRM,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
cuja composição e forma de atuação serão _definiPresidente da RepúbDca, que institui- o Plano
das em decreto do Poder Executivo.
--
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§ 1? O plano será submetido pelo Grupo de
Coordenação à ComiSsão lnterministerial para os
ReclU'_sos d_o Mar- CIRM. a qual ça):)erá aprová-lo,
c:;:om audiência d_Q. Conselho Ncidona! do Melo
Ambiente -- Cpnama.
-§ 2» O plano será aplicado com a participação da União, dos Estados, dos Territórios e dos
Munidplos, através de órgãos e entidades integra·
das ao_ Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama.
Arl s~ O PNGC será elaborado e executado
obServando ·normas, ;mérlOs e Pãdr~s relativos
ao controle e A manutenção da_qualidade do meio
ambiente, estabelecidos pela Conama, que contemplem, entre outros, os seguintes aspectos: urbanização; ocupãçáo e uso_~ solo, do subsolo
e d__~ ~guas; parcelamento e remembramento do
solo; sistema viáriO e de transporte; sistema de
produção, transmissão e distnbuição de energia,
habitação e saneamento básico; turismO; recreação e lazer; património natural, histórico, étnico,
c;:ultural e paisagísticO.
_
_ _ ___
§ 19 Os Estados e Municípios pOderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais
ou Municipais de Gerenciament9_ CoSteiro, observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional
e o·disposto nesta lei, e desíQnar os órgãos competentes para a execução desses planos.
§ 29 Normas e diretrizes sobre o uso do solo,
do subsolo e das águas, bem como limitações
à utilização de imóveis poderão ser estabelecidas
noS Planos de Gerenciamento Costeiro, Nacional,
Estadual e Municipal, preValecendo sempre as
dispOSiÇões de natureza mais restritiva.
Art 6? O licenciamento para parcelamento e
remembramento do solo, construção, ~ipstalação,
funcionamento e a;..npliação _de atividades, com
alterações das caracteristicas riaturaís da Zona
Costeira. deverá observar, além do disposto nesta
lei, as demais normas especificas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos
Plano_s_d_e_.Qexen.J:i<m1.ento CQSteiro.
§ }9 A falta ou O descumprimerlto, mesmo
parcial das condições do licencialmento previsto
ne~e artigo serão sanciorn;dos com interdição,
embargo ou demolição, sem prejuízo da co~ina
çao de outras penalidades previstas em lei.
-§ 2~ Para o licenciamento, o órgão compe~
tente solicitará aO feSpori.SáVEH pela atividade a
elaboração do estudo de impacto ambiental e
a apresentação do respectivo Relatório de Impacw
to Ambiental- Rima, devidamente aprovado, na
forma da lei.
Art. 79 A degradação dos ecossistemas, do
património e dos recursos naturais da Zona Costeira implicará ao agente a obrigação de reparar
o danQ causado e a sujeição às penalidades previstas-no ãrt. 14 da Lei n9 6.938, de 3f de agosto
de 1981, elevado O limite máximo da multa ao
valor correspondente a 100.000 (cem mil) Obrigações c:lo Tesouro Nacional- OTN, semprejuízO de oUircs sanç6es pfevístas erii lei.
Parágrafo úniCO: As sentençaS condenatórias
e os acordos judiciais ou _extrajudic:iais, que dispu~
seremSobre a redação dos danos ao meio ambiente pertinentes a esta lei, deverão ser comuni- cados .12_elo órg_ão_do Mj_njstério PúbUCQ ao Canama.
_
~
_
_ __ _
Art. &' Os dados e as informações resultantes
do monitoramentó exercido sob responsabilidade
ffiunicip"ai, est.adual ou federal na Zona Costeira
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comporão o Subsistema "Gerendamento Costeiro", integrante do Sistema Nacional de Informa-

ções sobre o Meio Ambiente - Sisnama.

Parágrafo único. Os órgãos setorlaís, seccionais
e locais do Sisnama, bem como universidades
e demais Instituições culturais, científicas e tecno-
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nado às cOmemorações do Centenário da Abolição_da Escravatura, o dia 13 de maio de 1988".
A matéria já foi apreciada e aprovada pela Câmara

dos Deputados. A Exposição de Motivos que
acompanha a Mensagem Presidencial afuma que
..a promulgação da Lei Áurea constitui relevante

16gicas encaminharão ao subsistema os dados
marco da História do Brasil, pois concretizou aspirelativos ao património natural, hfstóri<:o, étnico
rações da Nação na busca dos princípios de rese cuiturai, à qualidade do meio ambiente e a estupeito à dignidade da pessoa humana e de igual·
dos de impacto ambiental, da Zona Costeira.
dade entre os brasileiros, sem distinção da sua
Art. 9':> Para evitar a degradação ou o uso inorigem ou condição social",
devido dos ecossistemas, do patrlmônfo e dos
Segundo, ainda, o documento, "a declaração
do feriado proposta ao Congresso Nacional enfatirecursos naturais da Zona Costeira, o PNGC poderâ prever a criação de unidades de conservação
zará a decisão do Governo (...) no sentido de se~
permanente, na fonna da legislação em vfgor.
rem preservados. e aprimorados(...) aqueles prinArt. I O. As praias são bem públicos de uso
cípios basilares da vida democrática e ensejará,
comumdopovo1 sendoassegurado,sernpre,livre
por outro lado, se realizem, com maJor parti.ci·
e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer
pação popular, as comemorações do Centenário
da Abolição".
direçáo e sentido, ressalvados os trechos considerados de Interesse de segurança nadonal ou inJá se escreveu, não sem razões, que "a História
do Brasil é, em grande parte, a história da escracluídos em áreas protegidas por legislação espeófica.
, vidâo do negro". Arrancadas do ventre de sua
§ }9 Não será pennitlda a urbanização ou
rnãe, a África, "umbigo do rnundc;>", exilados, pela
qualquer fonna de uti1ização do solo na Zona Cosviolência, de sua terra, os negros, acorrentados,
teira que impeça ou dificulte o acesso asseguracfo. cru.zaram oceanos, e vieram doar-se, com suas
no caput deste artigo.
culturas cóSmicas e mágicas, com os seus sabe§ 29 A regulamentação desta lei determinará
res e fazeres milenares, num holocausto de suor,
as características e as modaJidades de acesso que
sangue e lágrimas. Com a força, a arte, a criação
garantam o uso público das praias e do mar.
e a invenção de _remotas etnias, o negro veio para
§ 39 Entehde-se por praia a área coberta e
forjar uma n~ionalidade, constn.Jjr muitas cultu~
descoberta periodicamente pelas águas, acresras e erigir uma civilização (mica nas Américas,
cicia da faixa subseqüente de material detrítica, amálgama riquíssimo de tahtas origens, esse mi·
tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
lagre antropológico que conhecemos por civilizaaté o limite onde se inicie a vegetação natural,
çãobrasilefra.TorturadosporumregimedetrabaOU. em sua ausência, onde comece um outro
lho desumano, -iitjurídico, imoral. e anticristão, os
ecossistema.
negros trouxeram para esta terra vigorosos eleArl I 1. O Poder Executivo regulamentará es.:.---mentos sócio-culturais, que, como seus próprios
talei, no que couber, no prazo de ISO (cento
corpos,caldearam-secomoutrosmodosdevida,
e oftenta) días.
valores, bens e expressões - do branco e do
Art 12. Esta lei entra em vigor na data de
indio- resultando imponderáveis universos, vásua publicação.
rias culturas que constituem este País riquíssimo,
Arl 13. Revogam-se as disposições em conplural, fascinante, de todas as cores e sons. Duránte três séculos e meio o negro _sustentou a
trmio.
ecc;>nomia brasileira e os privilégios da aristocraOSR- PRESJDENI"E (Dirceu Carneiro) -Es-

da:

gotada a matéria da Ordem do Dia, passa-se à
Transpondo crises ecoitÕJtlicas e sociWs, trataaprecfaçao do Requerimento n 9 39/88, de urgên- das com o remédio parlwnentarista da sucessão
da, lido no Expediente, para o Projeto de lei da
de gabinetes; sitiada por pressões internacionais,
Câmara n9 12~ de-1988.
_-4epois de administrar algumas décadas de uma
Ein vota,ção o requerimento.
-insistente '_campanha cMca que mobilizou todas
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ as classes sociafs, inclusive parte da elite consermanecer sentados. (Pausa.)
vadora, a Monarquia, após várias protelações, fi~
Aprovado.
---rlàlffiente decretou a Abolição da Escravatura, em
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciaI3 de maio de I888. O Brasil, na época, vergoção da matéria.
nhosamente, brandia o látego da única Nação
Discussão, em turno único, do Projeto de -do mun_do que mantinha a escravidão. Mas, na
Lei da Câmara n9 12, de I 988, de iniciativa - Yerdade, a lei ÁUreã não libertou o negro, nem
do Senhor Presidente da República, que de- o integrou na vida social, económica e politica
clara feriado nacional, destinado às come- do País. Me.smo antes da Abolição, quando se
morações do CentenáriO da Abolição da Es- ~expediam ]eis tírili_ç)as e se fabricavam expedientes
jul1dicos para manter o sistema, o grande Joacmvatura, o dia I3 de maio de 19Sa
quim Nabu<::o já notava que os "africanos livres",
Dependendo de patecer.
"pardos libertos", os "negros alforriados" contiNos tennos do art. 6 9 da Resolução n9 1, de
nuavam escravos e sendo explorados, como se
1987, a Presidência designa o eminente Senador escravos continuassem a ser. A falta de reformas
Iram Saraiva para emitir o parecer.
na estrutura econômica e social, que acompaO SR-IRAM SARAIVA (PMDB _. GO. Para nhassem o advento da Lei Áurea, marginalizou
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S~adores: -.--os negros fora das senzalas, transformando escraEm nossas mãos o Projeto de Lei da Câmara vos em trabalhªdot:'f!S_ rp.iserávels, em agricultores
sem tefrã, sem perspectivas, que não eram donos
n9 I2, de I988 (n9 405, de I988, na Câmara dos
de suas próprias vidas e de seus destinos, enxotaDeputados), que "declaro feriado nacional, desti-
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dos do campo para as favelas, mocambos e pala~
fitas ao redor das cidades.
_
Cem anos após a Lei Áurea. esse quadro de
miséria, discriminação e injUstiça pouco se alte-.
rou. As conquistas reais dos direitos dos negros
são lentas e penosas. Hoje, metade da população
brasileira não é branca, portanto é negra ou parda,
e cerca de 70% (setenta por cento) tem ancestrais
ou tangências com a raça negra, Mas, quais de
nós, quem ,...~sse País vive incólume à fértil influência da cultl 1 afro-brasileira, seus valores e bens,
que, sauda\ .mente, penneiam toda a vida nacional? Não há neste País, idéia, expressão ou com~
portamento, nas artes,.nas ciências, no folclore,
nas técnicas, nas "soluções de vida e convivência
dos grupos sociais" que não apresentem a marca
do negro, a riquíssima e fecunda contribuição
do negfo ao processo civilizat6rio de vivência bra~
sileira.
Questiona-se se a data do próximo dia 13 de
maio deva ser homenageada e comemorada. no
sentido festivo. Cremos que, apesar do radsmo,
muitas vezes nítido, outras vezes velado, dissimulado nos preconceitos, na hipocrisia social, na
negação política e econômica, apesar da escravidão ter tomado outras foi.Jlla_s injuriosas à dign[dade humana, desenhadas pelo capitalismo e pela injustiça social, a data deve ser lembrada, civicamente comemorada. Porém, a comemoração deverá marc:ar o prosseguimento, a intensificação
de uma luta pela iguaJdade de direftos e_ contra
qualquer tipo de discriminação. A Abolição não
está consumada. Os negros, mulatos e os brancos, todos os brasileiros, patrioticamente inna.n"'"
dos, numa grande qui.zomba dvíca, devem aproveitar a data dos cem anos _dª Lei Áurea, para,
analisando e discutindo questões, percebendo caminhos. amadurecer consciências, defmit responsabilidades, para a-COnsíruç:ão de uma sociedade
mais justa e democrática, onde as oportunidades
sejam efetivamente·· iguais e a felicidade social
não seja o sonho, apenas, de alguns, e uma realidade de poucos. O sonho libertário de Zumbi
do Quilombo dos Palmares não feneceu. Precisamos atualizá-lo todos os dias, como um desafio,
wna possibilidade de crescimento humano e social.
A nova Constffuiç:ão brasileira irá punír como
crime inafiançável qualquer tipo de discriminação
imposta ao negro. No c::apítulo Dos Direitos IndiViduais e Coletivos, dispositivos consagram a igual~
dade entre os cidadãos. Prevê-se, também, que
"o Estado garantirá a cada um o pleno exercício
dos direitos culturais, a partidpação igualitária no
processo cultural e dará proteção, apoio e incentivo às ações de valorização, desenvolvimento e
difusão da cultura"; "protegerá, em sua integridade e desenvolvimento{ ...) as manifestações das
culturas de origem africana", entre outras. 58o
direitos, são conquistas, são avanços que lmitarn
os fatos, que se instibJcionalizam no ano docentenário da Lei Áurea. Os direitos culturais, escritos
na Declaração OniversaJ dos Direitas do Homem,
agora incorporados na Carta Magna, se confundem com os direitos de ser do Homem. O seu
exercício pem1ite ao homem atingir a sua verdadeira dimensão como pessoa, que pode participar
livremen~ da vida cultural da sociedade, pensar,
criar, deliberar, expressar-se, produzir, enfim, exercer a -sua cidadania ern seus múltiplos aspectos
e tenitórios da vida social.
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Parece-nos que a data de 13 de maio próximo
é propícia não apenas para recordar nomes e
fatos, mas para atualizar grande parte da ideologia
abolicionista, ainda aplicável aos nossos dias: re-fletir o pensamento político de José Bonifácio e
a garra de Evaristo da Veiga contra a escravidão
que garantia a grande propriedade e concentrava

~ndo a matéria em regime de urgência, pas·
sa-se imediatamente à sua votação.
Em votação o prõl_e~o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pau~Ja,)

Aprovado.

O projeto vai à sanção.

negócios e riquezas; reler os artigos jornalísticos

É o seguinte o projeto aprovado:

e projetos de lei no Parlamento de TaVares Bastos

e sua preocupação com a substitWção progres-_
siva da mão-de-obra escrava e a ocupação digna
e satisfatória dos libertos; e ac;ão desassombrada
do Visconde de Jequitinhonha, à frente do legen-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 12, de 1988

primeiro abolicionista em nosso Pais. em sentidó
amplo", e sua pregação por uma reforma agrária,
e suas teses juridicas, depois retomadas por Rui

analisar os projetos sobre a libertação d~s es~
vos de Pimenta Bueno; as trajet6rias cívicas e
corajosas 'de 'intelectuais descendentes ~e escravos, como Lúiz Gama, André Rebouças e José
do Patrocínio; conhecer a genialidade de um Joaquim Nabuco e sua obra "O Abolicionista", um
clássico da campanha de libertação; visitar o destemor e o talento de Almino Afonso, o erudito
advogado potlguar, deputado e senador, que antecipou, em quatro anos, a Abolição do Rio Grande do Norte, no Ceará .e no Amazonas; en~nder_
a renúncia das Forças ArmadaS em perseguirescravos fugitivos, negando·se a servir à proprie-dade; ouvir os vetsõS dramáticos do condor da
Aboliçiio, o poeta libertário Castro- Alves, ainda
tão atual em tantas circunstâncias da vida do ne-gro em nosso País; e; finalmente, conhecer as
idéias e os projetos de vanguarda, emancipadores, do Senador Silveira da Mota, apresentados
trinta e um anos antes da Lei Áurea, que tiveram
seguidores e fizeram do Senado uma Casa mais
emandpacionista do que a Câmara dos Deputados.
Vamos comemorar o Centenário da Abolição!
Declarar o 13 de maio de 1988 feriado nacional,
sim, porém comemorá-lo, todo o povo brasileiro,
como o dia de uma retomada das lutas aboliciorústas, hoje em outroS cenários e circunstâncias,
sob a inspiração de exemplos contemporâneo~
efificantes que nos rodeiam como os de Martin
Luther King, Nelson Mandella e. Desmond Tutu,
por todos os nossos irmãos brasileiros que sofrem
e são discriminados, que têm, todos os dias, os
seus direitos elementares de cidadão e trabaJhadof pisoteados pelo egoismo, pela injustiça, pelo
ódio, pela ganância e pela violência; pelos direitos
dos negros brasileiros viverem e conviverem na
paz e no bem, e serem, legitimamente, também
donos deste Pais, o qual, mais do que ninguém,
eles amam, ·a eles pertence e continuam a construir.
Assim, somos pela aprovação do projeto, parecerque submetemos à aprovação deste Pleuário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O

pirecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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O SR. ROI'!AN MO (PMDB _:_ MG. Para
emitir parecer.) -Sf. Presidente, Srs. Seriadores:
O projeto está correto na sua fon_na juridlca
e téCnico-legislativa, e, por ser de justiça, opino
favoravelmente à sua aprovação.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O

parecer é favorável.
_
Em disCUssão o projeto, em primeiro twno.
(Pausa.)

dário Instituto dos Advogados, para Nabuco, "o

Barbosa, provando a ilegitimidade da escravatura;·
recorrer a Perdigão Malheiro e f!eU brilhante ensaio histórico--juridico-social sobre a escravidão;
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(N• 405/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente
da Repúb6ca)
Declara feriado nacional, destinado às
comemorações do Centenário da AboBção ela Escravatura, o dia 13 de maio
de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica declarado feriado nacional destinado às comemorações do Centenário da Aboli·
çâo da Escravatura, o dia 13 de maio de 1988.
Parágrafo único. Não se aplica ao feriado declarado nesta lei a antecipação a que se refere
o art. }9 da Lei n9 7.320, de 11 de junho de- 1985.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 39 Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 113, DE 1988
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nadonal:
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 EstadoChefe do Gabinete Ovil da Presidência da República, o anexo projeto de lei que "dedara feriado
nacional, destinado às _comemorações do Centenário da Abolição da Esciavatura, o dia 13 de
maio de 1988". _
_
Brasllia, 22 de fevereiro de 1988. -José Sar-

ney.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Passa-se, agora, à apreciação do_ Requerimento
n9 40/88, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei do Senado n11 18, de 1988.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em prúneiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n 9 18/88, de autoria do
Senador Carlos Chiarelli, que estabelece critério para conversão em cruzado do saldo
do bnposto de'Renda a pagar das pessoas
fisic'as abrangidas pelo art. 111 do Decreto-Lei
n• 2.425, de 7 de abril de 1988.

DepeQ.dendo de parecer.
NO-Stermos regimentais, designo o nobre Senador Ronan Tito para proferir o parecer.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em- Vota~ãc.

Os ses. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pé\usa)
Aprovado.

Aprovado o projeto, em primeiro turno, e estan·
do a matéria em regime de urgência, passa-se
imediatamente à sua apreciação, em segundo tur·

no.
Etn discussão o projeto, em segundo turno.
(Pausa.)

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço

a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Concedo a palavra ao nobre Senador João .Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES (PFI-- PA Para
discutir, Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Este projeto de lei, apresentado aqui em ·caráter
de urgência, versa assunto da maior Importância
para ~ econoinia do Pais. Pretende que a conversão do saldo do Imposto de Renda a pagar relativo
ao exercício de 88, ap~do pelas pessoas fislcas
abrangidas pelQ art. 1q do Decreto-Lei n9 2.425,
de abril de 1988, seja efetuado com exclusão da
variação das Obrigações do T escuro Naciomd,
OTN, que ocorre em abril, em maio, aplicando-se
nesses meses o valor da OTN de março.
Parece-me razoável o prese_nte projeto_ de lei,
põrqu_e itãO é justo que neste momento em que
estamos procurando realmente_ restringir todas
as despesas e procurairdo formas e caminhos
de combater a inflação, não se dê um pequeno
corte nessa forma de pagamento que se deve
fazer ao Governo e ao serviço público.
Portanto, manifesto-me favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. P]U!SIDENTE (Dirceu Carneiro)-

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro
a discussão. _
.
"-~ _, _
.
EnCerrada a discussão, o projeto é dado como
definitivamente aprova4_o, nos termos do art. 315
do Regimento fritemo.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -So-

bre a mesa, parecer do Relator, oferecendo reda·
ção final, que será lido pelo Sr. Primeiro-Secrew
tárlo.

- ----

-

-

-

É lido o seguinte
Redação Hnal do Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado riP 18, de 1988, que estabcle(;e
critério .Para a col1'Y'étSáo, em cruzados, do saldo
do imposto de renc:la a pagar das pessoas ffsicas

·-~~-·-
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abrangidas pelo art. }9 do Decreto-Lei n"' 2.425,
de7 de abril de 1988.
·
Sala das Sessões, 27 de abril de f988. -:- -Ronan Tito, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Lei do Se-

nado n~ 18, de 1988. Estabelece crltério
para a conversão, em cruzados,. do saJdo
de Imposto de renda a pagar das pessoas
llslcas abrangidas pelo art. 1• do Decreto-Lei D' 2.425, de 7 de abiil de 1988.
O Congresso Nadona1 decreta:

Art. 1"' A conversão, em cruzados. do- saldo
do imposto de renda a pagar, relativo ao exercício
de 1988, apurado pelas pessoas fíSicas abrcmgidas pelo art. 19 do Decreto-Lei ~-2.425, de 7

de abril de 1988, s_erá efetuada com exclusão
da variação da Obrigação do Tesouro Nacional

-OTN que ocorrer em abril e maio, apUcando-se,

nesses meses, o valor da_QTN em março.
Art 29 Estalei entra em vigor na data de sua
pubHcação.
· Art. 3"' Revogam-se aS disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação fina]. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
EmvotaçaoL
Os Srs. Senadores que a aprovarri qúeirain- permanecer sentados. (Pausa.)
o

Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos- Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, como Uder do PMDB.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Como

Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore~
Inicialmente, agradeço à Liderànça do PMDB
por me conceder alguns minytos e aos Srs. Sena·
dores a atenção. Embora meu pronunciamento
não seja longo, está imbuído de preocupações
que passo a V. Ext.
Nesta semana que_ iniciamos na Constituinte
a votação do Trtulo VII, Da Ordem Econômica,
quero manifestar minha preocupação em relação
i!IO futuro do País.
-- o-que ·está em Jogo- é a soberania nadonaf
pura e simplesmente e, acredito, esta é wna ques~
tão inegociável. Fa1a-se em impasse, burac_o negro, etc, mas é predso ter à coragem para assun1ir
que não é possível fazer acordO sobre certas matérias.
Os poderosos Lobbies estão agindQ. Fala-se
até em fretar aviões para o transporte de parlamentares normalmente ausentes dos trabalhos
da ConstlbJinte, e tudo isto para quê? Em função
de que toda esta mobilização?
Preocupa-me, ~bremaneira, o resultado das
próximas votações. Todavia, algwnas vezes acho
que é melhor, mesmo derrotado, firmar posição.
Emprtmeiro lugar é fundamental que se defina
com clareza no art. 200 o que é empreSa naCIOnal,
porque, a partir daí, estamos delineando os rumos
que desejamos dar a a nossa economia e o des-

tino que daremos as nossas riquezas, e são as
nossas riquezas- minerais O- principal rilotivo de
meu pronunciamento no dia de hoje.
EXtremamente: prOOcUp8ào com a exploração
inescrupu1osa do nosso subsolo por empresas
mineradoras transnacionais e as mineradoras brasileiras a elas ligadas, que agora querem ver protegidos os seus interesses a nível constitucional.
Venho, neste momento, apelar à consciência cívica dos meus Companheiros nesta Casa para que
não avalizemos esse grande loteamento das nossas terras.
_
É válido salientar que a extraçáo mineral, por
ser uma abV:idade exaurivel e não renovável, tem
caráter· estratégico para a segurança nacional
Uma atMdade que dev:e_ser praticada por empresas nacionais, sob rígido controle da Onião. É,
portanto, um instrumento de nossa soberania, soberania esta que já está seriamente comprometida, pois segundo dados -do DNPM, encontravam-se registradas em nome de firmas mineraderas estrangeiras e suas testas-de-ferro, 60.720
áreas- distintas, do subsolo brasileiro, correspondendo a uma superfície_ de 1.624.555 Krif ou
sejam; 19% do- território -brasileiro, área equiva·
lente a toda região Centro-Oeste. Esses dados
são_ confirmados pelo documento recursos mi~
neriüs-- carta aberta aos Constituintes que é
subscrito pela ABI - Associação Brasileira de
Imprensa; SBPC -Sociedade Brasileira para Progresso da Oênda; CONAGE:__;_ Coordenação Nacional dos Geólogos; - SBGE Sociedade Brasileira de Geologia; ABEJ\r\IN - Associação Braslleira de Entidades EstaduéUs de Mneração; FNE
-(federação Nacional dos Engenheiros; FAEMI
-Federação das Associações dos EnQ-enheiros
de Minas do Brasil; ABA- Associação Brasileira
de Antropologia; UNI- União das Nações Indígenas; CNDDA - Campanha NaCional de Defesa
e pelo Desenvolvimento da Amazônia; CNDMEP
--: Comissão Nacional de Defesa do Monopólio

EStatal do Petróleo; ABIPTI - Associação Brasileira.dos InstibJtos de Pesquisa Tecnológica Industrial;- Oube de Engenharia; AEPET- Associação dos Engenheiros da Petrobrás.

O Sr. Joio Menezes-Senador Iram Saraiva,
V. Ex' me permite um aparte?
O SR. IRAM SARAIVA- Com mUito prazer,nobre Senador.

---o Sr. João Menezes -Eminente Senadof,
V. ~-tr~tél talvez de um dos assuntos mai_s impor~
tantes que se discute na Constituinte. Essa ri1atéria de ordem econômico-financeira não está despertando o buJiço que teve a votação dos 5 anos
de mandato para Presidente da República, como
também o sistema de governo, porque a luta no
sistema econômico-financeiro é subterrânea, é
wna luta surda e ess~ lu~ está sendo terrível.
J:: preciso que realmente haja um bom senso no
sentido de que possamos fazer uina Constitui,.'io
que venha a atender aos interesses do País. .io
é póssivel continuarmos naquela luta de que
quem vota com certo princípio é estrangeiro, não
é brasileiro, quem vota do outro lado não é brasileiro, é anarquista. Temos que encontrar um meio
termo, temos que encontrar urna solução equilibrada que venha realmente atender aos interesses
nacionais. Não podemos continuar nessa luta
sem fun e sem objetivo, porque todos queremos
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encontrar o melhor e, para isto, temos que procurar, cada wn, olhar com toda isenção esta matéria,
que_ é muito grave. Esses acordos que estão sendo
feitOs na Constituinte sãO defeituoSos, são feitos
por 4, 5, 6 pessoas e, na maioria das vezes, o
Plenário não sabe nem o que vai votar. l.astim•
velmente isto é verdade. Até que esses grupos
encarregados de tratar dessas fusões, das modificaçõeS, das reformas, deveriam ser reformulados,
deVedam ser f0rffi.3dos oUtros gruPos. porque os
abJais ficam firmes de um Jado, e não têm outra
visão, ou se firmam do outro lado, também sem
visão, cada um procurando impor um pensamento, impor a sua teoria, impor a sua idéia. Isto
nao- é bom para o Brasil, isto não é bom para
. EX-trata de uln assuntO da ·maior importância,
da maior gravidade. Apenas tomei a liberdade
de interrompê-lo para manifestar a minha preocupação com relação a este problema. que precisa
ser olhado com bom sentido, com firmeza, com
segurança, porque não se faz uma ConStitUiÇão
atendendo a grupinhos, e sim atendendo aos problemas brasileiros. Peço desculpas a V. EX' e fico
mW~ Qrato pe~-~~idaàe que me deu.

O SR. IRAM SARAIVA- Que beleza, Senador João Menezes! V. Ex' _comungando com o
mesmo pensamento nosso: continuarmos defendendo o Território Nacional e a soberania nacional. Espero realmente, com a força que V. Ex'
tem e no seio da Constituinte consigamos manter
a soberania nacional em todos os níveis. O assun-to de que trato hoje é importante. Já citei aqui
alguns dos representativos segmentos da sociedade brasileira e, diga-se de passagem, muitos
deles exclusivos no que diz respeito à exploraç!.o
mineral, à questão indígena e a minha defesa
aqui se prende à preocupação com a soberania
nacional, que estamos perdendo, exatamente no
ponto vulnerável da questão, onde lobbles vêm
transitando livremente nos corredores, até mesmo com os seus_ representantes no plenário da
Coristltuinte, na tentãtiva de obstruir, como várias
vezes se fez, o bom andamento,dos trabalhos.
Chegou a hora de todos os Constituintes estarem preocupados na manutenção dessa sobera~
nia. Solo, subsolo, estas questões são pertinentes
a nós e à Constituinte, e legislarmos bem.

Esses- dados retratam a dura realidade nacional.
O que estamos vendo ê, não somente o corriprOmetimeilto da nossa sobrevivência econômica,
corno também a extinção das nossas nações indf~
genas. O massacre dos indios Ticuna. marcou
a entrada do mês de abril, fato que sensibilizou
e emocionou os membros da Assembléia Nacional Constituinte e acã.bo'-' por criar a Frente Parla·
mentar do incHo que já conta com 47 Srs. Consti·
tuintes.
A ação das minemdoras, a avidez dos garim~
peiros e a ambição das madereiras, aliad~s a indiferença das autoridades e a omissão da lei, são
os principais responsáveis pelo genocidio dos povos indígenas.
=
Desde o início dos trabalhos da Assembléia
Constituinte estas têm sido questões de preocupação e objeto de propostas de normas constitu·
cionais da m!nha parte. Ainda durante a fase das
Subcomissões, encaminhei sugestões nesse sentido, parcialmente aproveitadas.
Por estas razões, venho defeilder o texto aprovado pela Comissão de Sisterpatização que, em~
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bera longe do ideaJ, está mais próximó do que
aJmejar a consciência nadonaJlsta d,aqueles que

desejam presenrar o Brasil para as nossas futuras
gerações.
_
Sr. Presidente, 81'S.. Senadores, urge, rio mo-

mento, _a retomada de cohsciência cívica, que deve _estar presente em_ todos cidadãos brasileiros.
principalmente naqueles em que o destino da Nação foi depositado.
-

O Sr. Nelson Wedekln- Permite_\:'. Ex" um
aparte?

-

O SR. IRAM SARAIVA- Ouço V. Ex' com

muito prazer.
O Sr. Nelson Wedekln - Parabenizo-me
com V. Ex~', porque nessas discussões todas de
conceito de empresa nacional, sobre a quem vai
pertencer as riquezas naturais do nosso País, sobre a questão da intervenção do Estado e da pre-

sença das empresas transnacionais em nosso
País, em nenhum momento passou a idéia com
muito vigor, porque todos esses setores, como

sabe V, Ex', são muito poderosoS, de q1,.1e defender
a sobe[ania nacional, de que defender a empresa
nacional seria quase _que como um ato de atraso.
Atéhá. artigos escritos por colegas nossos da imprensa, colocando mais ou menos deste modo.
De modo que quando V. Ex• traz à lide essas
questões, e com a_ combatividad~ _de sempre, V.
Ex' é- um lutador antigo de todas essas grandes
questões, pelos menos na luta e não na idade,
V. EX' faz-se merecedor de pelo menos este registro, wn registro muito singelo de homenagem,
porque não temos que ter nenhum tipo, nenhuma
espécie de vergonha ou de constrangimento em
defender a empresa nacional, em defender as riquezas nacionais, e nem sempre o que se chama
de modernidade significa defender o escancaramento das portas do nosso País, a invasão de
todas as forças, de todo o tipo de empresa, Resguardar, portanto, o interesse nacional, resguardar até o interesse da empresa nacional. E é estranho que, em muitos momentos, quem está defendendo o interesse da _empresa nacional - não
estamos aqui com nenhum.tl tese esquerdista
nem socialista - quem está defendendo com
muita força, com muito vigor, são exatamente
as esquerdas do Parlamento Nacional, as esquerdas da Assembléia Nacional Constituinte. Por to-das estas razões, os registras, as referências de
V. EX' são di!;Jnas de que façamos, também, esta
outra referência, a de homenagem, a de cumprimentos, porque, em algum momento, é preciso
que estas coisas sejam postas nos seus devidos
lugares, nos seus devidos trilhos. ~eus parabéns,
nobre Senador Iram Saraiva.
O SR. IRAM SARAIVA - Muito obrigado,
Senador Nelson Wedekin. V. Ex' sabe que já te-mos uma longa convivência não s6 nesta Casa,
como também na Câmara dos Deputados. A
'preocupaçáo exposta por V. EX' é a minha, e é
exatamente por este motivo que, hoje, trago um
discursa muito sucinto, muito Simples, mas eu
diria de uma arma de chumbo grosso, Realmente,
estamos tendo de enfrentar a questão do rosto
limpo, aberto, porque defender as coisas nacionais é papel de quem representa a força popular
brasileira. E nossa finalidade aqui não pode ser
outra. Estou realmente preocupado, porque seto-res que estão transitando llvremente pela Assem-

bléia NaCiOnal Constituinte deixam transparecer
claramente que, muitas vezes, nãO estamos querendo realmente defender o que seja a soberania
nacional, através dessas questões embutidas em
artigos; Itens, parágrafos, alíneas do que estamos
votando, e temos que tomar cuidado sério, muito
sério, porque a partir da promulgação do t~.
pela forma que aparecer estaremos, infelizmente,
entregando essa soberania nacional que está confiada a nós. por delegação do povo, para segurarmos_o nosso solo, o nosso subsolo, e, automa·
ticamente, __ as empresas, que hoje deferidemos,
que são genuinamente brasileiras, estão a exigir
isto. Às vezes e1as não _conseguem interpretar as
nossas posições. pensando que estamos sendo
xenofobistaS, quando, na realidade, não o somos,
'estamos é garantindo o próprio património nacional a elas, empresas nacionais.
Concluindo, Sr: PresfdEffitê, Srs. Senadores, eslâ
na hora de sermos realmente brasileiros, garantindo o direito de exploração mineral às empresas
genuinamente nacionais.
A nossa- derrota frente ao poderõso JObby das
mmeradoras transnacionais significará o comprometimento inquestionável de nossa soberania.
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O SR. IRAM SARAIVA - Ouvirei apenas
o nobre Senador Mansu_eto de Lavor e encerrarei,
em respeito ao tempo que me foi concedido, curto, rnas_suficiente.

O Sr. MaruJue'to de Lavor- Npbre Senador,
é sempre oportuno, é sempre um motivo de enri·

quedmento do instrumental de _nosso _trabalho
ouvir V. Ex' O meu aparte significa simplesmente
fazer um pouco de justiça ao einpresariado nacional. Queria que o Colega Leite_ Chaves não se
retirasse agora, porque vou fazer referência ao
aparte de S. EX' Pediria, com toda gentileza. Não
sou empresário, não tenho nenhuma procuração
de emptesários, mas a colocação feita pelo n-obre
Senador Leite Chaves deveria estender~se não
apenas ao empresário nacional, como a- todos
_empresários n~cior:t_ais e_ mult!_l}a_çiºn_ais ~_gue
agem, aqui, sem a devida flSCalização, sem os
instrumentos de controle do Poder Público. O problema não está no fato de o .empresário nacional
querer ou não querer produzir com má qua!idade.
O problema é que aqui o empresârio em si, o
poder econômico em si está solto, não temos
controle, o Governo não existe para esse pessoal:
ou o Poder exige coisas absurdas, visando, portanO Sr. Leite Chaves- Nobre Senador, p_ermi- to, privilégios, exceções, ou, então, não exige nata-me um aparte.
da Quanto a história de má qualidade, dá a enten·
O SR. IRAM SARAIVA- Concedo a V. Ex'
der rio aparte, o nobre Senador Leite Chaves que
o aparte, _embora o meu tempo já tenha tennio empresariado genuinamente nacional - salvo
nado.
as exceções que S. Ex' frisou - não tem ciipacl~
dade de produzir a!go de boa qualidade, naturalO Sr. Leite Chaves -Só um registro. Embora o empresariado nadona1, em grande parte, não mente entendendo-se que o empresariado multi·
nacional teria essa capacidade e oferece esse promereça muita confiança, pela má qualidade de
duto de boa qualidade. Não é assim. Vamos aos
sua produção, cumpre~me fazer uma observação:
empresários mais destaCados pelo próprio voluhá uma lei americana que prevê a aplicação de
me _da produção econômica: os empresários do
sanções contra o país que desapropriar empresas
suas sem a conseqüente indenização prévia em .setor automobilístico. O que _ocorre? Nosso automóvel aqui é todo feito, realmente, pelas multinadólar. Chega mesmo aquele país, de fonna oüsa~
cionais, à exceção de uma micro; quase uma mida, a ameaçar com intervenção. Quero com isso
cromontadora, a Gurgel, 98%, 99,5% são multimostrar a necessidade _ci_e definirmos bem, a nível
nacionais. o automóvel brasileiro é de péssima
Con.Stitticlóriãl;Os campos- de atuaçâo tanto da
qualidade, inclusive não cuida dos problemas da
empresa nacional quanto da estrangeira, devendo
segurança. O carro tipo "Volkswagen", da famosa
at~fl"!1o-nos quanto ?I estas-~ que dispõe sua
Autolatina, o "Voyage", exportado para os Estados
legislaç.~o nacional.
Onidos e lá rebatizado com o nome de "Fox"
O~.::. Mansueto de Lavor_-_Pennite-me._V.
prec~u de milhares de adaptações visando ~
Ext um aparte?
segurança dos passageiros. Então, nobre- Sena~
dor -. e aqui dirijo-me também ao_ nobre apar-0 SR. IRAM SARAtvA __:-Já concederei o teante, a quem muito respeito e admiro por suas
aparte a V. Ex'
colocações - , não é um problema de empreNobre_ Senador Leite Ch~es, é exatamente por
sa_ria~o nadonal ou multinacional; é um probleis_!c? que estou preo_cupado. Vam_os analisar, como
ma de poder politico fiscalizando o poder econóV. Ex' colocou. o baixo padrão, a baixa qualidade mico, o que infelizmente não ocorre entre nós.
de alguns setores empresariais: o Brasil foi, âu~
Os empresários estão soltos e isso leva a essa
rante muito tempo, e ainda permanece sendo,
falta de controle de qualidade, à inexistência de.
terra de ninguém. É por esta razão que a Assem-'
nóimãs de produção. E o Governo não se impõe
bléia Nacional Constituinte se reúne - e ontem
nem exige qualidade. Os empresários, então, até
começamos a ter esse espelho - é que agora
.por ~ma questão de lucro, vão produzir em pior
temos que, sobretudo, espelhar até nos exemplos,
qualidade. E não apenas os nadonais, mas os
poi~ somos um paíS ainda jovem; espelhar MS
nacionais e as multinadorlais, que estãO aí a afereexperiêndas de países mais antigos ~ qt.ie detêm . cer produtos de qualidade inferior, a tal ponto
realmente a_ sua soberania Temos agora, na As- _·CJL!_e, _para concorrer no mercado internacional,
sembléia Naciona1 Constituinte, de exigir istO dos
o prOduto exportado não é o mesmo para o conConstituintes, para que, pelo menos na leL asse~o interno. Era isto qu~_eu queria dizer, para
guremos o sentido de Drasilidade. Esta, a preocu·
fazer um pouco de justiça.
pação.
Eu agradeço a V. EX' o aparte.
O SR. IRAM SARAIVA- Agradeçc a V. Ex',
OSR. PRESIDENI'E (D~ceu Camelro)-C<>Senador Mansueto de Lavor, e reitero: é uma
munico ao nobre orador que o seu tempo já.está
questão de soberania. Realmente, se o Governo
esgotado. A lista de oradores é longa.
não vem protegendo o- empresariado brasileiro
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- e.concbrdo -_;temos que, na Assembléia NadO-conhecimento geral, seu e dos companheiros . . 0 SR. POMPE(J
·
D.E SOOSA - Ouço V.
. ~il~ Constituinte, resolver esta questão, porque
que, de Ionga data, comungam os mesmos ideais
Ex'
• . ~.·contrário corilinuaremm permitindo que seja- democráticos, populares e nacionalistas- o desM
mos meros prOdutores de matéria-prima. A em- ·conforto politico e moral que nós, os verdadeiros
O Sr. JamD Hacldad -Nobre Senador Pom~
presa extrativa vai bem, mas, quando tivermos
defensores e lutadores das ·causas e bandeiras
peu de Sousa, tenho acompanhado de perto o
·qué avançar na tecnologia, estaremos sempre no históricas do peemedebJsmo, vimos sofrendo 110 sofrlro~ de_ Y. _Ex!~ e: de__ Deputados do _valor
Terceiro Mundo. - ~"o -:~:seio do Partj~ Os d~aminhos po~cos e mo- -9~_$_igmaringa Seixas e Géfaldo- Campos quanto
--,fãiS-ae toda orâem que os invasores da legenda aos rumos_do PMDB em Brasilia. V. Exttem con' Muito obrigado, Srs. Senadores.·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a pa]avra 8o nobre Senador Jamil Had· ~dad. ·que falará pela Uderança do PSB.
.. ' 0: SR~ j~ -fiADDAD (PSB _ 'R..f

de PMDB (servidores, serviçais e beneficiários de

versado muito comigo sobre o momento em que

tQdo_s os governos de quaisquer regimes). têm
cíiaâo e fmpóstO, na esfera nacional como sobre-

contristado-_conheço·V.Ex'-,deixaoPMDB,
em_ razão das múltiplas amizades que desfruta
no_ seio daquele Partido. V. Ex" se afasta porque
não pode admitir uma legenda hfstórica, legenda
da qual participei na sua fomlaçllo, o MDB,Iegen-da na qual fui cassado nos meus direitos políticos.
mas tinhamos_a satisfação de ver o PMDB Jutmtdo
contra o regime ditatorial. Hoje, vemos 8 desilusão
de muitos IgUais, companheiros de_ grande vaiÓr
como V. EXt, se afastando do PMDB. -Gostaria
de dizer a V. Ext, nobre Senador Pompeu de Sousa, (undador da Esquerda Democrática, de onde
se originou o Partido Sociallsta Brasileiro, o meu
primeiro Partido, onde comecei a minha vida paU- tica, ao lado de homens como J_oãO Mangabeira,
~rmes Uma, nosso querido Rubem Braga, Joel
Silveira, Magalhães Júnior e outros; e dos SenaDomingos Velasco, Aurélio VIOflll8. enfim,
urria g'ama de grandes polfticcis brasileiios e 00..
me-rts de grande valor, dizer a V. EX' que fiquei
· ao OI.Ml'
· declarações, num programa de
satis~eito
televisão, que a sua opção natural seria o retomo
aos quadros do Partido .Sodalfsta Brasileiro. Como Presidente Nacional do Partido, já que t:fve
a honra de_ ser reeleito na Convenção que reau.
- zouháumasemana,quero_dizeraV.Extdasatisfa- çâo_que terão todos os socialistas do Brasil cuo
V. EX' -con'cretiie 0 que âeclàioU iiaquele· piog...
ma de televisão e dizer que V." Ex' terá no partido
Sodalista Brasileiro a bandeira de luta que sempre
teve _na sua vicia _política isOladamente ou junto
com outros cOmpanheiros que queiram se somar
com os cOmpanheiros que, hoje, compõem a Co· missão EXecUtivo do Partido. O Partido terá, na
realidade, uma grande _satisfação- em receber o
seu valor para comandá·lo no Distrito Federal.
Meus sentimentos pela sua saída do PMDB' e nos.
so júbilo pela poSsibilidade do seu ingresso no
Partido Socialista Brosileiro.
OSR.POMPEODESOOSA-NobreSena·
dor Jamil Haddad, eu pretendia apenas fazer a

tudo na local do Partido, vêm-nos tomando insus--

sem · teritável uma promiscua coexistência sob a mes-

revisão .do orador.) ~ Sr. Presidente_ faço uma
.~licitação à,Me~. ln5Cfe14-me _coffiõ Uder, mas

verifico _que o primeiro orador na JistaQ-erit normal,
sem apoio_da IJdeomça, é O nobre senador Pompeu de)~.ouSa. _De ·maneira que pergunto a
~;X' se me_ é permitida a palavra.epós ser_ C<>lic~
.dida .ao _prU:neiro_inscrito Jegalniente, 0 nobre SemidorPompeu de SoUsa.."
o -·
'
~
•
··
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A
Indagação de V. Ex" tem apoio regimental.
.
O SR. JAMIL _HADDAD -:- Então, ·peço à
, --'"Mesa dê a palavra ao· nobre Senador Pompeu

v.

de Sousa.

o

·

-

SR. PRESIDENTE (Dirceu
..... ,._.....

C~eiro)

_

c edo a ,.,..._...... ao nobre Senador Pompeu
. Con
de Sousa.

hia -.outrora gloriosa e hoje desfigurada legenda.
Há, realmente, seções regionais do PMDB da
· mars afta respeitabilidade e figurasnadonais do
PMDB com as quais mantenho não s6 uma relação- de estreita amizade como até de solidarie"dade, r~speito _e admiração, porque continuam
_- a f!lesma luta que travamos desde o principio
··--dó fiósso Pãrtido.
· A culminação deste desconforto mOral e políti~ ·co, no âmbito do Distrito Federal, atingiu seu limite no eplsód!o das últimas convenções zonais do- Partido, das quais previamente nos auto-excluímos por dever de decência _e_ coerência, ao verifi·
· <ar que a disputa interna afinal excluiria os nossos
_~panhefros verdadei~ente comprometidos
·com a causa -popWãf e ser travaria entre a forra
·7
. corruptora do poder econômico, que já na eleição
passada merecera a sanção saneadora da Justiça
Eleitoral, e a força desfiguradora do poder governamenta1 a serviço da cooptação daS correntes
mais _retrógadas, reaclonárias, antidemocráticas,
- _antipop_uJares e antinacionais com que a direij:a
se acoita sob o rótulo de "Centrão".
__

. · O SR. POMPEa DE 80()8A (PMDB- DF.
Proil.tmcia·o seguinte discurso.)--- Sr. Presiderite
:- Srs. Senadores:
'
> Faiei uma~w.tecomunicação, vezqueotempc;
_desta sessão estáSe prolongando além de todOs
os prazos regimentais. _eor isto .em me abstive _ e[li _f~ce 9.e .~s ç;irc~ciasLqt.ie se mO~
de apartear o nobre Senador Iram Saraiva. Dando tram, nessa altura, irremediáveis, vimos, de algum
todo o meu apoio -~ tudo quanto foi dito por S. tempo- eu_e_ alguns companheiros que partilhaEx' e subscrevo também o que foi acrescerititdo mos da mesma opinião e posição político-doupelos Senadores_Nelson Wedekin. Mansueto de trináría - abstendo-nos_ de _comparecer e parti~ Lavor e lei~ ChaVeS._ ~
-· _ . dpar de quaisquer atividades oficiais do PMDB
. O ObjetivO .ali-minha interveriçãó, hdj~. é-_~mu ..._.DF.
No n,omento, pois, em que o Partido se apresta
nicar ao Senado Feder81. o ·que já comuniquei
oficialmente à Mesa desta Casa: a minha desfilia- para reunir, no dia 8 de maio próximO; sua iilstânçilo dos quadros do Partido do Movimento Demo- ,ci,__a maior a _Çony_enção Regional- CWYipro um
dever de consciência e de coerência politica e
crático Brasileiro no Distrito Federal, o PMDB DF.
. . . - -· - - .. - •
moral, ao aqui promover. prévia e oficialmente.
E para qúe COOSte -desta cOmuriiCação o teXto- meu desJigamento dos quadros_ Partidários, por
do documento que encaminhei ao Presidente Re- me recusar terminantemente~ participar da ingl6ria disputa em que a vitória será fõrçosamerite
gional do meu ex-Partido,·de cuja cópia dei ciência
e fiz entrega ao eminente Presidente Nacional do --:da corrup-ção pelo poder econômico ou da corPartido, meu prezado amigo Qlysses Guirriarães, -rupção pelos favore~ do ppder governamental e
passo a ler, estrita e exclusivamente, o texto·deste a_ derrota cf.t]>erá inexoravelmente aos ideais de-- rtiocráticos, nacionalistas e populares que foram
documênto:
- â alma e a glória mesmas do Partido nas inesqueBrasllia, 25 de abril de 19
~cíveis, longas e heróicas horas de luta na adversi·Orno. Sr.
, dade e na curta alvorada do passageiro triunfo
Dr. Milton Seligman
'üé 85-86.
_ _
.
-_
M.D. Presidente do PMDB-DF
· Certo.
Entmãos'"-.:
_ - _encontrar, no pfeza:dO ·compaitheiro,
a mesma compreensão e solidariedade que nos
Senhor Presidente,
têm
invariavelmente
liga4o, no passado e no pre· Cí.unpro o-dever de dirigir-me ao prezado amisente, aproveito a oportunidade para. com .0 mesgo e denodado companheiro de luta politica pela
mo· abf!3ÇO afetuoso de_sempre, transmitir-lhe as
restauração de instituições democráticas nO País,
para o penoso fim de_ solici~ m~a desfiliação - mesmas saudações _democráticas, nadonalistas
e pcipulates de toda a vida, deste seu velho--comdo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
no DJsbito Federal- PMDBIDF,-assim como as -. -~ânheirp e amigo, Pomp::u de Sousa.
conseqüentes providências legais perante a Justiça Eleitoral.
O Sr. JamU Haddad- Permite-me V. Ext
Cluanto às razões desta atitude, nem. j:Srecisaria
acrescentar-lhe - por ser, há bastante tempo, um aparte?
·de
- - •

--

-

--

doces

se

comunicação -oficial e não pretenderia estenderme,mesmoporquenãoqueriaprolongaraminha
permanência na tribuna, já nesta. hora tardia da
sessão, mas achei que não devia adiá·la. Entretanto, quero dizer a V. Ex" e aOs nObres _Campanheiros, aqui, heroicamente ainda. presentes nesta
hor~ tardia. que a intervenção _de V. Ex', ao lado
de me ser muito cara por todos- os motivos. é-me
particularmente cara por permitir acrescentar um
pequeno adenda ao ··documento, acresc-~-do
o;;~u.ma

o motivo- fundamental por qUe não s6 deixo o
meu antigo Partido como, ao contrário do verbo
por V. Ex' conjugado no condidonal- no meu
tempo, dizia-se condicional; hoje, diz-se futuro do
pretérito- o meu destino se$; _nã_o,_o rrieu des-tino será o Partido do qual fui fundador-- fundador não se conjuga o verbo no passado, é. permanente, é-se, não se. foi, ê sempre no pi'esente de que sou fundador ainda como- Esquerda Democtática. Logo, na própria fundaçi!o da União
Democrática Nacional. da QDN. fundarnps a al~

Independente da UDN, já com o lemo de "SocioHsmo e LibersJ.ad~"; e já no ano seguintll!, em 1946,
tnmsformamos a nossa Esquei'da Democrática
em Partido Socii!llista Brasileiro, com o mesmo
lema que ostenta até hoje.
Esta oportunidade que V. Ex' me dá, com o

seu aparte, e que realmente me faz remontar ao
passado, faz-me acrescentar um motivo a mais

para a decisão que tomei. J:: a experiência nasdda
do remoto tempo de 1945 e 1946, quando tanibém ftmde! a UDN, que era uma frente ampla

para a derrubada de uma ditadUJ'8, a ditadura
do Estado Novo tal como, tantos anos depois,
fundamos o MDB -até a mesrriá denominaçio
--, só não Se re'petiu o mesmo nome porque
tinha existido antes a UON,a denominação é praticamente a lnesma: União Democrática Nacional,
Movimento Democrático Brasileiro- para denubar outra ditadura.
Derrubou-se a~ ditadura em ambos oa casos,
mas a verdade é que sinto que o destino das
frentes ampas é se desvirtuarem e as maiorias
conservadoras delas se apossarem, porque, ao
apossarem-se do poder, apossam-se das benesses do poder.

O Sr. João Menezes -

Senador Pompeu

de Sousa, V. Ex< permite um aparte?

O SR. POMPEU DE SOUSA -

Om mo-

mento; eu quero terminar esta parte, em seguida
concederei o aparte a V. Ex'

Verifico, contristado realmente, como disse
muito bem o nobre Senador Jamil Haddad, verifi..
co, profundamente amargurado, que o meu
PMDB, o ·pMDB que foi o mobilizador, se não
o mobilizador, a resultante da mobillzaçãopopuh!lr
que derrubou a ditad~ começa agora a seguir
o mesmo destino da UDN. Começa a haver uma
"udenização" doque!e meu PMDB. E esso "udenlzação" se toma ainda mais grave, porque é uma
"udenfzação" com caracteristicas de "areniza·
çio". Essa situação levou-me ao desencanto
completo. Deste modo, nõo poderia deixar de promover a decisão que adotei, e o fiz repentinamente. para que não houvesse nenhuma dúvida
sobre a minha posição, para que não houvesse
nenhuma dúvida sobre as conseqüêr)das da minha posição, porque tenho horror de posições
indefinidas. Sempre fui homem de posições defi·
nidas e fiz questão de tomar essa atitude, como
faço questãq de voltar aos quadros do meu Parti·
do, porque socfalista eu sou desde os quatorze
anos, e pelo ideal sodalista. estou pronto a conti-nuar até o fim dos meus dias.
Concedo o aparte ao nobre Senador João Menezes.

O Sr. João Menezes -
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Eminente Senador

Pompeu de Sousa, fomos candangos na fundação de Brasília, e eu acompanho o trabalho de
V. Ex'. sempre na mesma linha, na mesma direção. Mos, infelizmente, a vida polftico tem alcançado rumos inesperados. Por exemplo, V. Ex' tem
ao seu lado outro Senador, Senador. Paulo Bisol,
que coohecl aqui, 1111 Comissão de Sistematiza-

ção, na Comissão Temática, onde tivemos as
maiores discussões, mas reconheço a inteligênda
e a copaddade detrabolho de S. Ex<, que também
teve· que sair do PMDB. Eu, muitas vezes, disse,
aqui no Plenário, até com certa rudeza. que os
Partidos Polfticos estão fissurados, estão fissura·
dos em lodos os lugares. É uma verdade. Esta-

mos vendo todos os dias essas lJl!,ltações, essas
mudanças. Por que estão acontecendo? Porque
homens que têm o espírito como o de V. Ex',
que é wn espírito ativo, irriquieto, mas muito segu·
ro nas suas dedsões, na sua direção, passam
a nã.o encontrar mais agasalho nos Partidos já
exiStentes, que fundaram e em que trabalharam.
As mudanças estão ai. Então, é por esta razão
que nós achamos que muito breve-muito breve,

talvez- nós tenhamos que partir para a formação
de novos Partidos ou de novas estruturas políticas,
onde possamos, dentro pelo menos de um qua~
dro Ideológico ou de um quadro de orientação
_precisa, estabelecer normas de trabalho dentro
do partido. Os Partidos não podem continuar a
se esfacelar, sob pena de não representarem nada
para a opinião púbHca brasileira. Daí ó nosso posicionamente, que dissemos sempre circunstan·
cial, ao manter a nossa defesa do Presidenda~
Usmo, porque os Partidos Políticos não tinham
condições de tomar uma verdadeira posJção parlamentarista. Dou meu abraço a V. Ex', pelas suas
palavras, pelo tempo de amizade que nos une
e espero que, na nova senda, possa encontrar
o caminho e aquilo que seu espírito tão buliçoso
precisa e necessita para continuar a expandir a
suo inteligência e • sua sabedoria. Muito obrigado.

O SR. POMPEU DE SOUSJi. - Agradeço
nobre Senador João· Menezes, a intervenção de
V. Ex', que é ainda mais desvanecedora por ser
de· um homem que não comunga com as minhas
idéias, mas compreende as minhas posições, os
meus principies.
Antes de encerrar a minha intervençio, que
ia ser mais curta, verifico que há dois nobres companheiros fá com os microfones armados, de forma que, Sr. Presidente, peço • V. Ex< que seja
generoso no tempo, para que eu possa conceder
os apartes a esses dois nobres companheiros que,
embora continuem no Partido do qual estou sain~
do, continuam a_ser companheiros queridíssimos,
e fazem parte daquele grupo com quem estou
solidório, porque tenho certezo de que S. Ex" também estão solidários com essas posições.

o

Sr.l'lelson Wedeldn- Permite-me V. Ex<
um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O Sr. Nelson Wedeldn - Senedor Pompeu
de Sousa, se os nossos microrones estão8.1'1ll8dos
em alguma coisa, com a mais rigorosa certeza,
estão armados da estima, do apreço pessoal, do
respeito que temos pela figura de V. Ex' O meu
aparte será obsolutamente breve. É apenos para
dizer· que lamentamos proftmdamente, nós que
estamos no PMDB, podemos dizer nós que "ainda" estamos no PMDB, creio que a saída de V.
Ex', indiscutivelmente, empobrece a nossa sigla
partidário de tantas glórias, de tontas vitórias, de
tantos momentos importantes para a vida do nosso País, que tailtas póginas Importantes escreveu
para o democratização do nosso País, para a transição democrática, em curso da qual ainda estamos, com toda a c_e~. É para lamentar a saida
de V. Ext e para.-dizer que se é certo que o PMDB
pefde wn dos seus mais exemplares quadros,
um dos seus melhores quadros, sob qualquer
ponto de vista, sob o ponto de vista do potriotismo,
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da lucidez, da inteHgênclo, da trojetórlo de lutas,
é certo qt.te as causas populares e democriticas,
que fizeram a gmn<lezo do nosso partido, euas
nõo perdem. ~a V. Ex< onde estivor, no Partido
Sodolista ou em outro qualquer, é certo que nós
que temos todas estas concepções do nosso velho MDB e do PMDB do nosso programa, a concepção da luta pela ampfioçilo dae conquistas
democráticas, dae conquistas sociais, da distribuição mois justa dos bens e da riqueza do nosso
País, da soberonla naclonol, que niio é um pai..
vrão como alguns querem coloc81", como se rosse
alguma coisa anacr6nlca e atrasado, enfim, de
todas estas grandes lutas do PI'IDB. pela paz, pela
justiça, pelo liberdade. sei que suo salda do Partido
nio significa que se perde um lutador destas mesma causas, mas há de se lamentar, ainda uma
""'• que o PMDB tenha enveredado por caminhol
tão dillceis, e, sobretudo dillceis de expHcar l popuiaçilo brasileira. A minha palavra ~para lllo:
lamentar a sua safda e dizer que, com toda a
certeza, continuaremos juntos nestas mesmas lu·tas, que sao as melhores, mais justas e mais corretas lutas do nosso PMDB.

OSR.POMPEODESOUSA-NobreSenador Nelson Wedekln, o aparte de V. Ex< é honrosamente consagrador para este modesto Senador
que, aos 72 anos de idade, nio perdeu e eat6
certo que jamais perderá o gosto pela luta democrática. Ao dizer-me que, desfalcando as tllelru
do PMDB, vou enriquecer as fllelnls de outro partido, digo-lhe eu que a mesma luta é a nossa luta

comum, e espero que V. Ex' em breve venha
também enriquecer os fllekas do nosso partido
e de certo as eruiquecer6 mais do que eu próprio.
O Sr. Fernando Henrlque Cudooo - V.
Ex< me permite um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA - Concedo
nobre Uder Fernando Henr.ique
Cardoso, Uder acima de qualquer sigla partlclMo;
o aparte ao meu

sim, Uder da Maioria sêguramente. estou comenddo disto, da maioria de fato e de direito, sobretudo de direito.

OSr.FemandoHenrlquec...dooo-Senador Pompeu de Sousa, nio falo como Uder do
PMDB, preferiria falar na condiçilo de amigo seu.
porque eu não queria estar aqui alomentar pelo
PMDB as perdas que estomos sofrendo. prefiro
me fixar no linho do Senador Nelson Wede!dn.
e dizer que não houve perda nenhuma para a
luta polftlco. Ontem, quando o Prealdente desta
Casa concedeu-me a palavra, colocando-me na
oposição, na alternância, não fez mais do que
reconhecer uma situaçio de fato. Assim, V. Ex'
hoje, ao se desligar do PMDB. estli apenos querendo dar continuidade~ sua coerêndo,l
da de wn homem, cuja vida polftica n6o se pauto-u por curvar-se aos poderosoa. Nõo, pelo contrário, todo s tempo lutou por ideais de tr.msformação do Brasil. Lamento, e lamento multo, nio
s6 a sua salda, mos que o PI'IDB nio seja hoje
o partido capaz de Inspirar ~queles que, como
V. Ex<, têm esses Ideais. Tenho que reconhecer
o número de companheiros que ~ deixado o
partido, independentemente, até mesmo de Inslstênda nossa no sentido de que, talvez n6o seja
este o momento, talvez ainda seja posalvo! uma
recupera,.aodp partido, mas o nCmero é tão !F"'l-

coeren-
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de-que não posso mais d!!ixã:r _de reconhecer que

V. Ex' seguiu- a· impulso, que não é pessoal_. tem
raú:es polítfc-as, e isso (lue é preocupante: não
se trata, neste momento, de decisões individuais.
Disse já o -senaQ,or João Meitezes que aS flSSutâs
partidárias são muito grandeS e eriúodoSõs -partidos. Acredito que, nesta circunstânda pioneira,
alguns se lançam como piOneiroS -e.- Como- tal.
correm o Iisco, 'mUitas vezes. de não encontrar
sequer uma rede ond_e possain PuJar quando saltam, e encontrem um abismo e não uma estrutura
política de acolhimento. V.

EX',efitret:anto, pelo

que pude ouvir ::-:-~va ~u numa disc:ussão sobre a questão, principalmente, da emp-rêSa Mcional, com as ü_de_ral\ças da Constituinte,_ nãO ouvi
a sua definição pllrtidária, mas pelo que V. EX'
me irifon'noli., já tinha urna definlçlto partidária.

lv:l invés de ficar na expec_t.ativa de c:Jue algo nOVo
acontecesse, ou no P~B ou no sentida da criação de uma nova agremiação~ V. -Ex' preferiu o
antigo aprisco, do qut.d foi fundador. Mesmo assim, encontrando_já um ninh~ partidário, V." Ex'
sabe que o gesto, como este que V. Ext aê::âb~
de tomar, são gestos que têm, ãs vezes, ·um curso
imprevisível, porque se sai de__ um p~rJo, onde
se conh~em to-das as regras. onde _já há urri
caminho percorrido, para um oUtro, do qU:af, poS~
sivelmente, quantos jâ o fizeram e sabem das
dificuldades da oposição lsolada mUitas vezes,
Mas, V. Ex' preferiu, de toda forma, seguir este
caminho aventwoso, porque..quis ser coerente.
Nilo posso, e não com tristeza, dizer que não
lhe dou razão, conhecendo como oonheço a situaçã<> do PMDB do Distrito Federal, não posso
deixar de lhe dar razão. E isto me deixã prOfunda~
mente preocupado, porque na medida· em <lUe
tiver que_ dar razão a me!JS companfl~iros que
saem do partido em vários _Estados, terei que-acabar por segui-los também, Tenha V. EX' certeza
de que esteja. on.d.e _estiver, C(!mo V. Ext sempre
foi um batalhador. V. Ex' encon_tr~ também sempre o apoio de todos n6s. de todos aCp.ieies qUe
estão na política, não para servir a poderosos,
nao para acomodar interesses pessoais, mas para
servir à transformação do BraSil. Nos que ~qs
no PMDB, estamos porque acreditamos que o
PMDB é o instrurhento para essa transformação.
'No momento em que começarlnos a desacr"edi.tar
.:...... e V. Ex' desacreditou- não teremos outro
caminho. Boa sorte e· até bieve!

O Sr. Itamar França - Permite V. Ext wn
aparte, nobre senador Pompeu de Sousa?
O SR. POMPEO DESQ{ISA- Concederei
o aparte logo· em seguida a V. Ex' Tenho que
responder ao aparte altamente honroso, consagrador- não vou esgotar todos os ·qualificativos
que me ocorrem no momento -do meu Uder,
politico embora em-outro partido, Fernando Henrique Caraoso;- tenho de dizer a S. Ext que réaJmente estive multo inclinado a manter uma atitude de espera. Como V. EXf- Senador Fernando
Henrique Qrdoso - reparou e acentuou muito
bem, a situação no Distrito Federal é insusten·
tável. Há cerca de um ano não estou mais pÍÜtlci·
panda da vida politico-partidária do PMDB do Dis-trito Federal. Não participarei das Convenções Zonais; mas vai haver, a Convenção Regional, e queria, antes dela, definir a minha posição. AD mesmo
tempo, não quis imediatamente entrar para. o meu

partido, para o qual, seguramente, me encamiwn partido que- fundei
em 194_5. Já teria entrado até antes, e não o fiz,
até por isso não cOmpareci à última ConvenÇão
Nãéfàna{. Vou fazer aqui uma confidência ao comPaílhêifO-PreSidente, Jamil Haddad: não compareci à última Convenção Nacional do noSSo PSB
para não criar uina situação de que se pudessem
f~er ~lõrações--00 sentido d~ que eu estari~
ãêlot.aiJdo uínã àtftlide oportunística, por se tratar
justamente da- CoriVeriçãó Nacional. SendQ eu
fi.ui.dã:dOr nadonal dO partido havia um preêedente de que, na- CoriVenção Nacional do ano
-pâS5a.dO, eu coiJlPareci por um gesto de simpatia
e_ ·de cordialidade COI_l\ o meu antigo- partido; e
-na oêasião, -iritelfarilé:hte peertiedebista, fiZ um li·
geiio- proriunêíainéillo. Quero, agora, contar aós
Qnipanheiros qUe lá não estavam presentes, pÕr·
qüe o-tolnpéinheíroJamil Haddad estava, da Con*"ilÇão -sar debaixo de. um corcr. ''Voltai Volta!"
E-eu ·não queria agora voltar ao partido -no contexto' de uma ·convenção Nadonal,_ para que não
sUpusesse que eu estava pretendendO voltar
porctma. Não! Eu volto como soldado do partido,
eu VOlto conio soldado das idéias progressistas
e, Sóbreb.ldo, socialistas que são de toda.a minha
nh~Pbis VOU éiifràr para

se

Vida-.
Quero dizer mais a V. Ex' que seu aparte é
4Jl1 "até breve" do companheiro, porque eStou

certo_ também, de que V. Ex' como os outros
companheirÓs do PMDB, que fizemos parte do
Grupo dos 93 ,......... e mais âo ·que do- Qrupb dos
93, fizemos parte dos Grupos dos 2J -8enadóre5
que_ aprovamos um docwnento que V. Ext redigiu
_;_ estava, coino eu ainda na expectativa de que
houVesse sal\'_C1ção, senão dentro do PMDB, num
PMDB alternativo. Mas quero dizer ã V. EX que,
ao me~mo rempo que sinto que o PMDB formal,
o PMDB oficial caminha para uma "udenização"
mista de "areniZa.ção'", preocupo-me muito que
o PMDB alternativo já nasça como uma nova frente anipla, wna espéde de frente ampla restrita
- vá lá a contradição vocabular - e isso me
assusta muito. Tenho multo medo das situações
indefinidas e é por isto que me apresso em entrar
,_!lo J:ll~U partido, porque é um partido que, real~
mente, tem ümá feiçãO; uma fisionomia_,_ um~ cara
J?r6pria, que ~ a c~ dos ver4ac!eir_O! s<?_ciaJi;rtas.

O Sr. Mário Maia- Penníte-me um aparte?

Q SR. POMPEO DE SOOSA - Ouço V.
Eit' piúneirOe, dépois,o SeriãdorJoão_Lobo, ~
a complacência da Mesa, que, realmente, tem
sido complacente demais para C:OO) este velho
Senador.
O Sr. Mário Mala - A Mesa será complacente,- porque- -o ~ãSstmto é importante, ac:redito.
'V. Ex', nobre Senador Pompeu de Sousa, não
foi O primeiro e, certamente, não será o último
a-deixar as velhas e combativas hostes do hoje
PMDB, ontem MDB e anteontem PTB com-outros
Partidos também afins. Costumo- dizer que o
maior c:rimé que- o golpe de 1964 cometeu' contra
as _ihstituições Políticas e jurt.di.cas de nosso Pais
foi a dissolução, à época, dos, P~rtidos políti<::os
que COm(!Çavam a se sedimentar no horizonte
:aa História do Brasil, tendo co'mo eixo ou como
estrela de primeira grandeza, de agregação das
tendências ideológico-sociais, a UDN, o PSD, o
PTB e o PSB, todos liderados por figurâs popu-
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listas, ~época, mas C\.ljos Partidos, ao apagardes-:
~-(\9!lt_~ __ f9_tam -s~ ~mqnciQ- põj:)Uü:ires e Sedlfl).~ntando ~epresentati~ fórçcfs das váiias cama.
-das socie.iS; nas suaS- váriáS-teÓâências· ideOlógicas. d _Pro e Q Ps8; _a tenc.Iêntia trabalhista,
popular, e a iiDN _e o- PSD a tendêilcia_ ConServadora do_ Pais. E no§ ::.C6toc:ãram cfuãS-CãTniSaSde~fo_rça, àquela êp;JCà;· O~MDB
AR~AA
-que agora estamos_ saindO delas historicamente,
dandO _l)__r_'ª$v,ltal)te~ rioVãmerite, ·ã inuitiplidélaéle
_de _f.~dos, _em @e p-rocuraffioS-ál)rigQ riaS siglas
-~-mUitas vezes. -não ~nContràrilàS ffiãfS esse ãbri,90~___P,Orqu~ ~s vezes o gU~da-cit.U\fa- oii se:tomou
muito restrito ou. aniplo 'Ciemais, tãO amplo- que
as-~alhas se _g~<!fç_a~a,m e c.:omeç()lJ_ a _<;hov~r
Ué!S:ab~ª de todOs:. Entâ<l, nÇ"s 1 _qU~~S9!riã~ -tãfu~
Dêm egressos·dessãs fofÇ:as, queremoS estar SolidáriOs com V. EX", Porque ontem, também, ajudaIJl-OS a c:omf!or ess~s __ força_s. Fótfi_os' obrigados,
talve:z p~los mesmos motivós tystóiiçós qUe, _hoje,
enxOtat!t v. EX', ou m_~lllOi, ràiem-_ Çom- qUe b
PMDB saia de V. ~, porque nãô -é Y. Ext que
estâ s~ndo_ do_ Pãrtido.._ pOrqUe O que coloc::o.u.
V. ~ no Pãrti?o n~o c foram os _fis!.c;>!p;~qs ou
os. mter_g_sses Imediatistas, foram as 1dé1as qUe
wn grupo amplo de pessas defendiam e se C:onglomeravàm .nesse Partido. EntãO, dentro deste
raciocínio, quereqtQS ~ 9!I~ ~m~m~~ fo~~
sociológicas e~__Qi~tóljcfi.~._-SY~ _};~~-s~9riffãr~ __o
PDS, que deu susterU.i!ç~o) f:lltãdufa d~r~t~ ~O
_anos, estão agora a desagregaf d PMD'B,'fiizendo
~m, que os. homens deixern as_ siglas partidárias
_:qu~ 1)0 mome{lto ~ to(Q~
· - e se ~mah~_nham rn~:~ _
su;;~.s _c;
.. .
as, prOC"U..rtm_do ~rigo em o fnais- col-n'PatíveiS c;om os -p .e defenderam ao
longo des~as vidãs_O!J, ~n@.o,JJ@~ setn: P<:Utiç\Ç>S~atê que achem e_sse abri_go_no-Cãminhó-_da
Hl5t6ria do_ Brá_s_d. Nós estamos---solidários com
v. ~ C Se
~~5- enêõOtfadOS -em Siglas,
estamos engont.r~Qos._perrilaneriieriíerite em
idéias. E, juntos, creio (Ne estaf:emos ~udan~
a compor o__Braslf: V. EX, num novo Partido, onde
acha !Ü1.riQ9, _e eu Õ.~ Partido Õnd~ acher lnáls
soerente abrtSar- rrliflhas iâéias:-- áo_ 'sair do polimorfo PMDB que, cã.'da -~ia,_perde a suã fisionomia~ para não dizer sem
ríiãdo.
---- -- - - - -- - --desc:arac:::te-

e--a

e

nã:ô-

a

.cara:-:-

.. oi>k.PRESJÔOOE(oifc:'Ju CameirO)....:Comunico ao nobre Senador que o tempo de V.

EJr está .esgotado.
O SR. POMPEQ DE SoUSA~- 6tá esgotado o meu tempo;-mas quero dfier ao nobre
Senador Mário Maia que o aparte -de S. Ex' me
é profundamente grato.

O

Sr~

João Lobo ~Permite-me V. Ex' um

aparte?

__O S..R. POMPEO DE SO(JSA- Cóm !Ódo
prazer, nobre Sen<tdor. _

-O Sr. João Lobo --Caro Senador Pompeu
de Sousa, o meu aparte é rnais para renovar a
enorme admiração que tenho peio"-grande Senador do Distrito Federa1, cujo nome evoca na mi-nha meninice passada as grandezaS de sua família
e. do seu nome, Senador Pompeu, que é toda
-uma região, um Munidpio no meu vizinho Estado
do Ce<ri. Naturalmente, nesta época de _acomo-dação partidária que estamos vivendo, vou, com
toda certeza, olhar c:om J"!lUJto cuidado para essas

Abril de 1988
novas características ào PMDB. Pa:rec~me que
V. Ex' já Identificou no PMDB aquele fogo udenista, aquele fogo libertário, democrático e liberal

que caracterizou a GDN do nosso tempo. E se
Isso for verdade vou estudar seriamente, talvez,
uma mudança neste rumo, porque sou um daqueles udenistas empedernidos que vêem com
muita saudade aquela UDN liberal, democrática
e libertária daqueles anos. Renovando o grande
apreço que tenho por V. Ex', só me resta dese-jar-lhe toda a feUcidade na sua nova agremiação,
do seu Partido de origem, do Partido do qual
V. Ex' é fundador, o PSB.
O SR- POMPEU DE SOUSA- Muito obrigado, nobre Senador.

O Sr. Cid Sab61a de Carvalho- Senador,
permite V. Ext? Eu gostaria de oferecer o aparte
cearense.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Só um momento. Gostaria de responder ligeiramel_lte, apenas para dizet ao nobre Senador João Lobo que
o seu aparte ainda é mais honroso, porque parte
de um não-correligionário, de uma pessoa que
hoje está na outra trincheira. Mas o respeito com
que defendemos as nossas idéias, as nossas posições é recíprOCo, e o aparte de V. Ex' me é desvanecedor, e já começo a verificar que a minha
sarda do PMDB está assim provocando uma verdadeira união naciona1, pelo menos na saída. Espero que essa ~ão nacional se converta em adedo ao meu futuro Partido.
Dou o aparte ao nobre Senador e meu querido
conterrâneo Cid Sabóla de CarvaJho, filho do Poeta Jáder de Carvalho, companheiro do Partido
Socíalista Brasileiro. Aproveito para" fazer um apelo a V. Ex", para que honre as tradições paternas
e venha também para o nosso Partido.
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vidade na contemporaneidade nacional. O PMDB
não foi apenas uma frente, ele viveu toda a aspiração democrática deste País e o faz agora. Fá-lo
agora, apenas no momento mais difícil, mais
questionável, em que há fumaça por todos os
lados e há forças desfigurantes em todo o cenário
politico nadonal, sem que essa desfigwação seja
wn mau privilégio ç(o PMDB. V. ~ sai, mas sai
d~ um grand~ Partido, deixa um grande Partido
que grande. continuará depois de V. Ex", mtúto
embora V. Ext, inegavelmente, vá fazer grande
também o PSB. O PMDB, neste momento, tem
uma tarefa hercúlea, e faz pena que a seus músculos falte a força de Pompeu de Sousa. Estamos
vivendo a transição nacional e a força maior nessa
transição, atravessar essa ponte difícil, é uma missão primordia1 dentro do PMDB de agora. Eu lamento que o Partido, neste momento, perca pessoas como V. Ex' não vamos dizer, no entanto,
que O PMDB está desfigurado, que é um Partido
sem rosto. não. O PMDB tem um rosto enorme,
diariamente, na Assembléia Naciona1 Constituinte
pela posição de sua Bancada. O PMDB tem uma
posição linda na pessoa de Ulysses Guimarães

dirigindo a Assembléia Nacional Constituinte. O
PMDB é notável aqui no Senado na pessoa de
Humberto Lucena que tem uma bela face, não
temos dúvida nenhuma sobre o seu comportamento, sobre a sua linha de conduta. O PMDB
somos nÇs. V. Ext até há pouCo, todos nós, aqui
que compomos sua Bancada no Senado -e na
Câmara Federal; somos homens res_olutos, temos
pensamentos dares, somos pessoas de compor,;
tamento transparente. Sei exatamente o que quero e aquilo pela razão que me leva a me posicionar,
diz a minha consciência que estou certo, sim.
Aind_a hoje li nos jornais criticas acerbas ao comportamento da Constituinte, que foi, primordialmerite; um comportamento do PMDB, ontem, na
votação da Ordem'Econômica, quando dissemos
O Sr. Cid Sab61a de Caryalho - Senador
"niio" ao Substitutivo do Centrão. Nós dissemos
Pompeu de Sousa, estou ouvindo a sua fala coesse "não" e V. Ex' o disse conosco, compondo
municando oficialmente, digamos assim, sua saío nosso quadro. V. Ex' sai de um Partido másCulo,
da .do PMDB. Eu acho que todos os politlcos,
sai de um Partido forte, sai de um Partido autêntenhfun mandato ou não, devem procurar as suas tico, sai do Partido de C..Uysses Guimarães, sai do
identificações. E V. EX' alcança nesse gesto e com
partido de Mário Covas, sai do Partido de Fe-rnanesse gesto a sua própria idenfitlcação, sua própria
do Henrique Cardoso. sai do meu Partido, do Parhistória; o seu retomo ao PSB é uma nota, não
tido de Mauro Benevides e de Mansueto de Lavor
apenas política, mas é uma nota tambén1 de saU~
e de todos n6s que estamos aqui com saudades
dade. E se meu pai fosse vivo, se assim ocorresse, - de V. Ex', mas que a sua saida não seja em absoestaria tão satisfeito quanto o nosSo companheiro PMDB. EJe está sendo, exatamente, um PMDB
Jlllllil Haddad.
soffido, atravessando uma fase dificil, atravessando uma fase incrivelmente complexa, nesse herOSR.POMPEODESOUSA-Meuquerido
metismo da politica atual em que é proibido ver
amfgo, diria eu, quase de infância, porque eu era
as pessoas com a verdade que elas têm nas suas
ainda um pré-adolescente quando o seu pai se
estampas, nas suas silhuetas, mas isso porque
tomou meu amigo, 'porque era amigo da juvenhá um lobby contra o político nacional e, logicatude e eM amigo da inteligência, não que eu fosse
mente, um lobby fascista contra os partidos. Ter
representante, da inteligência, mas eJe o era.
dos os partidoS são importantes. Q.dsera eu que
oPSB de meu pai se tomasse notável sem nenhuO Sr. Cid Sab61a de Carvalho - Pois a
ma fraqueza do PMDB, e que todos os partidos
alegria dele seria a mesma que neste momento
mais fortes o fossem diariamente, crescessem tosente o Senador Jamil Haddad, com toda certeza.
do dia, dentro da própria energia nacionaJ, consuMas eu gostaria apenas de, como integrante do
mindo a energia nacional, sem que um roubasse
do outro as·suas energias. Se V. Ex' vai para o
PMDB, dizer, nao com() Vice-Uder do PMDB, porPSB, faz muito bem; vai para a sua identidade,
que já falou o Uder e isso já esgotaria esta condição, falou o Uder Fernando Henrique CaJdoso,
vai para a sua história, vai para a sua saudade,
mas eu gostaria de dizer que V. Ex!' faz falta, sim,
vai para o seu Socia1ismo, mas o socialismo tamao PMDB. Todos os companheiros que estão deibém existe no PMDB. É uma questão daquela
preferência, que V. Ex' como um bom cearense
Xlllldo o PMDB farão falta à luta deste Partido,
que é de grande monta e de grande expressisabe expressar com tanta ternura, nesta hora, em
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que deixa o nosso ~mio; nlaS que a aJegria
do PMDB não seja nunca a tristeza do PSB, nem
a tristeza do PMDB seja a alegria do PSB. Na
verdade, -que ganhe o mundo político, que ganhe
a transição, que ganhe a potftica nacional, porque,
afinal de' contas, mudando de siglas, mudando
de Partido, V. ~não vai sair daqui. Seus discur·
sos, sua íronia e mesmo a essência dos "Bilhetinhos a Jânio", não vão nos abandonar. Tudo
IssO ·é ·muitO importante.- Apenas defendo aqui
o meu Partido. Ele é um Partido muito sério e
está Cumprindo exemplarmente a sua missão.
Meu companheiro MGrio Maia está enganado;
nosso Partido não .está desfigurado, o mundo é
que está desfigurado. Há muita fumaça, há na
ambfência algo que perturba a visibilidade nacional por sobre a vida política As vistas estão turvas,
os corpos estão perfeitos, o PMDB está perfeito
na hora em que perde V. EX'
OSR-POMPEUDESOUSA-NobreSena·
dor Cid Sabóia de Carvalho, o aparte de V. Ex'
me é profundamente emocionante por todos os
motivos que assina1ei.. Quero dizer a V. EX' que
çomungaria com as suas idéias _se o PMDB nllo
tivesse sido derrotado pelo próprio PMDB nas votações da Constituinte, quando se_c:riou uma dire.itona com apelido de Centrão_. Foi Odesencanto
que me levou a tomar esta atlblde.
Devo dizer, quando V. Ex' ressalta as grandes
figuras do meu Partido-de até ontem, as grandes
figuras do PMDB, quero dizer a V. Ex' que s6
não eirtrei imediatamente ilo PSB, só nilo assinei
a ficha de inscriçêo no ·mesmo dia, para atender
a um apelo-já que V. Ex' mencionou as grandes
figuras do PMD'B - para atender a um apelo
do nosso Presidente, do nosso Uder, realmente
dessa figura exemplar que é Ulysses Gllimarã.es
e que ontem me fez um apelo para que eu não
ingressasse no PSB imediatamente. E fez; um apelo num verdadeiro discurso, que mais parecia um
panegirlco do que um discurso. Quase me Senti
Sio Pompeu, em vez de Senador Pompeu. Mas,
na verdade, estou convencido, sinceramente convencido, de que o destino do PMDB será esse,
e estou certo que V. Ex!', muito breve, virá também
para o Partido do seu pai.
O Sr. Carlos Chlarelll -

V. Ex!' me permite

um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA - Pois não.
Ex'
O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu C.tneiro)-Comunico a V. Ex' que o seu tempo está esgostado
e temos 4ffii!l lista de oradores a cumprir ainda
no plenário.
O Sr. Carlos ChJarelll- Sr. Presidente, meu
aparte é inversamente proporcional ao apreço que

tenho peJo aparteado em termos da sua dimensão. Apenas quero fazer--um -registro, já qUe fico
como ..estranho no ni$o" nesse processo, por·
que não sou do PMDB, nem sou do PSB, nem
sou cearen:se. Portanto, faltam-me três requisitOS
fundamentais . .Mas, antes de mais nada e acima
de tudo, antes, hoje e amanhã serei um admirador
e um amigo de V. f:x' Nesta hora em que· V.
EX' empreende uma nova travessia, decide um
caminho político, reencontra-se com a sua origem e, segundo sempre observei, nunca a perdeu
na sua trajetória encoberta por essa ou aquela
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sigla, porque sob ele estava permanente matéria
substantiva, que são~ suas_ idéias, os seus ideais,
independente do exame de mérito do quadro par~
tidário, quero que v. EJt" enContre a resposta adequada para viabilizar todos os seus projetos e te_-

nha na hora dessa decisão e dessa
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d~ição,

a

te, _o nosso p~ptio Uder do S_enado disse que
está saindo do PartidO e, S. &. comO Uder está
comandando o cisma. Nós, ainda aSsim, continuamos-a segui-lo na orientação interna da Banca_da. Num p~do menos demo_crático íplo não

ocorrerja. Por conseguinte, o PMDB nãO existe

uma frase que não_ fosse _o retratq fiel do ~li
pensaMento; V. Ex" enfeitou e foi âig!to: cõnos:co.
De forrrlà que não há mª-goa, há somente dor
e profunda tristeza pela sua saída. Mas, mesmo
que V.. Ex" vá para o Partido SOcialista, conlinua
ha mesma faina onde se ajustou aqui no PMDB;
e é preciso que esses nOvos Partidos ideológicos
eStejam na frente abrindo c~inho __p~ que o
Partido maior que também siga a mesma direção.
Senaâór PorriJ)eu de Sousa..é para nós orna profunda tristeza perdê-lo, porque V. ~ no jornalismo e na política foi !lffi dos instantes altos a
honrar a nossa vida partidária e a política brasileira.

renovação pública e pessoal. Ainda momentaneaapenas Pelos lideres aqui referidos, -mas, sobremente na Uderança do Partido da Frente Liberal,
tudo, pelos objeti_vos que determinaram a sua fordesejo que V. Ex' seja exitoso, e eom seu êxito
maçãQ, ainda não de todo atingidos. Continuará
a -exiStir J)el8 Sua CaUsa mais importante que é
faça o êxito de seus projetos que haverão de ser
favoráveis ao bem comum e aos interesses nacioo povo, com ele emocionalmente identificado, nas
nais.Nãoqueriadeixardefazeroregistrodoaprecampanhas passadas. Então, apenas porqÚe o
ço que lhe tenho; o apreço intelectual, da estirnâ
Presidente da R-epública quis 5 anos ao invés de
pessoa] e do respeito à sua figura idônea de clda4 anos, n6s c:febandamos? Outra coisa, o regime
dão e de político.
~ Jililitar co~tra ~ ~a! n~s lutávamOs - eu quero
diz.er a V. EX' que a_minha vida pública com~ou
OSR-POMPEUDESOOSA-NobreSenana cadeia. eu fui preso em 1964, não era nem
OSR-POMPEUDESOOSA-NobreSeoodor Leite Chaves~ _se_ para V. Ex' é motivo de propÕJii:itõ. E- são m~tos nesta Casa que pãitl.cipa- funda tristeza a minháSaí:da,- Parã: mim é 1.JJ11 m<r
dor Carlos Chiarelli, poderia dizer que o aparte
ram disso; porque já viviam na resistência -pela tivo de profunda emoção o seu aParte. E seu
de V. Ex' quase me leva às lágrimas, porque V.
liberdade. EntáO..._
Ex' vai completar o que chamaria de união nacioaparte. é tão rico de temas que d~a todo um
nal, pelo menor em tomo da minha saida. Mas
discurso que eu nãO võtrproferir de maneira nesabe V. Ext que ·esse apreço é recíproco e vem
nhuma, Sr. Presidente, é impossível proferi-lo nesO SR- POMPEU DE SOUSA- Eutam~m
de longa data, desde quando V. Ex', um jovem - fui preso então.
ta altura. Ele daria motivo para um verdadeiro
Deputado gaúcho, chegou aqui, à Câmara Fede·
ensaio sociológico, e eu teria que pedir apoio e
rale a quem me ligaram logo relações de amizade,
socorro ao nobre Senador Fernando Henrique
O Sr. L.ette Chaves - A ditadura, n6s não Cardoso,--que é o mestre de todos nós em matéria
de apreço e de admiração pelas posições ·de V.
aderiubat}10s; ela, até_certo ponto, consentiu em
Ex' E, em função dessa admiração, é que me
de Sociologia. Mas apenas quero referir-me porsair, pois já estava na agonia. Mas, então, para que V. Ex' fez menção a um acont_ecimento históapego ao advérbio mais usado hoje nessa sessão,
favorecer a t:l~rrota, n6s admitimos que viesse rico que foi a eleição de V. Ex' no contexto da
o advérbio "ainda". V. EX' diz que "ainda como
Uder do PFL" dá esse aparte. Espero que esse pai-a nós o peSsoãf do PP, que era do antigo PDS; eleição de 16 Senadores, que foi um aconteci"ainda" não demore muito, não s6 que V. Ex' n6s_ c_~:mcordaffioS que alguns pr6ceres da antiga
mento realmente memorável- que, na verdade,
deixe de ser Uder do PFL. mas que V. Ex' possa ARENA viessem. Então, se nós os acusamos agoestá, nesse acontecimento, o ponto de partida
ra d~ direitismo, de assumir posições de direita, _ da grandeza do meu exwPartido_: a campanha das
vir a integrar a hostes do PSB.
porque não o fizemos na _época? Foi uma determi- chamadas auto-c:_andidaturas presidenciais, cam0 Sr. Leite Chaves- Permita-me V. Ex' Wn- - nada aliança, para fim bem definido. Agora, nossa
panha essa que teve na figura de UlysSes Guima·
aparte?
finaJidade ê que__ temos que concluir essa Constirães e na figura de Barbosa Uma Sobrinho, meu
tuição, que não é a ideal, mas está muito boa, Companheiro da ABI, realmente o nascedouro
O SR. POMPE(J DE SOUSA - Concedo
ela está sendo uma vestimenta atê certo _ponto
da luta que acabou por derrubar a ditadura.
o aparte ao nobre S!mador Leite Cbaves..
para- eSsa reãlldade que vem. E por que V. Ex"
Sr, Presidente, tenho a impressão de que os
O Sr. Leite Chaves- Senador Pompeu de
não espera? Não ê uma precipitação sair agora
apartf!s já se ~S;gotaram e há __ outros Senad~s
Sousa, os Partidos são ideol6gicos, de massas
qUando o quadro ainda não se definiu em relação
inscritos. Oe forrri_~ que,_ Sr!_ pCeSidente, "QradeÇo,
ou mistos, isto é, ideológicos e de masSas ao
a nova 4:i? E digo a V. Exl' o seguinte:_ n_6s, do
profuridamerite emocfõnãdQ- ª~~~ á solidariemesmo tempo. O PMDB é um Partido misto, tePMDB, continuaremos a lutar com os mesmos
dade .CQJTl que não viu o tempo passar - tar
mos as duas tendências. Eu- posso afirmar a V.
ideais que V. EJri' tem~ porQue o PMDB é Um parcomo a "Caroli~" dg Chic:_ç_Bllai'qu~_de fiol_ahda
Ex' que foi a parte ideol6gica que o formou. Eu
tido" revolucionário na _sua origem, e os partidos
- V.E.x'llão viu o tempo passar nessa prolOngada
fui um dos primeiros Senadores deste Partido.
são como QS rios~ eleli mantêm _?li cor das águas
sessão _dp Sena_d,9_. ~emocionado •. quero dizer
Eu fui eleito em 1974, quer dizer, eu integrei aquedaS Suas forites, não ~O e:Ssas pessoas que agora aos companheiros que a solidariedade qUe réCebí
la plêiade de 16 Senadqr~que _deram exí~nc!a
vão tokfar o nosso ambiente ou mUdá~lo. Por que
pessoalm~nte de todo$._.;;~té daqueles que nã_o puna<:ional ao então MDB. Quem dá existência e não afumam esses mesmos princípios aqui denderam aparteat, porque não havia tempo para
força nadonais a este Partido é quem o leva à
tro?. Eu afirmo a V. EX' que o PMDB existirá não
apartear, é um galardão que carregarei até o illtivitória nas umas. E~ para a minha surpresa, todos
por alguns Líderes de que se falou aqui; ele exísti_rá
mo dia da minha vida.
esses Senadores, a exceção dos que já faleceram,
exatamente pelo povo que emotivament~ q consMuito ol>rigado. (Palmas.)
estão abs_ol~_mente_inabaláveis ao PMDB, certos tituit.r ria sua origem. Há uma revolta nacional.
de que ele ainda não cumprlu à suã missãO. O Todo mundo está vivendo em situação' de cons·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)_MDB lutou para derruba(~a· di1:adura; o PMDB trangimento, ·e atribuem ao Partido a culpa, mas
Concedo 21 palavra ao nobre Senador Jamil Had·
luta para instalar uma democraci~·. Houve, é certo, não_. Agora, quero voltar a um artigo de Carlos
dad, como Uder _do PSB.
a morte de Tancredo Neves que mudou muita Chagas,emquerefleteopensamentodoMinistro
coisa. Não sei até que ponto as nossas Uderanças Paulo Brossard O que há. siio insatisfações locais,
O SR- JAMIL HADDAD (PS6 - RJ. Sem
nesta Casa foram qualificadas ou hábeis ou sensi· problemas de adequação, digamos, partidária, e
revisão do orador.)- Sr. Presidente, cedo o meu
wis para conduzir o Partido. Digo eu que uma muitos estão perdendo posições. Mas um político
tempo, para breve comuofcaç_ãQ ~o- !JOf?re SenP·
verdadeira liderança, com 303 Parlamentares sob cresce ~não é n_o_ bn1h9 desta ~•. ele ~resce
dor Itamar Fránco.
o seu comando, não permitiria que o Presidente é no ostradsmo; só o ostracismo dá a grandeza
da República chegasse a ter interferência aqui ao político. Digamos. eu mesmo no passado não
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) e conseguisse, incJl!.ive, o seu gr~de sonho; tive condições de ser _Se_nador. Se eu fosse, iria
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Pranquando ele não pôde, realmente, cohtar com o gastar uma fábula e perderia a eleição. O que
C<>apoio do Partido, dMdiu-o. Então Senador eu cügo
meu lugar e fiquei como suplente, sem desdouro
ó _SR- ITAMAR FRÁI'!CO (MG. Para breve
a V. E.xt que o PMDB existe, não por essas Uderan- nenhum quando antes fui o mais votado na histócomUnicação. S:eii"a _reyisão-do o~ador.) -Sr. Preças. porque nós não somos um Partido de donos. _ria do meu Estado. Então, Sr. Presidente, é preciso
sidente, Ex". há pouco, leu a seguinte Comuninós somos um Partido de consenso. Nós somos grandeza e compreensão_. Agora lame;.to profuncação - e eu pediria gentl1mE:rite a atenção de
tão democráticos que, talvez, morramos por ex- damente a ~da de V. Éx' Jornalista dos· mais
cessodedemocracia.VejaV.EX'quenesteinstan- dignos, dos mais qulllificados,lrunca escreveu

v.

v.e:xo
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surpreso -~nda porque eu não fo_ra
ªIl!eriçmnente. R,eoordo a esta Qlsa que o Seri.,do~; R_aç_hid Sãfdánha _perzi
COMUNICAÇÃO
foi designado pelo Senhor Presidente da RepúTenho a honra de comunicar a Vossa Ex- blica como seu Líde_r_- e saudei o Presidente
celência os nomes dos Senhores Senadores, pela boa escolha que fez- e mesmo pela necesque atuarão, no Senado Feder~, como Vlcesi®d~ !!!le_ tem o P~i.!;!tJJ~ _de ~er_acp.,li alguém
Uderes da Maioria de ac::ordo com o regi- afinado com o seu pensamento. Como não existe
mento:
a figura ~gim_efltal d~. Líder de Governo, h_ouve
João' Menezes -_Leopolodo Perez- Edison apenas um entendimento de boa vontade çia parte
Lobão -João Ca1mon - Carlos Alberto.
do senªdor_ Cario:$ CP~relJi.e 4~ minh~ parte,
Sala das Sessões, 27 de abril de 1988. sem mesmo -consultarmos as nossas bancadas,
- Rachld Saldanha Derzi.
indicando nós à Mesa o nome do senador RaChid
Sr. Presidente, nada de ordem pessoal, mas Sald~_Derá para Líder da Maioria, com o enV. Ex' não- pode mandar publicar esta comuni- tendiinento explícito, reafirmado no plenário, e
cação, porque fere tota1mente o Regimento da por escrito, que S. _Ex! não ~erceria_ as Jun_ç(}es
Casa. A Casa, Sr. PreSidente, salvo melhor inter- de Uder da Maioria, senão as de Líder do GOverno.
pretação de V. Ex', não permite ao Senador Rachid De inodo que estranho se"Quer me fosse comuSaldanha Oerzi esta comunicação. O que prevê _ nicado anteriormente essas_ indicações. E estrao Regimento. Sr. Presidente? O Uder da Maioria, nho mais ainda porque a Maioria é composta
aqui representado pelo ri1aior Partido, que é o aqui por pessoas de três partidos, e eu não sabía:
PTB, PFL e PMDB, e dois são Vice-Uderes do
PMOB, é hoje, _o ilustre._ nobre e brilhante Sgtlador
PMDB: Senadores l$lpoldo Perez e João CalFernando Henrique Cardoso, e o Líder da Maioria,
essa inteligênda brilhante que é o Senador Carlos mon. Vão exercer dupla liderança? Está-se tom~n
Alberto Chiarelli. Os Representantes dos pequ~ do uma Babel. Esta matéria precisa ser melhor
nos~Partidos poderão- e aí, sim, o Regimento esclarecida., senão, realmente, haverá uma confusão muito grande aqui e, obviamente, não se pode
permite- c::onstltui_r blocos, que foi o que ftzemos
durante determinado tempo nesta Casa.. É claro tomar um gesto de boa vontade, de cMiidade,
que cada representação partidária, por menor que por um gesto de fraqueza. Ao concedermos ao
seja, tem a sua Uderança aqui. Mas não há, Sr. Senador Rachid Saldanha Derzi a possibilidade
Presidente, nem no Regimento do Senado da-Re- de S. EX' falar como Uder, explicitamente que
púbHca nem no Regimento do COngresso Nacio- não tfm1. funções-quaisquer no encaminhamento
do processo legislativo. Foi dito aqui. Não imaginal, a figura de Uder do Governo. Isto não existe,
nava cwe S. Ex_. fosse extrapolar; quem extrapola
Portanto, não há como dividir, por exemplo, ressofre depois, naturalmente, as conseqaências de
ponsabilidades. A responsabil!dade do Líder da
fllaioria nesta Casa, que é o Senador Fernando . um ato impensado que terá feito, e de um ato,
diria até, de falta de polidez para comigo, que
Henrique Cardoso, S. EX' pOde atribui~la aos seus
sou.s.eu _Uder no .PaJ1:ido e que não sabia clessas
Vice--Uderes.
______ _ ___ ~_ ..
indicações. Eu me mantenho neste ponto de esO Regimento -volto a repetir - não permite
que se distinga a lfderança para assuntos legisla- tranhar o procedimEinto, que sempre foi, de minha
parte, o mais aberto...
tivos e para assuntos pertinentes ao Governo, à
defesa do Governo. Não há isto no Regimento.
O Sr. Cado5- Chiarem- V. ~ pefl'!lite um
Portanto, quando se fala aqui, e faço isto também
aparte ao aparte?
por urna questão de ordem a V. Ex', quando se
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Se
fala nessa <:omunicação "de acordo com ·o Regi~
o Senador Itamar Franco permitir...
menta", não há no liegimento_ esta figura. V. EX'
não pode sequer mandar publicar esta comu~
O -Sr. "Carlos CbiãfelH - Eu s6 gostãria de
nicação.
.. __
___
salientar meu desconhecimento quanto ao fato
Volto a repetir, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Jembiaf que tOijuSt.ãrOente por gestões do senanão há nada de pessoa!, mas exclusivamente den- dor Rachid Saldanha Derzi e de outros S~nadores
tro do Regimento, porque, se V. Ex'- deferir esta
que se fez uma carta, -assinada pOr_ V. Ex" e_Pof
comunícação, estaremos, de fato, criando uma mim, e nós fizemos a indicação, porque não havia
situação anômala do Senado da R_epúblíca. O U~
condi_c;:ões regimentais de existir uma liderança
der aqui da Maioria é o_ Senador _FemandQ f:ienrt~
de maioria, nos termos do que prevê_o Regimento,
que Cardoso, e o Uder da Minoria é o_ Senador
se não houvesse a indicação dos Líderes partidáCarlos Chiarelli, e o Líder dos out.rPs Partidos aqui
rios, que, somados, dão a maioria, apesar de que
está presente, por exemplo, o Seria:dor_Jamil Had.. a maioria simples V. EX' a tem nO PMDB; mas,
dad.
somados, dão a maioria absoluta de wna maioria
Sr. Presidente era e_sta a_~o_municação que_que- justificada. E fOi dito no expediente ao Senador
ria fazer a V. Ex', agradecendo ao Senador Jamil _ Humberto Lucena que era urna mane~ de que
Haddad pela oportunidade que me concedeu.
o Porta-Voz do Governo, designado por' vontade
do Senhor Presidente da República, tivesse condiO Sr. Fernando Henrique Canloso- Per.. ções - e s6 -estas - de poder falar, e nenhuma
mite-me V. Ex' um aj)arte?
outra, posto que aquilo era urna situação apenas
de demonstração de boa vontade, de instrumenO SR. ITAMAR FRANCO - Ouço V. Ex',
talização, de "reconhecimento de fato de uma sinobre Senador Fernando Henrique Cardoso, com
tuação, Este é urp fatõ que apenas trago em abcr
muito prazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. no, evidentemente, à manifestação de V. Ext
~qu~r_COJ!ltn:J!c:_ado

e

Presidente, Sr. Senador Itamar Franco, Srs. Senadores, também fiquei surpreso com esta comuni-

__QJ!•. Femarnlo Henrique Canloso - En-

1Âê),_"$ê~Md0r Italnaf Piancp,_~rias queria men~
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danar este. fato. Vou pensar sobre o que significa
isto. Quero_dizer que V. ~ tem_ioteira razão. Não
há nenh~~ base regimen~. E_ apelo à Presidência _da Mesa que...

O Sr. JOão Lobo - O Líder da Maioria e
o Uder da Minoria não tinham delegação para
f~e_i"_~. ~~iéaÇãO.

O Sr. Fernando Henrlque Cardoso- Senador, isto foi feito exclusivamente ·em termos de
boa vontade. Se V. Ex' quiserem que seja em
termos de outro gesto,- é s6 mandar uma carta.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Quero lembrar ao ilustre orador que os apartes
não são regimentais.
O SR. ITAMAR FRANCO.,....,. Sr. Presidente,
até acre_djta.fia_que sim, porque estou-falçmdo em
nom_e da Liderança do Partido_Socialista Brasl1eiro
V. Ex' me cedeu ...

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -V.
Ex' levantou uma questão de ordem, uma comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO - Na minha fala
estava concluindo a clu~stão ç:le ord_~m_. quando
fui .iitte_iTómpido pelos apartes do Se"nador F er- _
nando Henrique Cardos:q_ _e do_ Senador_ Carlos.
Chiarem. MaS estou falaridO. --OSR. PRESIDEI'!TE (Dirceu Carneiro)- Como questão de ordem _ou por delegação do

PMDB?

·

O SR. ITAMAR FRANCO - Pela Lic\erança do Partido Socialista Brasileiro, gentilmente
cedida peiO -~u Uder.
O SR. PRESIDEriTE (Dirceu Cam~iro)- V.
Ex' dispõe, então, da pa1avra.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr.Mansueto de Lavor- Senador Itamar
Franco, também estranhei a leitura desse expediente, e fui, inClusive, à Mesa reclamar. Agora,
diante das explicações havidas; e ãté dentro do
pronundamento que V. Ex' f~ cedido pelo Líder
do PMDB, pelo Uder do PFL. eu desejaria e defendo que e_sse episódio tenha conseqüência. Isto
é uma coisa indiscutível. Existe aqui dentro uma
maiOria e existe uma minoria, isto é óbvio, é óbvio
até ululante. Agora, o que não se sabe, e é preciso
agora colocar os pingos nos '"is", é se esta maioria
existente aqui dentro é a favor ou contra o Governo. Então, a conseqüência deSte- ato; cõíti a iniciativa do nobre Senador Ra.chid Saldanha Derzi.
é definir as coisas. E é isto que pleiteio, utilizando
o aparte e homenageando V. Ext pela oportunidade desta intervenção, evitando, inclusive, a
publicação anti-regimental de uma pseudomaioria que não está existindo, que não é esta a maioria
que existe aqui dentro desta Casa.
O SR. ITAMAR FARANCO- Sr. Presic\ente,
Senador Mansueto de_ Lavor, Senado~; Fernando
Henrique Catdoso e Senaclor Carlos ChiarelJí, não
há, e quero mais uma~ solicitar a V. Ex', Sr.
Presidente, não leve à publicaçãO- eSta- comuni·
caçáo. Ela é anti-regimental. Se o Sen~dor Rachid
Saldanha Derzi- e aí é·problemalntema corporiS .:.... afilanh% assumir a UderanÇa do PMDB,
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vai ser o Uder da Maioria, este é outro problema.

S. EX" poderia até tentar- se me permlte o Sena·
dor Fernando Henrique Cardoso - a destituição
do Uder, Senador Fernando Henrique Cardoso.
Então, S. Ex' assumia a Liderança da_ Maioria.
Mas. no caso, a Uderança da Maioria, neste momento, é exercida pelo Senador Fernando Henri·
que Cardoso, e a da Minoria, pelo ilustre Senador
Carlos Chiarelli.

O Sr. Jamil Haddad um aparte?

Pennite-me V. Ex'

O SR. ITAMAR FRANCO-Com muito pra-

zer, nobre Senador, agradecendo a V. Ex' a gentileza de ter-me cedido o tempo para falar.
O Sr. Jamll Haddad- V. Ex' levanta um
problema extremamente grave; e colOco um pouco a culpa aqui nos Senadores.,femando Henrique Cardoso e Carlos ClUareliÍ, que, num gesto

de boa vontade, pennitiram que o nossõ COmpa-nheiro Senador Rachid Saldanha Derzi se intitulasse üder do Governo, nesta Casa, anti-regimen-.
talmente A verdade é que deram um dedo e o
Senador RaChid Saldanha Derzi provavelmente
acho que tinha direito a levar a mão. Foi isto
que ocorreu na prática: a boa vontade dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e-Carias Chiarelli deu ao Senador Rachid Saldanha Derzi a dimensão de que S. Ex' era na: realidade o Uder
da Maioria nesta Casa, ao pennitirem que se criasse esta figura. Hoje S. Ex' acha que tem todos
os direitos, inclusive o de pegar Senadores de
Partidos diferentes, liderados dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Carlos ChiareiiL e indicá-los como Vfce-l.ideres. Isto é extremamente
grave, anti.-regimentill., e não há como se poder
encaminhar a publicação do doCUflJ-ento, como
diz muito bem V. Ex' Esse documento tem que
ir para o fundo de uma gaveta ou para a primeira
lata de lixo que se encontrar, porque na prática,
não pode surtir efeito algum, e V. Ex' levanta muito
bem e com muita propriedade o problema.
O SR. ITAMAR FRANCO-Multo obrigado,
Senador Jamü Haddad.
Sr. Presidente, vou encerrar, mas insistindo.
Acredito que_o Senador Fernando Henrique Cardoso, que conhece tão bem o Regimento quanto
eu, ou até melhor, S. EX' sabe que a qualquer
momento poderia ceder a palavra ao Senador
Rachid Saldanha Derzi. Já não vejo até como o
Senador Carlos Chiarelli pudesse ceder, porque
o Regimento é claro: o Uder pode, num determinado período, ceder a palavra ao seu Vice-Uder
- não sei nem se o Senador Rachid Saldanha
Derzi é VIce-Uder, porque hoje S. Ex' é Uder do
Governo. Não existe a figura de Líder do Governo.
Isto é que é importante, Sr. Presidente: ela não·
existe regimentalmente. Pode ser que até ainda
se crie - e o Senador Mansueto de Lavor diz
bem: se se tem maioria, que se promova alteração
do Regimento e se crie aqui a Uderança do Governo. Aí, sim, Senãdor Mansueto de Lavor, V. Ex'
tem razão: vamos testar qual é maioria da Casa
e, particularmente, a maioria é de Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República.
Sr. Presidente, V. Ext não pode realmente e eu insisto - , não há como V. Ex' mandar essa
comunicação à publicação. E essa comljlticação,
como lembraram bem o Senador Jamil Haddad,
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o Senador Fernando Henrique Cardoso e_ o Senapelo encaminhamento inicial que esta questão
teve. De modo que levarei, então, esta questão
dor t:arlos Chlarelli, extraPolou, e extrapolou já
à Mesa.
indicando os Vice-üderes. Parece brincadeira, Sr.
Presidente. Já há indicação, agora sim, de acordo
O Sr. Marcondes Qadelha - Sr. Precom o Regimento: indico Vice-Uderes fulano, fusidente, peço a palavra.
lano e fulano.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)- Te..
Insisto aqui, Sr. Presidente, que nada há de pesmos orador inscrito. O 5enãdcif Leite Chaves está
soal contra o Uder do Governo, que, aliás, é até
inscrito. V. Ex' quer levantar uma guestão de or·
interessante qUe estivesse aqui sempre presente
dem?
para defender o Governo, que precisa ser deiendido, sobretudo nestes momentos, e seus ViceO Sr. Marcondes Gadelha uma
Uderes.
questão de ordem, Sr. Presidente, sObre a matéria
Então, Sr. Presidente, peço a gentileza de V.
que estava em discussão.
Ex', porque vou encerrar o meu pronunciamento
O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)insistindo que aq~i. nesta Casa, há wn Uder da
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes
Mãiori!t que se chama Fernando Henrique CardoGadelha.
so, até prova em contrário, e há o· Uder da Minoria,
qUe se- chama Senador Carlos ChiarellL e -há o
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL Uder dos pequenos Partidos, que podem consti·
PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão
tuir-se em bloco. Não há outro Uder, Sr. Presi- _ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
dente. Há o Uder do Governo lá no Palácio da
Estava em 'meu Gabinete e ouvi o Senador ItaAlvorada, aqui não. Oficialmente, não. Há muito
mar Franco, ungido da maior boa v.ontade, tentanrespeito à figura do Senador Rachid Saldanha
do indUZU. ou lamentavelmente induzindo, contra
Derzf, sim, mas não podemos reconhecê-lo reQísua vontade, suponho, a Mesa a um equívoco,
mentãlmente nesta Casa como Lfder do Governo.
e toda a -casa.
S. Ex', embora afinne não ter nada de pessoal
O Sr. Leite Chaves -Senador Itamar Franco. só para V. EX' concluir. (Assentimento do ora- cohtra o Uder Rachid Saldanha Derzi, e acredito
piamente, contesta ostatus e a condição de Uder
dor.)
Eu previ tudo isto numa reunião de Bancada. do Senador Rachid Saldanha- Derzi.Seguildo o Seitador Itamar Frarico, OSenador
Com a participação integral dos Senadores do
PMDB, denunciei o fato. Isso é anti-regimental. RachJd Saldanha Derzi não é Uder da Maioria
Q.Jando a nossa Uderança com ela .concordou, porque o Uder da Maioria é o Uder do Partido
inclusive eu ftz essa observação. E outra coisa, majoritário, portanto, é o Sr. Senador Fernando
o pior é que agora os que estão fazendo restrição Henrique Cardoso.
Sr. Presidente, isto era verdade ao tempo do
a essa ilegalidade aplaudiram o dito Uder do Gobipartidarismo, e o Regimento é de uma clareza
verno, quando aqui ele fez o seu primeiro discurso
tão meridiana que não sei como o Sr. Senador
nessa qualidade. Então, é regimental? Se nesta
Itamar Franco ousa contestar a distinção que faz
Casa não prestigiannos a lei e o nosso Regimento
o Regimento entre Uder de Maioria, Uder de MinoInterno, que é a nossa lei lex-privata, vamos ter
ria_ e Uder de Representações partidárias. O art
grande dificuldade de convivência e~de realizações
64 dO Regimento Interno dJz, taxativamente:
das nossas metas. V. Ex' foi, durante muito tempo,
um guarda pervfgil, atento ao nosso Regimento.
"Art. 64. AMaiorià, a Minoria e as RepreE neste instante V. Ex:l' está prevenindo o Senado
sentações Partidárias terão Uderes e_ Vice-Ude problemas muito dificeis que vamos ter aqui
deres."
dentro, se o Regimento continuar a ser desvirque S. Ex' pode questionar, com base, incluO
tuado, como está sendo agora, inclusive, com
sive, na opinião judiciosa do Sr. Senador Manessa comunicação do qUadro de vice-lideranças.
sueto de Lavor, é se o Sr. Senador Rachid SaldaO SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente,
nha Derzi é Uder da Maioria ou· da Minoria jamais
Senador Leite Chaves. E é c_om alegria que semcontestar a condiç~o de Uder dQ Sr. Senador
pre recebo o aparte de V. Ex', meu querido ComRachid Saldanha Defzi, portanto, a ·sua capaci·
panheiro de 1974.
dade_ _de __ escdlher Vice-Líderes.
V. EX' disse bem: se essa comunicação for puA Uderança do GovernO foi coiifundida com
blicada, vai trazer terríveis dificuldades para o Sea üderança da Maioria, porque, na ocasião da
nado.
indicação do Senador Rachid_ Saldanha Derzi, o
Portanto, Sr. Presidente, insisto com V. Ex", e
PMDB era Governo. O PMDB formava a Maioria
acredito que V. Ex', com a -sua respeitabilidade,
com outros segmentos do PFL, e_. eu .diria, até
-com seu conhecimerito. com a tradição que tem mesmo com PFL todo. Portanto, havia uma Maiopresidido esta Casa com toda isenção, e a recoria que era fiel, na ocasião, ao Governo. Assim,
nheço aqui neste instante, prestando a minha sino Sr. Senador Sãldahha Pe:rzi ti.QI;J.a a condição
gela homenagem a V. Ex', não mandará à publica~
de ser apresentado como Uder, desistindo da Lição essa comunicação.
derança da Representação Partidária. Ficava o Sr.
Era o que tinha a dizer, Sr. ~dente.
Fernando Henrique. Cardoso como Lfder do.
PMDB e o Sr. Sa1danha-Derii, comp Uçler na
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}Maioria. Houve, em seguida, uma diãSpora no
Eminente "Senador Itamar Frãnoo, V. Ex' tem amPMDB, houve uma divisão, -que, agora~- aumentá
paro regimental nas suas -colocações, e, como
com a safda do eminente Senador Pompeu de
-Membro da Mesa que preside esta sessão, decido
Sousa. Efetivamente,-não sabemos, hoje, não televar esta questão para que a Mesa decida sob
mos como avaliar, não temos quanti.ta~os sobre
a Presidência de seu Titular, dado que é_ um fato
o que fonna a Minoria ou a MaiQfi_a, se é o Governo
relevan, pelos aspectos políticos que envolve e
ou se é a Oposição.

t
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A única coisa que temos que decidir, cóhforme
disse o Senador Mansueto de Lavor, é isto, e,
nestas circunstâncias, o Senador Rachid Saldq-_

pO ÇONGRESSO NAOONAL (SeçãQ l!l

Um homem tão entendido em Regimento como
MafCondes Ôadelha vai buscar este
artigo, ciue é aQuele que jamais_ dev:eria ir buscar.
_t'f~m tenho
ReQiriientõ -à mão, 'como o tem

O Sehador

-o

nha Derzi será Líder da Maioria ou da Minoria,
dependendo da posição que tome este conjunto S. EJéf., méis cOnheço o Regimento tão bem-qUcinde forças em favor ou contra o QqvemO. )ama~ to S. Ex' pai-8-verlficar que S. Ex' buscou ~exataSr. Presidente, contestar tardiamente e a destemmente o artlgo_erradõ. Aqui, Sr. PresJdente;_até
po, e muito fora de hora, e muito atrasa..do,_a__ ê.iJ~_pro~- em contrário...
·
condição de Uder do Senador Rachid saldariha
O 81'. MarC:õBdes Gadelha _Por que está
Derzi. Esta ê urna atl_tude lamentável, einbora re- errado, Ex'? -- =
conheça que não houve nenhuma atitude pessoal
contra o Senador Rachid Sald<l!lb• Dem S. Ex'
~ OSR. ITAMARFRANCO-Atéqueprovem
foi indicado Líder da Ma1od@_.já não_ sei há quanto
o_-Córitrári~ s~. Pr~dente, ~- ~~q_ cabe nem ao
tempo, e jamais se ergueu aqui uma palavra para
Senador Marc:ondes Gadelha nem a mim dirimir
contestar a condição de Líder do_ Senado~: R~_c;hjd_ ___!_ques,tão._ Caberá à M_esa. Apenas levantei uma
Saldanha Derzi.
questão ae -ordem, que V. Ext terá que resolver,
Creio, S'"r. Presidente, que esta contestação veffi
~~~ ~- vei9 c~ntraditar a questão de ordem_ que
fora de tempo. O senador é Uder, inàlscutivelapresentei.
_
_
.
mente, e a única coisa que se tem que decidir
Até que se prove em contráno -le;nbrou bem
é se é Líder da Maioria ou da Minoria, dependendo o Senador fo'\ansu~ de: Uwo_r--. o ~der da _Banda correlaçã"o--de forças contra ou a favor do Gocadad9PMDB!.<t~~a!_o~.P~~oaqw,éoSenador
vemo.
- -- Fernando Henrique Cardoso. Se há dissidência
ho._PMDB,-~ d.i~dência ainda não foi fragmen0 Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço tada na suc~:"Bancaaa;pa,ra tomar o PMDB minoa palavra para contraditar, já que fui citado.
ritário aqUi. Esta é que é aVerdade: o PMDB ainda
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) é O partido majoritário aqui, nesta <:asa.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar FranEntão, o primeira pergunta que dirijo: qual é
co, para contraditar.
o partido majoritário aqui, Ex'? É ·o PMDB, _e a
0 SR.. ITAMAR FR.ANCO MG. Sem revigiq_ mesa· pode responder afumativamente. E aí já
do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
-- din]o a pergunta, coffi muito respeito: qual é o
Senadores:
___
partido majoritário nessa Casa?
_o-SR--:-PREsJDENJE (DirCeU- caffieiror---:. ___ É "
Primeiro, o exercício intelectual do Senaâor
Marcondes Gadelha, que entrou intempestiv~
·
0 PMDB.
mente ao final do m_e.u pronunciamento; segundo,
O SR. ITAMAR FRANCO- E<> Uder do
que S. Ex", às vezes, na sua alocuçãp verbal, quer
deixar que _existe qualquer problema de ordem PMDB?
pessoal. Em absoluto, não há nenhum problema
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CameiroYde ordem pessoal.
Fe!TI!ill!4~ _}:f~~q~Je C:~_Qs_q. __ - Ouvi V. Ex' quieto e quero que V. Ext me escute
0 SR. ITAMAR FRANCO - É o Uder ola
também com muita atenção.
Maioria?
.
O Sr~ Marcondes Gadelha - E quem disse
-;,o
Sr.
Marcondes
GadelhaNão, Ext; aí
que não estou es~ndo?
é ·que está o equívoco.
O SR. ITAMAR FRANCO-- Sr. Presidente.
o ilustre Senador Marcond~s Gadelha se esquece
- e S. EX' mesmo fala. er:n líderes . .da. -~ioria
e da Minoria--, o Senador Rac.hid Saldanb~ Pe~
não é líder da Maio_riª _coisa a1guma; o líder da
Maioria aqui, até que provem_ o contrário, çba_~
ma-se Fernando Henrique Cardoso, escolhido pela Bancada e, se nãQ_me engano, por unanimiw
dade. E o líder da Minoria, até que provem o
contrário, a não ser que o Senador Marcondes
Gadelha já tenha tomado lugar, não sei também,
é o Senador Carlos Chiarem. É isto que é claro
no Regímento.
- ,_
_~ _
Vem afo Senadm_Marcondes Gadelha, no e.~r
clcio, como eu dts_se,_ apenas intelectual e falho.
O Regimento não tem naQa com q problema do
bipartidarlsmo, com pluriPartidarism"o. O Regimento não foi alterado_ em flmção do plwipartidarismo. Recordo-me que, quando foi indicado
o líder do Governo no Congresso, nãO havia na
figura do Regimento Comum do Congresso· essa
figura de líder, como não há _hoje, Sr. Pres.ide_nte.
O_ Governo tem um líder na Câmara, que é _o
Deputado Cárlos Saht'Anna. Não pode falar como
líder na Assembléia Nacional Constituinte,. porque
não há essa figura. Não adianta buscar o art. 64,
devia ter buscado até outrp. Logo este que S.
~foi buscar, Sr. Presidente. Até me surpreende.

_O SR. ITAMAR FR.AN:CO- Esta é_ uma
seqüêndã--lógica. Qual é o líder _escrito ofic;;ial~
nren.teperante a Mesa Diretora?
OSR_._~RES_lD__El'1l'E (Dirceu Carneiro) -COmunico qUe a palavra está com o Senador Itamar
FrãficO-e pelo Regimento não é permitido aparte.

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente.
Conheço o Senador Márcondes Gadelha ilão
é de hoje. Tenho_ muito respeito por S. EXt, a
sua inteligência é digna dos médicos, tudo isto
podemos compreender, mas nós, engenhefros,
mais tranqüilOs, mais cartesianos. o-senador Jarilil Haddad que me desculpe, prestO- as
minhas homenagens aos médicos, mas o líder
da Minoria quem é, S~r. Presidente, oficialmente?
Qual é o segundo partido aqui?

.somes

O SR. PRESIDEN'IE (Dirceu Carneiro)- De
acordo com o Regimento, é o Senador Carlos
Chiarelli.
O SR. ITAMAR FRANCO :._ É o Senador
Carlos Chiarelli, a quein. sempre rendo minhas
homenagens e espero continue como Lídet. do
Partid,o_ da Frente Ube,ral, torço até, _só posso torcer. É isto que preci~ ser distinto aqui pelo Regimento do Senado, que já deveria ter sido alterado.

Quinta-feira 28

1175

O Senad.Pr ~r~ond_es Gadetha sabe que já foram
formadaS várias comissões e isto _ni,H)ca foi alterado. Há o Líder da Maioria e i!J. Mesa não pqde
infringk í~. SOmo disse-Q muito bem Q Senador
Leite GJ.aves, que para alegria nóSsa., S. Ex" defend_e .a PMOa que ajud01,1 a_ fundar, como eu o
...ajudei a Jundar.
_
,_ D Pi"i\blrê o majorttário nesta Casa e tem um
líder. Se esSe líder vai ser destituído, _não_ sei. Mas,
insisto na minha questão_ de ordem que fiz a V.
Ex', e não vou dialogar com o Senadqr Marcondes
Gadelha, senão fi cariamos aqui a tarde toda. Insisto que essa comunicação~ sem qualquer parti
pris-- com relação ao Senador Saldanha Derzi,
a quem me liga um laço de profundo respeito
e amizade de muitos e muitos anos nesta Casa,
. e com os outros senadores i_nàicad,os, essa publicação não pode ser feita, pOrque, como clisse-o
bem o Senador Leite. Chaves, criará térríveis dificuldades ao Senado, mais ainda, estará infrin. gindo o Regimento Interno da Casa~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência não tem nada a ac~entar ao que
j~ havia decidido, visto _que a intetver:tção anteriormente feita pelo Senador Marcondes Gadelha não
acrescentã. nada à decisão que já havia Sido toma~
da.

O Sr. Marcondes GadeDta- Sr. Presidente,
fui citado nominalmente.
~

~

~-o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"Tetn"-a~palavra o nObre Senador Marcondes Ga~

deiha.
O SR. MARCONDES GADEI.HA (PFL-PB.
Para contraditar. Sem revisão do orac;l.o~.) -Sr.
Presidente, gostaria apenas de contraditar o Senador Itamar Franco_.
Urna coisa que é flagrante, Sr. PresidenteS. Ex' iri_siste na tese, e diss~ que não há nada
de novo no que eu estou dizendo ~ que o Uder
'da Maioria é, forçosamente, o Uder do PMDB.
Sr. Presidente, nem o PMDB nem o Senador
Fernando Henrique. .cã.rdoso se ~cariam a tamanha glutaneria e a tamanho concentracionismodepoder.
A Maioria. Sj, Presidente, é uma estrutwa compósita. diversificada, formada por vários Partidos.
Qualquer lider de qualquer _partido, e mesmo não
sendo líder, pode ser Uder-CiaMaioria. O Senador
Jamil Haddiid pode ser o Uder da. Maioria,_o Senador Carlos Chiãrem pode ser o Uder da. Maioria,
qualquer outro Senador de qualquer legenda pode ser o Ljder da Maioria. Maioria é um bloc.o,
Sr. Presidente, que se _opõe a outro bloco, a Minoria, e tem o direito de eScolher não necessariamente_ um representante do partido majoritário
ou do partido minoritário para ser o seu Uder,
mas, simplesmente, aquele que seja expressão
de vontade cb maior_ número daqueles que per·
tencem a esse bloco.
Confundir isto é lamentável, e usar isto para
impugnar um ato legítimo do Senador Rachid
Saldanha Derzi também é outra atitude Iamen·
t:AVel, porque, quando o fe.z, o fez na presunçii"o
de estar_ na posição que ocupa, de .líder da Maioria, porque foi esc_olhJdo como tal. No momento
em que a Maioria disser gu~J~achid Saldanha
Derzi rlão é o seu Uder, af sim, S. Ex' passará
a ser· o Líder da Minoria, d~eles que querem
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que S. Ex'- seja o seu Uder. Mas foi eleito, foi
escolhido como UQer da Maioria, et. COI'Jl9 _tal,
encaminhou o documento. Se a Maioria mudou,
se as pessoas mudaram de atitude em relação
ao Governo, s~ áS' pessoas: inúdaram .de partido,
se houve alteração na correlação de forças, compete a essa Maioria redefmir a sua IJderaJ)ç<:J.. Mas
neste momentQ, Sr. PresidE;nte, o Senador Rachid
SaJdanha Derzi está no pleno gozo das funções
que lhe são atribuí_das pelo art. 64. E quando
citei o art 64, não cifui"errado, não, Sr. Presidente.
Otei o artigo qUe CUida âaS Iider~ças e que diz:
"A Maioria, a Minoria e as representações
Partidárias terão Lideres e Vice-Uderes."
Sr. Presidente, isto é querer tapar o sol com
a peneira e, lamentavelmente, conturbar a posição
serena e judiciosa de V. Ex"
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
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Suplentes

O fato me chegou ao_conhecimento em razão
de urr1 apeJO do- Deputado Estadual do Paraná

José Dolningos Icarpelini e da mãe da crlánça,
p.:irã que eU PatrOcinasse o casc).COmo adVôgaél:o,
na Corte àe Israel. E eu, Sr. Presidente, não me
recusarei a defender o direito dessa mãe em rela-

ção a: essa criança, logo que o Tribunal daquele

País estiver apreciando o caso ou a legitimidade
da, pa~rnidade da_cria11ça e o SeqUestro.
De modo que, registrando este fatO de maneira
sucinta, quero dar ÇÇ>nhecjm.ento ao Senado FedEirál, e de ieSto ao P~.!l~_Utna SituaçãO ~emamente difíCil~ em- que as- aUtoridades diplomáticas
·- brasileiras devem - esperamos - desenvolver
todo 0 esforço no sentido da recuperação dessa
- CfiãiiÇ:a.
_
Quero apenas- que· menina Bruna Aparecida
Vasçoncelos, de três anos, saib,<l que o l?.rasil está
lutando pela sua recuperação. Ela, tão nova, vivendo um drama tão difícil, numa região em que
duas etnias se destróem, em razão de 6d.io milenar.
Bnui.a, 0 Brasil está lutando por você.

declsão já foi tomada e a Presic;lência a mantém.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. PronunOOCUftfENTOA QCJE SE REFERE O SEcia o seguinte discUrso.) - Sr. Presidente, Srs.
·. NADOR LEI7E OMifS EM SEU DISC{JRSenadores:
--SO:
Bruna Aparecida Vasconcelos, de três anos, foi
Correio Brazlllense, 25-4-88
seqüestrada em 22~ 10-86, em CU.ritlba, por Marisa
Vieira, empregada doméstica, e seu comparsa Ro'"MÃE NÃO RECOPERAA F1LHA
dolpho Garcia.
Curltlba - Um mês _e meio após ter voltado
Através de Maribel Pereira, venderam a menina
de lsiael Sem cOnseguir trãzer de volta a filha
para uma quadrilha cheftada por Arlete Victor Hilu.
Essa "gang" levou a criança para o Paraguai, re- Bruna, seqüestrada em Curitiba em 1986 e venvendendo-a a uma familia israelense, de nome - elida para um casal israelense que a adotciu, Rosilda Gonçalves VasconceloS retomou àquele país
Eliat. residente na cidade de Lod.
Os seqüestradores. presos, confeSsaram o cri- IeYãndo todos os documentos necessários para
me. A mãe da menina, Da. Rosilda Gonçalves, poder provai às autoridades israelenses e ao casal
está no momento em Tel~Aviv, acompanhando que adotou a menina, que Bruna é sua filha legítima.
o processo de busca e apreensão.
De acordo com Lulz Américo Vasconcelos. pai
A Corte de Justiça de Israel expediu mandado
de intimação aos detentores para devolver a crianM da menina seqüestrada, Rosilda lhe informou através de um telefonema dado de" Tel-Aviv, que está
ça ou explicar por que não o fazem.
enContrandO muitas dificuldades'para trazer a filha
Tão logo a intimação foi expedida, o casa] fugiu
de casa, detenninando a Corte que as frOnteiraS de volta ao Brasn. Rosilda teve essa segunda viade Israel fossem alertadas, para evitar a sua fuga gem a Israel também custeada pela lnCÕi-poration
Central T elevision, wna rede particular de televi~
daquele país.
Ontem falei com a mãe da menina, que está são inglesa. sediada em Londres, que já havia
hospedada no Hote1 Sheraton em Tel-Aviv (aptl' patrocinado sua prime[ra viagem a Israel, no inido
1517). F~ei também com o advogado local, que de março por ter se interessado pelo caso.
A menina Bruna foi seqüestrada na casa dos
está acompanhando o caso nessa fase policial,
e falei ainda como O Primeiro-Secretário da Em- pais, no bairro Cotolengo, nesta capital,com quabaixada, porque o Dr. Asdrubal Pinto Ulysséa c;om tro meses de idade, pela falsa doméstica Marisa
quem falarei depois, estava momentaneamente Vie[ra e levada para o Paraguai, sendo entregue
à traficante de bebês Maribel Vieira, que a vendeu
ausente da embaixada.
Sr. Presidente, é uma criança brasileira que está a' unl'i casal israelense por_ 1O mü dólares."
em Israel.
O SR. PRÉSIDENTE (Dirceu Carneiro)Diversos raptos houve no País, mas este é concreto, conhecido em todas as suas circunstâncias, De acordo com indicações das Uderanças e nos
e a nossa luta é obter a volta dessa criança. Pela termos- do disposto no· parágrafo único do art.
sua dimensão_, o fato não pode deixar de chegar -5ti da Resolu~ão n? 1, de 1987, a Presidência desigao conhecimento do Ministro das Relações Exte- na, para integrarem a Comissão de Fiscalização
riores, o Ministro Abreu Sodré, do Ministro Paulo e Controle~ os ~guintes -~~- Senadores:
Brossard e do próprio Presidente da República.
PMDB
OS Estados Unidos são conhecidos no mundo
Titllllmeo
pelo empenho de qualquer americano, de qualquer idade ou sexo, que esteja em situação dificil
Ronan Tito
Almir Gabriel
externamente. Não há por que, em nome da seliM
Mauro Benevides
José Paulo Bfsol
dariedade humana, da conterraneldac;le, o Brasil
Mendes Canale
Leite Chaves
deixar de reservar toda a atenção a um caso desta
Nelson Wedekin
Wllson Martins
natureza.
João Calmon
RuyBacelar

.

.

Albano Franco
Luiz Viana
NabOr Júnior-

.Márcio Lacerda
SeverO GOmes
Iram Saraiva
PFL
Afonso Arinos
José Agripino
GUilherme Palmeira

Carlos ÇhiareUi
Odadr- Soares
Divaldo Suruagy

PEQUEI'IOS PARTIDOS

Roberto Campos
Virgílio Távor:a
CarlOs Alberto

Mário Maia
Alfonso

Camargq

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro:
O SR-NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores:
Todos n6s temos consciência da grave situação
económica que_ estamos_ vivendo... corn _reflexos
negativos em todas os segmentos da sociedade.
O quadro é critico, com uma hiperinflação que
corrói rapidamente os salários e inviabiliza as pequenas e médias empresas.
Uma das maioreS vítimas deste processo é o
produto rural que, além de sofrer Q$ efeitos danosos da instabilidade eçonômica que atinge a todos
nós, ainda fica exposto à instabilidade do próprio
governo que alerta, unüateralmente, os contratos
de fmanciamentO previamente fumados, tomando-os inviávies, o que motivou veemente protestos dos trabalhadores rurais de Cantagalo, no meu
Estado, e de seu Prefeito Dr. Nilo Guzzo.
A inclusão da correção monetária nesses contratos impede sua liquidação pelos produtores rurais, tomando-os inadimpletes, nuin flagrante
_desrespeito àqueles_ que trabalham pelo nosso
desenvolvimento.
Não podemos aceitar que se queira punir o
homem do campo que trabalha diretamente para
garantir o nosso alimento, como se fosse ele o
reSporisável por todos ·os desacertos, praticados
pelo atual governo
Não podemos mais conviver c:;;om a improvlsão
e a instabilidade causadas pela falta de uma polf·tica agricula, firme e coerente que ofereça garan.tias minímas àqueles que vivem no campo.
É inadmissível que continuemo:!} sendo vítimas de uma política econômica que pune aqueles
que trabalham e premia aqueles que vivem de
especulação financeira
Solidarizo-me com os produtores rurais nesse
contexto de dificuldades que hoje vivem e faço
wn apelo ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido
de encontrar uma solução que valorize aqueles
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que gastam a vida no campo para garantira nossa

autonomia no setor de aJimentos e que não sejam
eJes desestimulados pelo próprio governo e força-

do a paralízarem as suas máquinas e a cruzarem
os seus braços, causando assim sérios prejuízos
à ~"º~~a do P~s e. principalmente à economia
ao meu 'Estado. (Mufto Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cilmeiro)Concedo a pa1avrà ãO nobre Senador Rachid Sal-

danha Derzi.O SR. RACHIDSAIDANHADERZI (PMDB
-MS. PronJ.Jilcia o seguinte discurso.) -Sr. Pre. sidente, Srs. Senadores:

Ouviu' esta Casa, recentimente, com a atenção
e o respeito conquistados por sua inteligência e
serenidade na apreciação dos assuntos econô-

micos, as cótlcas do eminente Uder_çia Oposição,
senador Y,irgíJio TávOra, à condução da politica
fiscal do Gov~mo à dciminlstração da dívida

e

pública mobiliária federal. Sua crítica inCcial no
sentido_de que o· Legis]ativo tomasse .conhecimento, em primeira mão, da evolução da execução. do Orçamento aeraJ da União, confio ter sido
atendida. Ainda, ao fmal da semana passada, encaminhei, em nome "do Governo, as lideranças
do partido no Sem1.do Federal, as informações
principais sobre a execução financeira do Orçamento no mês de março, as quais terei oporblnidade de-comentar no desenrolar deste pronundarriento. Prendo-me, agora, aos pontos ~Uen
tados pelo nobre Seil.ador Vll'gl1io Távora.
Concerilrou-se Sua Excelência na análise da
execução financeira do Orçamento GeraJ da
União relativa ao mês. de fevereiro, estranhando
que o Tesouro Nacional tivesse, neste periodo,
emitindo um volume de títulos públicos bem acima do que teria sido, em seu entendimento, necessário para cobrir o seu déficit de caixa.
Em seu pronunciamento, o nobre Senador,
sempre tão percuciente em seus comentários .so:bre a evolução da·nossa vida econômi~- repito
- , fàlhou, e viu defeitos onde há acertos e condenou o que deveria _s_er lo.uvado.
.
E o-que-deve_ser louvado, Sr. Presidente, é
o esforço persistente do atual Oovemo em colocar
as finanças públicas em ordem, diminuindo _os
gastos quando há improrrogável necessidade de
assim fazê-lo, mesmo com a consciência de _que
as medidas adotadas possam atrair a incompreensão de muitos, como vimos recentemente.

O que deve ser louvado, Sr. Presidente, ·é a
profunda revolução que o governo José Sraney
vem promovendo para reorganizar as finanças
públicas:' com a unificação orçamentária e~ cria:çio da SeCretaria do TesoU!Q Nacion~.
O que_ deve serJouvado-in~o- é a decisão
do governo em tomar as contas púb6cas transparentes, para que todos possam ter um completo
e cabal conhecimento dos fatos pertinentes a vida
económica do País. Tanto assim que este governo
tem diVulgado, _reUg(~mente, todos os meses
as suas_ CQnt.as, em respeito a sociedade e aos
Srs. congressiStas: ~ é_~ fato ~~Jllmpente
importante que merece. toda n_ossa atenção, pois
pela primeira vez na história deste país as contas
públicas são dadas a conhecer.

__ ~- passadO o tem~. Srs. Senadores, onde o
Coriselho Monetário Nacional tomava decisões
sobre o,e!l.divfdamento público, sem prestar contas de seus atos ao Congresso Nacional. É passadó o tempo, Sr. Presidente, _onde a peça orçamen_tárla, a Lei de Meios, aprovada pelo Congresso,
era- pr8ticainente letra morta, pois os gastos govemarrientais erai:rLinflado_s, !:Oin gen~.rosa dbtrlbuição de ben~s.e subsídios, através do orçaJl)ento Monetário, fora do tt.Lcance ou mesmo do
cOOhecimentO_do~P~i-iam_entQ. Sabia-_se apenas
dOs
resultadOs, em. termos dos efeitos do
Cl-escimerito_~_da díVida públlc8, ·que em poucos
anos· atingiu montantes equivalentes a dMda exte-ma. com o agrav'ª"te de que o J?eu giro, pressio-
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Hoje, não subsiste_mãis este descontrole, es:te
-desconhe.cim.entO; Srs. _Selladóres, depois da
ação firinf:, decidida -do- Presidente José Samey
para unificar os orçamentos e ordenar financeira-mente as relações entre o Tesowo Nacional e
o Banco Central.
Hoje, as contas públicas são transparentes para
toda a sociedade, e é possível distinguir todas
as operações relativas a condução da política fiscaL O que tomou possível ao nobre Senador V.rgílioTávora analisar a execução financeira do_Orçamento Geral da União, comentando sobre_as colocações de títulos públicos para financiar o déficit
. e àquelas c;t_econ:entes ~a execução ~a política
-monetária. Fciçanha que há bem pouco tempo
era bnpossivel de_ ser: concretizada tal o _mistério
que ehvolvia as c-ontas governamentais. Um total
mistêrlo_queimpedia_qile_se_soubessecl_ararnente
onde _eram gastos os r~cursos públicos.
~-=-Hoje,_ ao contrário, náo existe mais o .mbítrio
do Executivo em poder inundar o mercado com
tífulos. pú.blfcos para girar a dívida antiga e fmanci<ir o seu déficit.
Atualmente, a emissão de "dívida nova", ou
seja, aquela _que ultrapassa as n~essidades de
giro da dMda pública, é possfvel apenas atr8'lês
de autorização do Congresso Nacional, por força
do becreto~Lei n!_2j_'76, d_e _25 de novembro de
198.7, e vinculou-se diretamente ao finan_ciamento
do déficit fiscal aprovado.
Vejamos, com_ a indulgência dos Srs. Sena.d~
res, alguns números do fluxo de caixa das_operações. relativas a administração da dívida pública
mobiliária federal nestes dois primeiros meses do
ano. Neste período, foram emitidos títulos no valor
de um tn1hão, trinta e sete bilhões_~- quinhentos_
milhões de _cruzados (Cz_$.. 1.037,5 bilhões) e res-gatados setecentos _eo_oitenta e cinco bilh~ .e
setecentos milhões de cruzados (Çz$ 785,7 bilhões), resultando
_Um_a colocação líquida de
iifulo_s p(íl;)licos no _valor de d~tos e ci.oqüenta
e um bilhões e setecentos milhões de.. . cruza.dos
(Cz$ 25"l,? bilhões).
-Pràcede a obSeM.ç"aõdO Sr. Uder da OPoslçã~
nosE!:D.fldode(fuee-ssacoiOCa.Çãolíquidadetítulos
ultrapassouasnecessidadesdeCaixadoTesouro
cwe. nestes primeiros dois meses do ano, montarama cento e setenta e cin~ bilhões e seiscentos
mP.hõesdo cruzados (Cz$ 175,6 bilhões).
--·· Q.lal Q significado deste fato? ' ---

Não houve nada disso. O_ que houve foi um
fato perfeitamente normal, perfeitamente entendl:vel por aqueles que querem uma administração
mais racional, mais equilibrada, e, claramente,
menos onerosa da divida pública.
- É certo que a cOlocação líquida de títulos públi-.
cos não p;ode ser superior e nem deve, ao défict
de caixa do Tesouro Nacional para o exercício
fiscal como um todo. Mas é comezinho que esta
equivalência não pode ser feita diariamente, não
pode ser feita mensalmente. Pois se assim fosse,
o TesoUro Nacional não poderia aproveitar-se de
situações favoráveis de mercado: não poderia fazer emiSSões mais bara$85. quando o deságio fosse mais baixo-; e se preparar para resgatar um
volume mais elevado de títulos em meses se-gUintés-.
·
- o que o Tesouro Nacional não pode fazer, o
que o Tesouro não fará no governo José Samey
ê ultrapassar o limite autorizadO pelo Congresso
Nacional, que é aproximadamente de um trilhão,
trezentos e noventa e um bilhões de cruzados
(Cz$ 1.391 ,O bilhões), para as operações de crêdito no financiamento do déficit pú.blico. Porém,
no dia-a-dia da administração das finanças púb6cas é necessário, e até mesmo imprescindível,
que as autoridades econômicas levem em consideração vários fatores para baratear este finandarfl.errto.
Em primeiro lugar, ê preciso que sejam observadas as condições de mercado, que podem detenninar antecipações ou postergações de emissões de títulos públicos. Como também é preciso
considerar as posições técnicas do Banco CentraJ.
quanto a elevação ou diminuição repentina dos
volumes ofertados nos leilões primários de títulos.
E, finalmente, é ·necessário manter reservas de
caixa em valores tecnicamente recomendados
em função ·dos montantes previstos de resgastes
e liberações mensais.
Por outro lado, é preciso que se atente para
o fato de que essas colocações adicionais de tftulos não implicam em custos extras ao Tesouro,
como pode parecer à primeira vista. Os recursos
assim_ obtidos, ao permancerem na carteira de
·tftulos do BancO Central, permitem a este resgatar,
no mercado secundário de papéis públicos, títulos
do Tesouro. Esses resgates geram -res-ultados positivos, os quais, por sua vez, sáo transferidos novamente aos cofres do TesOuro.
Assim, antecipações de colocaçOes de títulos
públicos, quando as condições de mercado são
favoráveis, como ocorreram nos primeiros ~
meses do- ano;. reduzem os custos do financiamenta público e significam melhor gestão da dfvl..
da pública mobiliária fed_eral. Deveriam, portanto,
serem saudadas, não criticadas.
Atenho-me, agora, a análise da execurão flfUHl·
""
ceira relativa a março. Neste mês, o déficit do
I~JC! Nadonal foi de duzentos e dezoito bllhões e quatrocentos milhões de cruzados (Cz$
218,4 bilhões), sendo cento e oitenta bilhões e
8eiScentOS iTiilhões de cruzados (Cz-$ H30,6 bilhões) decorrentes da execução do Orçamento
~al_ e_1rifrta eJ;ete bilhões e setecentos milhões
- • de guzados (Cz$ 37,7 bilhões) do orçamento de
- Ci"éctito.
.
-

ma}s_na,_administr_açãodasfinançaspú:bllcas,neste período.

-SãO;' ãindii números CoioSsaii cu.te revelanl o
imenso desequilibrio do momento econô~ico
que atravessamos,justificando plenamente as de-

seus

_JléRl{iqast.M.a~_~ej~FQS~~-c;il!la._inibtao_~estl-

inentó privado e_ acelerava _a inHação.

em

-2~~~~,i~~~~o~~::t~::~~~

-
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cisões firmes, corajosas e até mesmo impopu-

lares do Presidente José Samey para controlar,
diminuir o déficit público.
_
Um indicador razoável deste desequilfurio, Srs.

Senadores, é dado pela comparação das liberações ordinárias do Tesouro Nadonal nestes três
·primeiros meses de 1988 com fgual perfodo do
ano anterior. Elas cresceram, em temlos reais,
40.4%, totalizando seiscentos _e trinta e quatro
bilhões de cruzados (Cz$ 634,0 bilhões), sendo
que as liberações_ para pagamento de pessoa] e
encargos sociais, no vaJor de duzentos e oitenta
e nove bilhões e quatro_centos mi1hões de cruza..

dos (Cz$ 289,4 bilhões), representaram ·81,3%
da Receita Disponível Uquida, neste período.
A colocação líquida de títulos do Tesouro Nadona1, para fmanciar esse déficit, totalizou duzen-

tos e vinte. e cinco bilhões e_quatrocentos milhões
de cruzados (Cz$ 225.4 oilhões), gerando \liTI superávit de caixa de_ sete bilhões de cruzados (Cz$

7,0 bilhões), que foi incorparado as disponibilidades do Tesouro Nacional no Banco_ Central
O governo mantém-se, assim; dentro dOs limites determinados pelo Cohgfesso, em'tennos da
dfvida pública. Até o dia 31 de março, esse limite

somava dois trilhões, quatrocentos e noventa bilhões e _qWnhentos milhões de cruzados (Cz$
2A90,5 bilhões), correspondendo uma parce1a
para a cobertura do déficit, e outra, no valor de
um trilhão e noventa e nove bilhões e_cem milhões
de cruzsdos (Cz$ 1.099,1 bilhões), paro a rolagem
da dívida vencida. Assim, até esta data, o Tesouro
Nacional já havia emitido wn trilhão, quinhentos
e setenta e seis bilhões e trezentos mühões de
cruzados (Cz$ 1.576,3 bilhões) de Letras Fll!anceiras do Tesouro (l..Ff}, restante, portairto, novecentos e quatorze bilhões e duzentos milhões de
cruzados (Cz$ 914,2 bilhões) a serem emitidos,
nos próximos meses, para cobertura do déficit
Ressalte-se que o Tesouro Nacional tem conseguido uma rentabilidade média nos deságlos desses títu1os extremamente baiXa, o que sugere não
apenas a boa aceitação, pelo mercado, das Letras
Fmanceiras do_ Tesouro (LFf), mas também a
existência de uma situação de elevada liquidez
na economia. A rentabilidade média desses deságios em março foi __c_erca. de 20% inferior aquela
verificada em fevereiro.
Eram estes os esclarecimentos_ que gostaria
de prestar aos nobres senadores a propósito do
pronunciamento do I.Jder Viraílio ~ávora sobre
a execução fmanceira do Orçamento Geral da
União, reafirmando a disposição do governo José
Samey em tomar transparente, cristalina, accessível a toda a sociedade todas as infonnações
relativas ao desempenhq do Tesouro Nacional
na adminlstração da álVida pública.
Muito obrigado.

O decreto-lei de c;ongelamento de sãlárlos é inócuo como Instrumento de combate ao'ciéflclt público porque, por maiores que sejam as distorções
n~ política de pessoal do governo; não é a folha
de salários que provocc!l ou mais pressiona o dé-ficit, que tem duas causas maiores: do lado da
R~ei:ta:. o déficit é proVocã.do, sobretudo, peJos
mais de cem tipos diferentes de subsidias, de
incentivos fiscais e financeiros que consumirão,
Sozinhos, este ano, cerca de 1 trilhão e400 bilhões
de cruzados.-ou 12 bilhões de dólares. Do lado
da despesa, o déflclt_é provocado, sobretudo, peJos, ~cargos financeirOs das d'Mdas externas e
interna.
.
--O Governo que-_cónQeJa salários, no entanto,
é o mesmo que relança no mercado as OTN
com correçáo monetáriaejurosemtomode 10%
ao ano. em substituição à LBC e LFf que rendem
praticamente a variação da inflação. Desde que
as LBC"e Letras Financelfas do Tesouro-sejam,
d~ fato, substit_uídÇtS por essas OTN de rentabilidad~~o generosa, o custo da dívida será awnenta(lo em 340 bilhões de_ C[1.1Zados, quase _O_ que
o .Governo pensa e_conomizar com o torniquete
sa1arUJ} da política "feijão com arfoz" e do "tudo
pelo Social".

,

.Mesmo se admitindo que fosse a folha de salários a causa maior do déficit orçamentário, o decreto-lei seria, ainda assim, meramente protelatório,__ na mecüda em que adiaria para as datasbases das diversas categorias do funcionalismo
federal a situação hoje existente.
Além de inócuo, o decreto-lei é um alinhamento
de equívocOS. Não protege os salários mais baixos, c9mo pretendia, porque ao conceder um
abono_ de dois meses. que cessa com o retomo
da CJRP, fará ccim que esses salários menores
inevitavelmente pennanceçam, nos meses de junho e de julho, congelados nos valores de maio.
Ou seja, os funcionários mais humildes apenas
sofrerão, depois dos outros, daqui a dois meses,
a compressão salarial hoje imposta aos demais
servidores. O decreto-lei, além disso, invert~ salários e subverte a hierarquia funcional e salarial,
fazeridO com que os que ganham pourco abaixo
da faixa dos cinco salários mínimos tenniilem
percebendo mais do que os que estavam, em
abril, pouco acima da faixa dos cinco mínimos.
Mais ainda, o decreto-lei não é nada equitativo:
tonla deSiguais os salários hoje equivalentes, na
medida em que há datas-bases diferentes para
as diversas categorias de servidores. Quem tiver
sua Data-Base _em- junho, conseguirá repor seu
salário real daqui- a dois meses, mas quem já
t~ .a. data de dissidio em março ou .fevereiro.
ficará üm ano inteiro Com o salário defasado.
t9e$CU' ~de- graves, esses,_ fio entanto, não são
OS Principais-Problemas. O texto do decreto-lei
é claramente inconstitucionaL Yiola o artigo I 70,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ccnteiro)_-:parágrafo segundo, da Constit.idção, que estabeConcedo a palavra ao nobre Senador TeotoniQ lece que as empresas públicas e sociedades 4_e
Vilela filho.
economia mista se regem "'pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto ao
O SR. TEOTONIO VILElA FIUIO (PMDB
-AI... Pronuncia o seguinte d[scurso) -Sr. Presi- direilo do trabalho". Viola, também, o arito 153,
_que veda à Lei prejudicar o direito adquirido, ao
dente. Srs. Senadoree;
.
_
-o- Governo Federal aeaba de sei\'ir à- Nação, desoonsidêrãr que a üRP já se incorporou aos
sob o pre~o de combater o déficit público, um vencimentos no primeiro cüa do mês. Atropela
amontoado de equívocos administrativos que mal a garantia constitucional de redutibilidade dos
disfarçam a inocuidade econômica e engodo poli- vencimentos dos magistrados e passa por cima
tico, mas que por isso mesmo configura wn in- da autonomia dos Poderes, ao impor ao.Judiciário
quietante retrocesso social, político e institucional, e ao Legislativo as mesmas normas baixadas para

os funcionários do POder EXecutivo. OS JuristaS
do Planafto S6 parecem mesmo preQCuj)aâOs em
encontra f6nnulas que os livrem da convocação
da CPI da corrupção, instalda no Senado Federal.
Infelizmente, o decreto-lei consagra em sua letra e, sobretudo, em seu espírito, mais do que
o endurecimento da economia, o endureCimento
político. De novo o confisco salarial vira artigo
de Lei, mas sobretudo se institucionaliza a teoria
e prática do Urutu sobre o movim~nto sindical.
O .Ministro Maílson da- Nóbrega, ao voltar d<?s
Estados Unidos, comentou com os ~:;;sares,
segundo o-noticiário da imprensa, que não poderia tOmar as· medidas duras que pretendia diante
do- rlfvel de Iiberdifde siildiCal existente no Brasil.
O" Ministro, qtie Sêlnpre foi um ac6lito submisso
das ditaduras, estava saudoso não apenas do arrocho e do confisco salarial, mas também da repressão aos trabalhadores. Tem agora os dois temperos para seu insípido _mas_ indigesto feijão com

arroz.
Registre-se, por fim, que o decreto-lei tem o
rastro _visível e inequívoco dos Urutus, em pelo
menos_duas das~gências explícitas das Forças
Armadas. No fim do e(eitD cascata, que beneficia
especialmente o Judiciário, e na inclusão, num
decreto-lei de política salarial, da proibição de pagamento dos dias parados em razão de greve.
A demissão dos funcionários do Banco Central
no dia_ seguinte ao_ do Decreto, e_ as ameaças
contra quaisquer movimentos de_ protestos do
funcionalismo,_ sinalizam _com a repressão dobraço direito fortalecido do Regime.
A prática do G9vemo dá bem a dimensão do
eil.godo a que o Ministro da Fazenda quer arrastar
o restante dos trabalhadores do Pais, de quem
ele pretencie cessar o direito à CIRP, acenando
com a livre negociação. O Ministro sabe que livre
negociação, a essa altura, com a lei de greve e
sobretudo com a nova prática sindical da Repú-blica, é confisco salarial crescente.
É pena-que o Presidente da República dê, agora,
uma dimensão nova e ainda maior à crise de
govemabilidade com que já _se defronta, malgrado
a-conquista dos cinco aitoS, qUe ere leva de direitO,
mas não conquista na prâtica:O Governo abre,
agora, uma frente de atritos com todo o funcionalismo federal - e _se antes já não tinha sustentação política nem o respeito da sociedade, não
pode agora contar sequer com o apoio de seus
servidores.
É pena que _o Presidente da República: desconheça que leis, muito mesmo decretos, não conseguem criar o fato social, muito menos têm rorça
de conter o anseio de uma NaçOO. Os trabalha- ·
dores brasileiros já rasgaram, na prática sindical
e naS mariifestaçóes de rua do J\BC, outras políticas de arrocho como essa, baixada por Regimes
até mais fõrtes e ·rePiessivoS. Talvi!z o Pre!i!dente
não se lembre porque, nesse tempo as vozes das
ruas eram abafadãs pelo ruído das continências
aos Generais-Presidentes_e pelo baruJho das botas
dos soldados em desme. Do contrário o Presidente não baixaria, agora, um decreto que, sem

resolver a questão do déficit público, apenas aumentará a crise e a tensão social. E sem restaurar
o orçamento,_ apeJlaS separará de vez o Estado
da Nação e a Sociedade do Governo. O decreto-lei
de congelamento de salários não resolve o déficit
fiscal mas aumentará, sem dúvi~a agravará, o dé-
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fic:it político que, na verdade, é o maior dos de:se-quilibrios que ameaçam este governo. (Multo
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soda!, as metas prioritárias de promoção do hoChefe do Poder Executivo. Sendo homem rico
mem e :sua integração produtiva
sociedade.
cm talentos, po_r onde passa. deixa a marca do
Desejaria assinalar, como uma das razões de
bem!)
seu saber e do seu caráter indômlto; e aonde
ser Ou fator positivo, da ressonância. da nomeação
quer que vá tem sempre contribuição importante
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- e posse ao Ministro Marcos Vinícios V'daça no
para o aperfeiçoameiito de nosso processo poTribunal de Contas da União, o extraordinário suConcedo a palavra ao nobre Senador LOlll'ival
lítico.
_
cessO .de swl carreii-8 cOmo jornaliSta e escritor,
Baptista.
No Pórtico desta saudaç-ão quero também refedesde quando concluiu os estudos no Colégio
rir-me, Senhor Ministro Mar<:-os Vilaça, ao fato de
N6brega, dos Jesuítas, no Recife e se formou
ser Vossa ExCelência o septuagésimo nono memO SR. LOaRIVAL BAPTISTA (PFL- SE.
em Qêndas Jurldfcas e Sociais pela tradic.tonal
bro desta quase c:entenárj_a Instituição. Quanto
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Faculdade de Direito da Oniversidade Federal
à origem estadual, antecederam-no, nesta Casa,
Srs. Senadores:
de Pernambuco, na qual inteQra hoje o seu Corpo · al_ém do Ministro ·Thales Ramalho, os também
No decorrer da quase centenária trajetória do
~ambucanos Demócrito Cavalcanti de AlbuTribunal de ContaS da União, del;lde sua instalação Docente, como Professor de Direito Internacional
Público e Direito i\dministrativo.
querque Melo, Alfredo Octávio de MaVignier, Ete!a 17 de janeko de 1893, pelo Ministro da Fazenda
Marcos Vlnícios Vllaça leciona também né'i Favino Uns de Albuquerque e, mais recentemente,
Inocêncio Serzedelo_ Cprrêa, no Rio de__Janeiro,
Gilberto Monteiro Pessôa, todos eles de modelar.
foram raras as solenidades de posse do cargo culdade de Direito da Universidade Católica de
e destacada presença.
do Ministro que poderiam ser comparadas, em Pernambuco e na de Filosofia do Recife, tendo
sido, ainda, conferencista, de 1970 a 1985, na
Desejo ainda aludir a outra circunstância que
termos de brilhantismo_, significado específico e
Escola Superior de Guerra.
acompanha esta sua_ nomeação. Membro dos
ressonância, com a do Ministro Marcos VIJÚcios
Sociólogo e professor universitário, Marcos Vimais jovens da Academia Brasileira de Letras, seVilaça, indicado e nomeado pelo Presidente ®
não o mais jovem deles, tem Vossa Excelência,
República, Doutor José Sarney. .
.
·. . nídos Vdaça se afirmou, através da publicação
de livros como, entre outros, "Em tomo da Soda:.
como seus predecessores~_o ilustre Mini$'o e conCriado pelo Decreto n9 966-A, de 7 de novemsagrado Poeta e_Ac:adêmlcoAbgar Renault, e, ainbro de 1890, no Governo Provisório do Marechal logia do Caminhão", e "Coronel, Coronéis", exída, os saudosos Octávio Tai'qllínio de Sousa, OliDeodoro da Fonseca,· por inidatlw de Rui Barbo- mio escritor e pensador, logrando conquistar a
imortalidade acadêmica qu8ndo foi eleito o mais
sa, e incorporado à Constituição de 1891, o Tribu·
veira Viana e José: Américo de Almeida, que tão
alto têm colocado a História, a Sodqlogia, a Polinal ~Contas da União conquistou, desde o irúclo jovem membro da Academia Brasileira de letras.
Desejaria concluir, requerendo a incorporação
tica e as Letras pátrias.
das Suas múltiplas responsabilidades, um cresao texto destas ligeiras considerações, dos discurChega Vossa Excelência a este Tribunal trazencente e renovado prestígio, menos pelo s.eu "Sta..
do considerável_ folha de serviços prestados ao
tus" hierárquico do organismo constitucional, do sos proferidos pelos ilustres Ministros do Tribunal
seu Estado natal (va1e dizer ao Nordeste) e ao
que pelo reconhecido v~o.r da~ personalidades de Contas da União, Luciano Brandão Alves de
Souza, e pelo recém empossado Ministro Marcos
Pat's. Em Vossa Excelência sobressaem dols traintegrantes da insigne galeria dos Ministros da
VIIÚdos Vdaça.
ços representativos: seu desempenho adminisCõrte de Contas e -do seu_ quadro de técnicos
São dois notáveis documentos de valor perma- trativo e sua expressão cultural. Aliam-se, assim,
e servidores, recrutados pelo "Sistema do Mérito",
nente que se _complementam e constituem~ priduas qualidades raramente encontradas juntas e
através dos tradicionais _e rigorosos concursos ca.
mordialmente, uma preciosa fonte de infonnacom Igual intensidade: a de homem de pensaracterísticos da política de pessoal do Tribunal
ç~. histórica e de_ valiosos conceitos sobre o
mento e a de homem de ação. Em_ ambas afumade Contas da União.
siQnificado, a importâncla, as dimensões e persse, de man"eira Incontestável, o apoio marcante
A posse do novo Ministro Matcos Viníclos Vilapectivàs do Tribunal de Contas da União.
e inspirador de sua devotada esposa, a Senhora
ça, cuja indicação obteve aprovaçãÕ unânime do
Eram estas as observações que desejam regisMaria do Canno V'Ilaça. Ao cumprimentá-la resSenado Federal, transcorreu no dia 19 de março
trar, neste pronunciamento, à margem da posse
peitosamente, e aos seus filhos, rendo-lhe ainda
passado e obteve inexcedível ~epercussão, em virdo Ministro Marcos Vmfcios Vilaça. (Muito bem!
minh@ homenagem por sua aç:ão na Legião Brasf..
tude de uma singular constelação de fatores e
Palmas.)
leira de Assistência, à frente do PRO NAV. Ali tem
circunstâncias favoráveis, decorrentes dos abiburevelado todas ~ :suas superiores qualidades hutos de sua personalidade, aooplados ao dinamfs..
DÕCIJMENTOS A QlJE SE REFERE O
m_CID.M~- JLa d_etefJTlinaç:ão com que enfrenta, em
mo e feCundidade do seu desempenho no exerSR. LO<JRIVAL BAP11STA EM SEG D/SiiXJR;
~ SO:
apoio à digna Primeira Dama do País, a Senhora
cfclo dos cargos que exerceu em Pernambuco ·
Marly Samey, que ora nos distingue com sua pree, no plano nacional, em diversos planos e setorea
"DISCGRSO DQ MINISTRO LGC!ANO BRANsença, os desafios da ação voluntária de promoda administraÇão federal.
ção socie} de nossas populações caff!ntes.
Ex-Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado ll10ALI-ES DE SOGZ1
Reswnirei assim a trajetória humana e profisem Pernambuco, nos GovernoS Paulo Guerra e
5enhor Presidente,
sional percorrida pelo Ministro Marcos Vt1aça ao
Emldo Gueiros, o Ministro Mlu'cos Vinfdos Vilaçe
Senhores Ministros,
longo de menos de meio sé_culo; nasceu em Nazaprojetou-se, no cenário nacional, como CoordeSenhoi- Procurador-Geral,
ré c;i!! Mata, cidade à qual também está ligado
nador do Programa dos Centros Sociais Grbanos,
o _nome de outro pernambucano ilustre e um de
Vinculado à Se"plan, no GOverno do Presidente
seus meJhores amigos, o saudoso Poeta e AcadêErnesto Geisel.
Sénhoras e Senhores.
Posteriormente, na Secretaria da Cultura e na
mico MaW"O Mota. Fez os Cursos primário e GiriaPor honrosa designação de Vossa Excelência,
sial em Umoeiro, no Agreste Norte de seu Estado,
Presidência das Furidações Nacional de Arte (Fu- Senhor Presidente Alberto Hoffmann, que Com
cidade da qual também se sente fflho, e onde
narte) e PJó..Mem6ria, órgãos do Ministério da tanta dlgnidado e exemplar espirito público dirige
viveu a infância. Ali, iniciou, antes dos vinte anos,
Educação; ex-dirigente da Caixa Econômlca Fe- esta Corte de Contas, tenho a satisfação de sauem seu Ginásio, a carreira no magistério, como
deral, gerindo recursos do Fundo de Assistênda dá-lo, Senhor Ministro Marcos Vmícios Vilaça, nesProfessor de História do Brasil.
Social, o FAS; mas, sobretudo, como Presidente ta Sessão Solene em que toma posse do elevado
Sabe-se, aliás, que seu Pai, Antônio Vt1aça, o
da Legião Brasileira de Assistência - a· L.BA, o cargo para o qual foi indicado e nomeado por
Professor Vdaça do Colégio de Umoeiro, escritor,
escritor Marcos V'midos Vllaça evidenciou, permrte Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
jornalista, foi influência decisiva em ~a formação.
toda a Nação, as suas qualificações exponenciais Doutor José Samey. ~
Por sua vez. _é também notório que -sua digna
<::orno administrador dQU.dQ_çl~_raro _talento, invul·
Destaco desde logo a expressiva votação com
Mãe, Evalda Vilaça, Senhora igualmente de_muitas_
a qual seu nome foi, por exigência constitucional,
gar competência e exemplar probidade. '
letras e grande capacidade de iniciativa e crecisào,
, Bastaria assinalar o êxito extraordin6rio da sua aprovado pelo Senado Federal. A Câmara Alta
legou-lhe essas caracteristicas que lhe ornam a
gestão à frente da LBA. modernizando e ampHan- reconheceu. assim, os notórios mérito$ de sua
perscnalidade.
.
.
do as dimensões têcnicas, materiais e humanas fecunda otivldade na vida pública nadonal.
Segue-se no Recife o Curso Clássico no Colégio
dessa Instituição, graças ao apoio lrrestrito que
Sucede Vossa Excelência ao honrado e respei·
N6brega, dos Jesuítas.Já em 1962, foram-se colhe proporcionou o Presidente· JOsé Samey, no tável MinlslrQ Thales Romlliho, que daqui se desll·
mo ~eh~ em Ciências Jurídicas t!Sociais pela
sentido de concretizar, no âmbito da assistência gou """' • indeclln6vol C<JmOOCIIÇio do

na
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Faculdade de DireitO da Universidade Federal de
Pernambuco, de tantas e gloríosas tradições. Feito
o curso de Mestrado, integra: hoje o seu Corpo

Do·cente, como Professor de Direito Internacional
Público e Direito Adminitrativo.

Leciona, além disso, na Faculdade de Direito

da Gniversidade Católica de Pernambuco -e na
de Filosofia do Reei~~ e, como ·conferencista, de
1970 a 1985, na Escola Superior de Uuerra;

Agraciado, dentre outras, com as comendas
da Ordem do Mérito dos Guararapes....: do Governo de Pernambuco e com a Medalha_ Joaquim
Nabuco·- da Assembléia Legislativa do mesmo
Estado; cidadão de três cidades pemambucanas
- Nazaré da Mata, Umoeiro e Recife; membro
de prestigiosas instituições culturais, possui Vossa
Excelência sólida fonnação humanística. Escritor,
seu estilo é forte e original Oéador, é seguro e
fluente. Cultor do Direito PúblicoJ tem tido participação importante em vários Congressos, nadonais e internacionais. Sociólogo, publica, ainda
como universitário, o livro "em tomo ·da Socio-:fogia do caminhão", estudo das mudançãS sociaiS
no· Nordeste através da influência desse veículo
e seu condutor. Mais tm:de lança :·coronel, Coronéis", produzido em parceria com o. seu coesta~
duano Roberto Cavalcantf de Albuquerque, obra
considerada hqje um clássico de sociologia polí~
tica aplicada, há pouco traduzida para o inglês. Homem de pensamento e, com igual força.
homem de ação, executivo dinâmico, Vossa Excelência suscitou do escritor e ~cadêmic:o Josué
Montello, em recente artigo, apropriadamente intitulado "As duas vidas de Marcos Vilaça", a idéia
de que vive, na realidade, duas vidas, ambas com
o mesmo espírito de missão. "Com wnZI.-afinna
o consagrado romancista- senre ao ~do, na
sua <:ondição de homem público; c;om a outra,
serve a si mesmo, na sua condição de homem
de letras".
A ação administrativa polivalente por Vossa Excelência exercida. 5enhor Ministro Marcos Vdaça.
modema e inovadora, é hoje conheCida de todo
o Brasil, tendcrlhe valido expressivas honrarias.
Começou em seu Estado natal, nos Governos
Paulo Guerra e Era! do Gueiros, quando, em 1966,
desempenhou as altas funções de Chefe da casa
Civil e, após, as de Secretário de Estado -qo Governo de Pernambuco. Por essa altura já ~e patenteava a sua vocação para a causa pública. Alçado
ao plano federal, essa inclinação se consolida no
Governo do honrado Presidente Ernesto Geisel.
Conduziu, com exemplar eficiência, e como seu
Coordenador, o Programa dos Centros Sociais
Urbanos, vinculado à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, construindo e pondo
em funcionamento centenas deles, em todo o
País. É a hora em que se manifesta o seU invulgar
talento de incentivador do desenvolvimento" social.

o intelectual consagra-se nadonaJ_mente na
Secretaria da Cultlirife nas Pre_sidências .das Fundações Nacional de Arte (Funarte) ePró-Memória,
órgãos então vincualdos ao MEc; na gestão singular da Senhora Ministra Esther de Figueiredo
Ferraz. Realizaram;.se centenas de obras de preservação e recuperação do patrimônio histórico
e artístico nacional, cujo exemplo mais expressivo
é sem dúvida o Paço Imperial, no Rio de Janeiro,
nasddo e criado naquela Cidade, bem ~valia, Senhor Ministro Marcos Vdaça, o alcance desse tra~

balho de restauração do Paço, cuja cHgnidade original vinha sendo desfigurada de forma lastimável
a0-101i.go do tempo. VISitando-se hoje o novovelho edifício pode-se reviver, com emoção~ algumas das horas mais decisivas da história p~a.
O relançamento, em 1984, da Revista do Patrlmônio Hlst6rlco e Artfstlco Nacional: com
seu carát_er mais ampl_o de bein cultural, foi outro ·
êxfto de sua Secretaria, Senhor Ministro.
Mai~ tard~, quando responsáVel por questões
de progresso e bem-estar comunitários, recolhe
Vossa_ Excelência o reconhecimento de todo o
Pafs-peia atuação ímPar à frente da Legião "Brasileira de Assistência no atual Governo; da mesma
forma, na difeção_ da Caixa Económica Federàl,
gerindo recursos do FUO.do de Assistência Social,
o FAS. ALBA é, hoje, verdadeiramente, uma agência de cunho aSSístericial modema, que- enfatiza
a promoção do homem e sua integração prOdutiva na sociedade. Com isso galgou um novo patamar como instituição, seja pela dimensão dos
reears-õs -que mobiliza -materiais. humanos, sO-bretudo-voluntá~os -seja pefa expressãO e qualidde dos resultados de sua a_tuação;
Toma-s-e-agora eVidente, Senhor Ministro Marcos Vllaça, que toda-essa lai-Qa vitoriosa carreira,
voltada para a Admin_istração nos campos social
e cultural, irá influenciar e marcar beneficamente,
neste -cclegiado, a voz e os votos do Ju[z, na
feliz expressão da .Ministra Êlvia Castello Brànc:o;AS dificuldades e os empecilhos que porventura
se lhe anteponham, na árdua e às vezes penosa
função de julgar, já estarão antecipadamente Superados pela sua vivênc:ia com a coisa pública.

e

seilhor Ministro Marcos Vi]a_ça: ~
_, .No instante em que Vossa Excelê:ncia ingressa
neste Tribunal, graças aos títulos conquistados
e aos êxitos obtidos em_ toç;los os c~os atfo ago~a
des_empenhados, aqui s_e_ desenvolve um __ ol;>stinado esforço no s_entidO de que esta Ca_Sa bem
exerça o controle das finanças e orçamentos públicos, que lhe é deferido nos_ tennos ~_limites
constitucional.e legal.
Anualmente, este Colegiada oferece aos Senhores Congressistas minucioso parecer Sobre
as contas nacionais. CóncottJitantemente procede, sem esmorecimentos, ao julgamento dos gestores de bens e dinheiros públicos, realizados, de
outra parte, um número sempre crescente de- au:.
ditarias e inspeções em_órgãos e entidades a ele
jurisdicionados. Ao decidir, dá quitação aos responsáveis, faz-lhes recomendações, inibidoras de
práticas indevidas. No <:aso' da ocorrência d~ abusos, desvios ou irregularidades, aplica-lhes sançõeS legais, ou, ~nda, se couber, representa ao
Poder Legislativo.
De igual modo, sua convocação para estas ele-

vadas funções coincide com a busca t_enaz, por
parte do -Poder Exe_cutivo, em repetidas e reriOva.das tentativas, objetlvando ~ ordenar Q si~a
econômico brasileiro. Ainda agora_as autqridades
gOVernamentais reiniciam um ciclo de sacrifícios,
que se ~põe e espera, justo e bem distribuído_.
e que_ alcance toda a sociedade.
Mas esSe esforço, ora anunciado, não será bastante n~m eficaz se ao mesmo tempo não for
acompanhado de rigorosa disciplina dos gastos
públicos. com a eliminação de toda sorte de prodigalidades e_desperdídos, quase sempre tão visíveis aos olhos do inconformado contribuinte.

Abril de 1988
Devem cessar, por outro lado,"os casos de inobservârid:a e desobediência aos maridamenfOS
en:tanados do ápice da Adminlstraçã_o Federal,
notadamente aqueles atas e instruções redutores
de despesas, quer de custeiO do aparelho estatal,
quer de inveStimentos programados. Tais situações, aliás, têm sido persistentemente questicr
nadas por este Tribunal, que inclusive tem verberado dispêndios injUstificados ou distanciados das
carências sociais.
Vossa ExceJência chega também a esta Corte
erit bõfa-fiistótlCã para á Instituição e para o Brasil.
Asatividades da Assembléia Nacional Constituinte
se desenvolvem de modo a confirmar a estabilidade deste órgão republicano quase secular.
Pr6ximo do-- final, o teor da futura ConstibJição
oonsa.gra b conceito desta Casa junto_ ao Poder
Legislativo e perante a Nação.
Em todos os estágios de elaboração da nova
Carta Magna, que vimos acompanhando com o
mais vivo interesse,-Vetlfidunos com satisfação
que este Tribunal teve sempre compreendido pelos Senhores ConstibJintes o seu r)apel relevante.
IsSo ficou amplamente demonstrado no projeto
da Comissão de Sistematização, na Emenda contemplada com preferência e no texto·de conciliação, daí resultante, que rnereceu acolhida nas votações plenárias de primeiro turno.
~stabelec.e-se, assim, uma atmOsfera de
comptoVada compTeensão reciprOca, circunstancia que abre largos horizontes e múltiplas possibilidades de trabalho entre as duas Casas do Congresso Nacional e_ o Tribunal de Contas da Oniio.
Teremos nossas _competências jurisdicionais
forta1ecldas e ampliadas, com atribuições revigoradas ou elastecidas. E o Controle Externo, a cargodo Congresso Nacional e deste Tribunal, acrescentará, ~ sua ação, modernas técnicas de
acomp~amento e fiscalização -- hoje universalmente utilizadas - envolvendo aspectos nio
s6 oontábeis, de legalidade e de probidade, mas,
igualmente, os operacionais ou programáticos.
com destaque para a economicidade dos gastos
públicos.
-Cónespondendo aos novos encargos, e responsabilidades adicionais, toma-se-á paralelamente indispensável a elaboração de uma atualizada e ágil lei orgânica desta Instituição, seguid~
de uma legislação adequada.
Ademais, necessitará esta Casa de um reforçado e bem .•estruturado quadro de seiVidores,
ajustado a um novo Plano de Classificação de
Cargos e Salários, paritário aos das Secretarias
das duas Casas do Congresso Nacional, ao qual
o TCO mais estará ligado, em razão do próprio
conteúdo da futura Carta
Para essas correções, reformas e metas, a vivência adJrtinistrativa de Vossa Excelência será
ineStimável valia.
· Senhor Ministro Marcos Vilaça:
Não temos dúvida de que, a partir de agora,
todOs os seus méritos pessoais, toda a sua experiência, estarão exclusivamente a serviço desta

casa.

.

.

~

Temos também a certeza de que, no exercício
deste Ministério da Deresa do Patrimônlo Público,

a sua ação será constante, vigilante e serena.
Seja pois bem~vindo ao Tribunal de Contas da

Clnlão, Senhor Ministro Marcos Vdaça."
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'VJSCfJRSO DO MINJSTRO

instituição, todas da mais completa intimidade

MARCOS VlNfOOS VILAÇA

"dos ilustres Ministros, no intento de uma home--

1808. Criados, pelo PrinclPC Regente, D. Pedro - nagem e para testemunhar meu maior respeito
I, o Erário Régio e o Conselho da Fazenda: o e- minha mais legítima admiração por este Tricontrole interno dá, no Estado do Brasil do Reino
Unido de Portugal e Algarves, os seus primeiros
passos.
1823. A ConstftuiÇão Outorgada por D. Pedro

bunal.
Busco tambêm compartir a todos a emoção
e o orgulho que h~e provo ao iniciar-me como
Ministro nesta alta Corte de Contas, ainda com

I, Imperador do Brasil, dispõe que "a receita e
a despesa da Fazenda Nacional será encarregada
a wn Tribunal, debaixo do nome de Tescuro Nadonal": organiza-se, no Império do Brasil, a contabilidade pública, com os primeiros orçamentos
e balanços.
1826. Feli$erto Caldeira Brante, então Visconde de Barbaccna, apresenta, no Senado do lmpério, projeto de lei criando um Tribunal de Revisão
de Contas, queJosê Inácio Borges sugere se chameTribunaldeExamedeContas:a-despeitodessas iniciativas reiteradas de 1835 até 1_879, .s,ucessivamente, por Bemardo Pereira de Vasconcelos;
Manoel do Nascimento Castro e Silva; Manoel
Alves Branco;· Joaquim José Rodrigues Torres,
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mem verdadeiramente praticante da gaDantry;
ao _Dr. Frélncisco de Salles Mourão Branco, de
-quem muito se conhece como jurista eminente,
-cidadão exemplar e - para mim - depois do
seu discurso, um generoso.
Agradeço ainda por outra componente afetiva
se apresentar ao redor da minha cadeira de Ministro. Nela esteve, até dias atrás, um nordestino
pemambucanizado, que manteve viva a chama
daquela gente, acesa aqui desde os tempos de
Demócrito Cavalcanti de Albuquerque Melo, pa·
rente de Gilberto Freyre ....- o maior pernambucano deste_ século -, que lhe imortalizou o pai
naquele admirável livro "o Velho Félix" e suas
"Memórias de um Cavalcanti". Falo, naturalmente. dessa personificação -da capacidade aglutinadota: Thales Rama{ho.- Sua vida é wn roteiro de
firmeza e enlaces, tudo isto ainda com o cultivo
do gosto estético das palavras, revelador do homem de muitas e escolhidas leituras.

a alegria adic:ional de se ter retomado a boa referência de neste plenário sempre haver alguém
que também tenha assento na Academia Brasi!eira de Letras.
Aqui chego com o ardor e a energia de quem
não vem de muito diferente. Tocado pela hospita~
lidade de meus novos pares, do conceituado qua~
dto técnico e dos demais decUcados servidores.
não me sinto nesta Casa de todo forasteiro.
Trago comigo-as lições libertárias da alma per~
nambucana e a minha recifensidade, de que a
Faculdade de Direito -ê idéia síntese.
- Par&e~me que também chego em bom tempo. DI
Não estou mais na fase da "estrela da m_anhã",
Senhor Presidente,
_como diria Manuel Bandeira - o maior poeta
Senhora Ministra,
V'"IScondedeltaboraí;PaulinoJoséSoaresdeSou~
da minha terra e cuja data natalícia é um_19 de
-~hOres Ministros,
za, Visconde dO Uruguai; José Antônio Pimenta_ -· abril ~mas começando~ "estrela da tarde", semSenhor Procur8dor-Gera1:
Bueno, Marquês de São Vicente; Gaspar Martins
pre melhor que o assustador "subúrbio da velhi~
A democracia somente prospera no pluralismo.
e Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de ce", como. falava Montaigne dos anos em que
As eleições, a periodicidade dos mandatos, a
Ouro Preto - o Império do Brasil não possui
a gente vai se aproximando do meio século de
garantia dos direitos polfticos e sociais são, sem
seu Tribunal de Contas.
vida.
dúvida, características suas que são fundamen1890. O Governo Provisório de Deodoro da
Mas não posso dizer que o dia de hoje é, para tais. Nada, contudo, lhe é tão essencial quanto
Fonseca Cria:, na nova República, pelo Decreto _ mim, apenas uma continuação. Ele é, também, a ampla repartição do poder; do poder político,
n'~ 966~A. de 7 de novembro, um Tribuna] de
em muitos sentidos, um novo depois.
rrias
também do poder económico, do poder social.
- - Contas: nas palavras de Rui Barbosa, a quem se
~--Continua em mim o mesmo antigo desejo: o
deve a iniciativa, "corpo de magistratura intermede bem servir ao meu País, com a força das enerNã.o se diga da democracia que ela é uma ideodiária à Administração e à Legislatura", "colocado
gias que sempre me ofertaram Maria do Carmo
logia. Muito menos elaborada construção teórica
em posição autônoma, com atribuições de revie_osfilhosMLVcantonio,RodrigoOtavianoeTãcia~
de um iluminado. As sociedades ideocráticas fasão e julgamento", "mediador independente" en~ na Cecllia, capazes- a um s6 tempo- da com~ · vàrec~em O aUtoritarismo-_ e, muiias vezes, os
tre"oPoderqueautorizaperiodicamente_adespepreensão da renúncia e da irreversibilidade da
regimes totalitários.
sa e o Poder que cotidianamente a executa", "au~
fé.
A democracia é, nas palavras de Giovanni Sarxiliar de um e de outro, que, comunicando com
Começa em mim wn novo sentimento: o de - tori, o produto de todo o desenvolvimento da civili·
a Legislatura, e intervindo na Administração, seja, pertencer a esta respeitada instituiÇão. Começa zação ocidental. Produto de idéias mas também
nio s6 o vigia, cOmo a mão forte da primeira
também uma nova responsabilidade: a de hon- produto de experiência~ históricas, vivenciadas
sobre a segunda", assim exercendo "funções vi- .. _rá-la, igualando-me aos demais Ministros, se mais concretamente.
tais no organismo constitucional". O Tribunal tinão seja, pelo menos no esforÇo e na dedicação.
Não se trata apenas de um regime político:
nha, no seu criador e patrono, seu maior e mais
Cómeça ainda um novo dever: o de saber jy]gar, a democracia é uma forrila de organização da
serenamente, meditadamente, com isenção e sociedade, de convivência_ harmoniosa de múlti~
lúcido intérprete.
equilíbrio, usando inclusive as lições de ética rece- pios centros de poder e decisão.
1891. A Constituição da República dos Estados
bidas dos meus pais, desde quando me dei cont,a
Unidos do Brasil estabelece, em seu artigo 89:
Democracia é poder_ compartido, que não é
"É instituído um Tribunal de Contas para liquidar de gente, Já nas distantes barrancas do rio Capiba~ si_nõnimo de equaJitarismo~ mas que não subsiste
as contas da ,receita e despesa e verificar a sua
ribe, "espelho do meu sonhar".
nas grandes iniquidades.
legalidade, antes de serem prestadas ao COngres_-- Venho para este Tribuna] _confortado pelo aval
Montesquieu dizia: "A demo·cracia deve evitar
so." O Tribunal que, criado há pouco mais de
de muitas confianças. Desvanece--me passar os dois excessos: o espírito de desigualdade, que
três meses ainda não se instalara, passa a ser
olhos neste salão e ver tantos e tãp insignes brasi~ conduz ao governo de um só; e o espírito de
órgão de hierarquia constitucional, com compeleiros, tantas e tão ilustres personalidades, tantos igualdade_ extrema, que conduz ao despotismo
e tão indesmancháveis amigos, antigos e novos.
tência e condições de constituição que, no geral,
de wn só."
prevalecem até hoje.
- Devo muitos agradecimentos:
Há, na verdade, uma tensão oculta no slogan
1893, 17 de janeiro. Instala-se, no RJo de Janei~
_Ao Preside_n_te
República, o meu amigo José que, desde 1789, asseda Igualdade e liberdade.
ro, em ato presidido pelo Minjstro da Fazenda
Samey, a quem tanto admi~p pelas s_uas altas Tocqueville a percebeu claramente ao afumar:
qualidades hwnanas e em quem exalto a perfeita "O céu não está mais distante da Terra do que
Inocêncio Serzedelo Corrê~ o Tribunal de Contas,
inaugurando-se, efetivarneitte, o controle externo
consciência da singularidade da sua missão plural o espírito de liberdade do- espírito de extrema
das finanças públicas no Brasa.
·-_e trai1stenlp0ral,- que o faz afuda mais determi· igualdade."
A idéia, plantada e regad;s no Império, somente
riado no cumprimento do dever patriótico. Ao Se
ImPor a igualdade equivale a privar a liberdade.
genninaria na República.
nado Federal, que me confiou a honrosíssima_ Garantir a liberdade equivale_ a reconhecer a desin
raridade da sua aprovação unânime. como a me gualdade.
Senhor Presidente do Tribunal de COntas da- pOthOSOiiibros-maisresponsabilidade.AoMinisA sabedoria política do lema da Revolução
União;
tro Ludano Brandão para quem Horácio, o poeta,
Francesa está em buscar diluir a contradição la~
Senhora Ministra;
poderia repetif tra~se do símbolo de homem teri{e éiltie liberdade e igualdade pelo sentimento
Senhores Ministros;
lnteger vitae scelerlsque purus. Do Dr. Lucia~ da fraternidade. Em conjugá-las pela solidarie-- . Senhor Procurador-Gerãl.
no, ·cõmo me acostumei a tratá-lo desde há multo, dade.
Governar democraticamente é exercer contronada suficiente se dirá do quanto é competente,
Rememoro clatas, nomes, fatos, palavras-a1u·
sivas à criação e instalação desta quase centenária
altivo, trabalhador, sereno e bom, sempre um ho- les SQCiais. fundados no--consentimento. As elei~
~--
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ções conferem ao governante legitimidade apenas formal: a legitimidade substantiva cimenta-se

no dia-a-dia· das dedsões ~:onsentàneas com as

aspirações e os interesses col~j:ivos. Consagra-se
na sua execução. É conquista de cada momento.
O controle do Estado pela sociedade equivale
a wn julgamento politico de seus dlrigentes: de
sua capacidade de captar os anseios sociais e,
no dlzer de Raymundo Aron, de sua eficácia e

habilidade em atendê-los, mediante as ações _de
governo.
Não basta, assim, aos que exercem as funções
de Estado, estabelecer objetivos governamentais
desejados pela sociedade: é preciso que esses

obJetivos sejam alcançados.
A relação entre as decisões de governo e seu
cumprimento está no núcleo da questão da legitimidade da ação politica. Uma decisão em si, importante, desejada, legal, pouco nos .diz de sua
efetividade, que s6 se manifesta quando se desenha, ojetivamente, a cadeia de ações que cria
a possibilidade concreta de seu objetivo.
Para ser legftima, a açáo politica, aJém de desejada socialmente, deve ~er, portanto, viável, isto
é, compatível com os meios d.isponiveis, postos
à disposição do Estado peJa coletividade.
Os limites do Estado defmem-se pelos meios
de que ele dispõe. 'é: de exigir-se do governante
o uso judicioso dos recul'SQ.s que movimenta. ou
seja, economia de meios. Já se disse - é- bom
que se repita: governar é- administrar a esCassez.
E um penoso racionamento de recursos, sempre
insuficientes para atender a tantas e tão prementes necessidades. Mas a sociedade n&o pode cobrar do Estado o que ele dela não recebe.
A legitimidade fonnal das ações de governo
é sua conformi_dt)d~ à lei. A legitimidade substantiva envolve o bom uso dos recursos públicos,
bom uso, senso significando, ao mesmo tempo,
o seu emprego socialmente desejado, tecnicamente factível e ~onomicamente eficiente. A legitimidade substantiva, em suma, mede-se na escala dos resultados.
O controle social do ~o, PrópriO das deffiocracias, é complexo e multiforme mecanismo de
autoregulação das ações políticas.
A dimensão do Estado moclemo, suas variadas
interfaces, a tendência, observada em todo mundo, para o gigantismo, revelada, mais intensamente, na hipertrofia do Executivo, tomam os mecanismoS de controle essenciais à gestão política
democrática.
O chamado controle interno é etapa fundamen~
tal do planejamento das ações governamentais.
acompanhamento, ffSiOO e financeiro; a _!1Valiação, de meios e de resultados; a retroalimentaçã.o
do processo decisório e de sua execução. E a
consciência do planejamento, que o capacita a
conviver com as inç:ert~_s_illerel}tes ao-~~
O controle interno é exercido pelo Poder Executivo- ou, mais amplamente, pela Administração
Pública- nos seus vários níveis de.,.competência,
pelos diversos patamares de desconcentração e
de desceptraJização em que ela se organiza.
.
O controle externo- a finalidade deste Tribunal - é, na verdade, interno ao Estado, dendo
externo apenas em relação a suas imdânclas executivas. O controle externo ao Estado é o sobre
ele praticado pela~ sociedade, que o instituiu, definindo-lhe as finalidades, estabelecendo suas
competências, trã:çando-lhe o contorno, proven-

to

do seus recursos. Este último- o controle social
do Estado-é de natureza poliârquica e se exerce
SQ_bre todos os seus Poderes, inclusive sobre este
Tribunal. Suas armas são as eleições e outras
Formas de manifestação da opinião póbllca, a refletirem o modo como o povo, enquailtó corpo

politico originário, vê. pensa, sente. julga seus go-
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Institui a denúncia, por qualquer cidadão,
partido politico. associação ou sindicato, perante
o Tribunal, de irregularidad~Qu abusos na gestão
da coisa pública.
São novos desafios a serem enfrentadQS pelo
Tribunal de Contas da União. Desafios que serão
certamente vencidos.
A "luz benigna" que, no dizer do Primeiro Presidente desta Corte, Manoel Francisco Correia, "alumiará o caminho" do Tribunat ~ a luz do patriotismo ~. continua acesa e n<ID haverá de apa-

vernantes.
O controle externo à Administração Pública-não apena~ ao Poder Executivo: também à ação
administrativa dos Poderes Legislativo e Jud!clório
- está, sabemos todos, a cargo do Congresso - g~·se.
Nacional, do qual este Tribunal é uma espécie
VI
de irmão gêmeo..
A informação - a informaçãO COrreta, fide. Não se trata de controle dos fins do Estado:
suas finalidades ·estão contidas no ordenamento digna ----:- é a principal matéria-prima desta Casa.
Mas é preciso elaborá-la, ~:-1~ no contexto em
juridico que o instaura, em particular na Constique se insere, processá-la, pesá-la, ponderá-la.
tuição. Tampouco ê controle de objetivos.: as políPara que ela possa ser criteriosamente apreciada,
ticos governamentais, propOstas pelo Poder Execomedidamente julgada.
cutivo, aprecia-as o Congresso Nacional, ao sanT.S. Ellot o poeta de The Woste Land, legouclonar os planos. programas, projetas, atividodes,
nos estes versos precisos:
orçamentos públicos.
..0 ciclo sem flm da idéia e da ação,
-~. contudo, mais do que um controle puraIntenninável invenção, interminável experimente de meios.
mento,
O que se aprecia, prévia, sub.sidiariamente à
Cbnhece o movimento, não o repouso;
manifestação congressional, é a execução das poO conhecimento das palavras, não o do
líticas governamentais e seus resultados. A consissilêncio:
tência entre os meios e os objetivos. O USQ _dos
Conhecimento do verbo mas ingnorânda
recursos públlcos. A legalidade, a normalidade
do mundo.''
das ações administrativas. Sua eficiência, eficácia,
efetividade. O grau de alcance dos objetivos esta"Onde está a vida perdida no viver?
belecidos no planejamento do governo.
"Onde esta sabedoria perdida no conhe- N&o se conceberrf os meios independentemencimento?
-te dos fins. Mas os fins não acontecem ·sem ade"Onde está o conhecimento que se perdeu
quada provisão de meios. O controle externo não
na irúonnação?"
pdde, portanto, prescindir da análise dos objetivos
da açâo governamental, de sua viabilidade e de
Esta é urna casa onde mora a sabedoria. Morasua compatibilidade interna. Esse exame, includa do bom julgamento. Foi, é, será altiva mas
sive, é útil para esclarecer o sentido dos meios.
serena. Vigilante porém magnânima. Respeitada
Seive para justificar a escolha dos caminhos adoporque justa.
tados na execução do planejamento. Em outras
Que Deus me guie a seguir tão assinalado
· palavras o que nesta Casa se aprecia é a estratégia
exemplo!
-.âe governo, a·~ão das ações governamenO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)tais planejadas. É a administração pública em
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maaçio.
galhães.

e

a

v

· - Rui Barbosa captou, com maestria, a natureza
peculiar desta venerável Corte de Coiltas: "corpo
de magistratura intermediária à Administração e
à Legislatura." Entidade constitucional auxiliar do
· Congresso Nacional e, como tal, integrahte do
Poder Legislativo. No dizer de Pontes de Mirando
o Tribunal de Contas da União, ''no plano material,
é o.corpo judiciário; no formal, corpo auxiliar do
Congresso Nacional." Órgão de fiscalização financeira e orçamentária - e também operacional
e patrimoniaJ- da administração púbUca.

:A tradição constitucional brasUeira, de 1891 a
1967, vai gradativamente definindo-lhe o perfil,
a jurisprudê"ncia acumulada por esta Casa, precisando-lhe oS delineamentos.
A Constituição, em elaboração pelo Congresso
Nacional, reunido em Assembléia Nac:lonal Constituinte, inova e amplia, muito além no texto constitudonal vigente e das Constituições que lhe são
anteriores, no que respeita ao controle externo,
Dispõe minudentemente sobre as competências
deste Tribunal, em suas funções fiscalizadoras,
)ucllconte, punitiva, Interveniente IUI Admirlistra,

OSR.JUTAHYMAGALHÁES (PMDB-BA..
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O nosso bravo "Homem do Cacau", o cacaulcultor brasileiro, é, hoje, certamente, o mártir-símbolo da agricultura nacional, resistente e heróica,
sem politica, sem crédito, sem preço, sem retorno.
De todos os nossos agricultores, o agricultor de
cacau é, hOje, o mais sacrificado, o mais penalizado do País. Se não, vejamos: além de sofrer
as conseqüências de todos os erros e desvios
próprios e já tradicionais de tantos governos, o
produtor de cacau, o cacauicultor baiano, vem
sofrendo, sendo vitima do clima e do mercado.
Isto é: o produtor de cacau sobr«Nive a dois anos
seguidos de impiedosa seca que castiga o sul
do Estado e. como se nã.o bastasse, está sendo
obrigado a entregar o seu produto por preço que
não cobre o ·seu custo, nem remunera o seu trabalho. Sr. Presidente, o agricultor de cacau da Bahia
está "sem produto e sem preço", wna versão
rural do mote carioca: "sem pai e sem mãe".
Quando o cacauícultor convive com preços baixos, mas, pelo menos.,. tem cacau para vender,

D~!()_~ CON<l~O NAOONAL (Seção D)
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o mal_ é menor. Porém, quando, além do preço
baixo, as roças não apresentam uma produtividade razoáve] e regular- em função das seguin·

tes' estiagens -

a atividade toma-se de grande

riSco_ OU: gravosa. QUando se tem cáca1,1, Pélo menos, ganha-se "em esca1a", isto é, o ·câmbio.
aC::ompanhando a inflação, pode cobrir os custos
di produção. Mas quando se está sem preço e

sein cacau, a situação é trágica, o momento_ infeliz.
E como reagir? O que fazer nUma realidade
tão desfavorável? O que o Brasil pode fazer para

tomar que o clima do sul da Bahia volte à sua
tipicidade, ou o que o Qovemo brasileiro pode
fazer contra um mercado _instável, nervoso e_ perverso para o agricultor de cacau do Pafs? Sr. Presidente, quanto ao mercado internacional, nada;
a curto prazo, ·parece que quase nada pode ser
feito. ·os-AcOI-dos lnternádonais do Cacau, flfll1ados desde 1972, entre produtores e conswnido-res, com seus mecanismos de estabilizaÇão de
preços, já provaram sua ineficácia. A retirada de
cacau do metcado nas depressões de preços,
a sua compra para compor o famigerado "estoque regulador", nos períodos ciclicos de grandes
baixas de preço, tem_ se mostrado medida inócua
que só onera os países produtores, todos pobres
e dependentes, e não_oonsegue elevar as cotações
do produto nas bolsas internacionais, nem ao menos aiMar a dor dos produtores. E, por quê, Sr.
Presidente? Fundamentalmente, uma causa já
crônica, porque há dez anos a produção mundial
tem sido maior que o consumo. A produção mundial da safra que_começou em 19 de outubro passa.do e tennina no próximo 30 de setembro deve
chegar a 2 milhões 106 mil toneladas- 40 por
cento_ a mais do que o consumo real. As -250
mil toneladas do Estoque Regulador, do Acordo
Internacional do Cacau, e mais 463 mil toneladas
de estoques privados não têm sido suficientes
para evitar a baixa dos preços. São 713 mil toneladas de_ cacau esto_cados, de produto altamente
peredvel, que não conseguem fundamentar a famosa lei da oferta e da procura. Ainda mais quando esses estoques equivalem a quase 5 meses
de auto-suficiência de moagenS, isto é, a grande
parte desses estoques se encontra em mãos dos
consumidores, que estão devidamente abastecidos, sem necessidade de recorrer avidamente aos
procuradores ou às bolsas de me~cadorias para
comprar. O EstoqUe Regulador do Acordo Internacional tem se mostrado inócuo porque a fãixa
de preços que pennite a intervenção da Org8nizaçãci é iireal, muito pequena, mediana e distante
dos extremos correspondentes às depressões e
aos piques_ de preços do mercado. A compra de
cacau peJa organização tem se mostrado apenas
wn exerCício altamente dispendioso, espedal·
mente pam os'produtores brasileiros e africanos,
sem nenhum resu1tado. Mais de 20 por cento
do orçamento da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cai::aUeira - Cep]ac, estão, todos Os
anos, inexoravelmente comprometidos com_ o
FOOdo do Estoque Regu]ador do Acordo. Os recursos oriundos c:lo lmposto de Exportação (an·
tiga taxa de retenção) pago pelos produtores, que
desde 1983 não retorriam integralmente à Ceplac,
como no passado, pois agora integram o Orçamento da União, esses_rea~rsos, Sr. Presidente,
boa parcela deles está sustentando um instrumento ineficaz, sem se~a aos interesses dos

-.ãgTicultores. Junte-se a esse "saco sem fundo"
as viagens das delegações brasileiras às intermináVeis reurúões do Acordo, que nada concluem
<?U resoh~em, 01_1de disçute-se onde será a próxima
reunião. Todas essas despesas. Sr. Presidente, as
canbibulções ao Fundo do Estoque Regulador
e os altissimos custos dessas viagens são pagas
em dólares, com dinheiro do agricultor de cacau
e do contribuinte brasileiro.
·_o continuo aumento. da produção mundiaJ parece ·wn dado implacáveL ESte_ ano, aPesar das
quebras de safras baianas - temporã e principal
- que representam cerca de .90 por cento da
produção nacional, o Brasil deverá produzir 426
mil toneladas, e os nossos concorrentes ahiCanos
irão· colher uma grande safra: a COsta do /11\arfim,
primeiro produtor mWldiaJ, que deve mais de 30
milhões de dólares_ ao Acordo, e é contumaz transgressor de suas normas, jogará no mercado 630
mil toneladas de cacau. E o pior, Sr. Presidente:
a Malásia, a estável e progressista ex-colónia britânica, que há: dez anos não- colhia um fruto de
cacau, que não faz parte do Acordo internacionaJ,
produzirá neste ano 190 mil toneladas de caCau.
A Malásia já é o terceir_p produtor de c~cau
do mundo, ficando apenas atrás do Brasil e da
Costa do Marfim, e ultrapassando grandes produtores africanos, como Gana, Nigéria e Camarões.
J:: .o cacau saturando um mercado competitivo,
-especulativo, onde a única arma dos produtores
é um produto bastante sensível_e perecivel, hoje
farto e barato no mercado. Atualmente, no sul
da .Bahia, um quilo de feijão, de an:oz ou de ~afé
custa mais do que um quilo de cacau, uma.agri·
cultura de altos custos e de grande risco.- __ -o-"·:-=
, Sr. Presldente1 essa realidade, cruel para os produtores brasileiros, vem sepultar, defmitivamente,
a velha tese expansionista e irresponsável, segundo a qual devemos produzir cada vez mais, "pois
nunca ficou uma amêndoa de cacau nos portos
brasileiros: os estrangeiros compram tudo".- Mas,
Sr. P(esidente, eles compram tudo, sim, mas a
preço vil, a preço baixo, conseqüência de W1l mercado super abastecido: compram tudo "á ·dois
mil réis", como se díz no su1 da Bahia. Outra,
falácia: "é melhor ter crise por ter cacau, do que
ter crise por não ter cacau". Seria como dizer:
"é melhor morrer com câncer, sabendo da doença, do _que ter a certeza da morte, sem saber
da doença". É a diferença entre o cadáver e o
defunto.
Sr. Presidente, a formação de cartel pelos produtores é outra balela. Se os produtores de petróleo,_um produto não perecíveL que está em segurança no subsolo, não conseguem se entender,
ou, quando _conseguem, os mecanismos de acordq_ para elevar preços não funcionam, imaginemos os países pobres, endividados, sul-americanos, africanos e asiáticos, que dependem dos consumidores. que dependem de wn produto (perecível e sem mercados internos) na sua pauta de
exportações, numa tentativa suicida como estai
_S_is_Wma de cotas seria outra estratégia inQênua,
natimorta pelas mesmas razões, inerentes aos
perfiS econômicos dos produtores e inviável pelas
características e .condições do mercado interna-

ciOnal.

-

Sr. Presidente,f dois anos de seca e preços baixos - esses .os_ algozes do produtor de cacau
da Bahia. Em noVembro do ano passado, wn
cálculo não muito rigoroso informava que, so-
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mente nas safras 86-87 e 87 ,.88, o agricultor de
cacau da Bahiajá tinha acumu1ado perdas globais
de Cz""$- 11,4 bilhões, iStO em-Valores de novembro
de 1987._ Quais, então, eram as causas? 1•) inadequada politica cambial aplicãda na época do Plano Cruzado; 2') devolução da correção monetária
em Valores nominais e não em valores reais, resultado da prorroQ:ação do pagamento do penhor
agrícola ga safra 86-87; 3•) frustração da safra
87-88, uma quebra de 1,7 milhões de sacas de
cacau, unfã-perda de Cz$ 7,7 bilhões com as
estiagens prolongadas, a preçQS de novembro;
e 4~) burocratização e consagração do casuísmo
nã];rorrogaÇão do penlÍõr agrfcola da safra 87-88.
Sr. Presidente, "peló andar da carruagem", a preços de hoje, as perdas do produtor de cacau da
Bahia~ em- decoir!nda da seca, do baixo preço
internacional e doS equívocos do Governo, devem
estar~ ~orno-de Cz$ 15 bilhões. Depois de sofrer
durante o insidioso Planq Cruzado, -quando o
câmbio esteve irreaJisticamente congelado e os
custoS- acelei'adarilénte aqueCidos, a incerteza. a
insegurança, a desesperança instalaram-se defini·
tivamente nas fazendas de cacau do sul da Bahi8:
aPenas 50% dos cacauicultores procuraram os
bancos para: contratarem créditos, o penhor agrícola relativo- ao custeio da safra 87-88. É a fotngrafia da desconfiança
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quais seriam as
safdas para a crise que asfixia o produtor de cacau
da Bahia? Acreditamos que ela não está no plen6rio da Organização Mundial de Cacau, não há
por que se insistir em firmar acordos inócuos
e compor estoques reguladores que nada influem
_nos preço_s ~~macionais. Pelo contrário, as quedas das_ Cotações _têm se repetido e sido a rotina
nos últimos anos. Os providenciais "estoques de
retenção" constituídos pelos países produtores
também têm se mostrado ineficazes. O Governo
brasileiro-deve sentar à mesa com os outros produtores para discutir seríamente essas perdas para a realidade do mercado; analisar comportamento e partir para outras alternativas, administráveis, compostas de elementos próprios e próximos à produção, ou alcanç~veis pelos produtores,
que busquem a estabilidade do mercado; a sua
fluição espontânea, sem inventar mecanismos caros e artificiais que já provaram sUa inub1idade
e s6 colaboraram para agravar tensões e favorecer
os consumidores.
Sr. Presidente, o Brasil precisa repensar sua
política de produção, estabelecer um programa
a médio e longo prazos de produção de cacau;
fixar princípios, objetivos, diretrizes, metas-partes
de wna política realística para o setor; buscar os
novos mercados potenciais da Ollna (1 bilhão
e 200 milhões de consumidores), Japão e Austrália; conquistar antigos mercados europeus, como
o suíço, o inglês, o francês e o aJemão ocidental,
grandes fabricantes de chocolate, tradicionalmente abastecidos pelos_ africanos. Para isto ê preciso
realizar uma política bem planejada e agressiva
de publicidade e marketing, com participação em
feiras, exposições e outros eventos de promoção
intemaci911al. Pelo que se sabe, a única ação oficial do Brasil nessa área foi em 1985, quando
Q .Govemp federal participou da Semana Verde
de Berlim Ocidental, a maior feira do setor primário do mundo, e um excelente trabalho de relações
públicas, de publicidade, de comunicação social,
de promoção do nosso cacau foi reaUzado. A his-
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tória, sugestões e condusões_desse trabalhQ f~

na merenda esc9lar de 25 milhões de crianças, outras coJsas, a necessidade_d~ ~.preservarem
. esteiídendo também e$se aiTmento_fantásticO àS
na·mteQra"ãs""ctnldi~s:que gãrãntitáril tão ex·
.· -~
unidades inilfta_res aOS prog-r_amás--SOciais da presSiVo~desenvolvimentô. - .. - - ·
União~ ·o _cãcaUeirO é uma Planta brasileira, oBra·
Preoc:upava-me, então; a questão dos investimentos_ setoriais, .suj~_ por anos ,Sl.lt;e~ivos a
s-U -~ 9 ~do rilaior pr<;KI_~. d~..CZ!S~~ ~c;r~l:l':'
do, possui a maior indOstria de cacau, tem condidesconfort.ável redução;.cQnc;liçã:o qUe f!l\éllmente
ções de fabricar _um_ chocolate de qualidade a
abriria perspectivas à eclosão_ de jey~@l çriset cris~
preço acessíVel para a maioria da população, que_ iriã desgastar um setor cujo des.eropenho
adaptado ao _clima e: às ~di:Yersas cultura!i do País, erã iitotivo de orgulho para toda apopUlação brae; no entanto, nosso País não.aparece numa lista
sileira.
dos trinta maiores consumidores per caplta desEnfatize~ inclusive, que num pais em desenvol·
se alimento completo, considerado "o ma_is bem - vimento~ c_óm as potenc~i®des dp nosso. é misbalanceado que existe". A maioria dos brasil~iros
ter realizar in~stimentos sólidos em áreas capanão -consome·o chocolõ:tte, e cada brasileiro que
zes de gerar condições qUe re5gata1n ãS- principais
conhece o alimento _consoriJe menos de 990 grametas de progresso, expansão social e bem-estar
mas·pOr anO. Avigência dessa lei elevará o·consuecoriômico. _ . . . .
..: ~.'-.
mo interno de 10 mil para 80 mil toneladas,
Destarte, deixei claro_ que o estabeje;cimento
Por fun, Sr. Presidente, perguntamos: quando
de- prioridades justas e a<!equad~ n~ aplicação
é que as autoridades e_conôrriicas e financeiras desse recursos· passa à ser o ponto revrálgico
deste País vão compreender que o cacau é um
da questão, a merecer Judiciosa avaliação do adproduto diferente_ da soja e do café; que o cacau
ministrador.
não é cenoura nem alface; que o cacau é um
Três ã.nos são passados desde que o Ministro
cultivo perene especifico, de ciclo peculiar, uma Antônio Carlos Magalhães assumiu o Ministério
agricultura sigu1ar, exigentíssima, que requer alto
das Comunicações, e é de ínt'*ajustiça ressaltar,
- inYestinlento, CusteiO ininterrupto e farta mão-dene$ta casa, quet face _aos resultados alcançados
obra arte:sanal; que a sua comerdalização, indusneste período, a pasta conta com um ãdminis_tria}~ção e ~_ortaçáo têm regras centenárias
trador ~ficiente e lúçidÇ> à fre~~~~-~ c;l,~
.
própriaS, pecunares; que não podem ser conftmA confirmar isto, vale efetuar breve retrospecto;
didas, vistas óu colocadas, "por aproximação ou
s6 assim toma~se possível uma correta avaliação
analogia", jurrto a políticas dirigidas a outros prodos resultados obtidos Jm..!ltJ,lª' ge~__ _
dutos. O .cac"u_ precisa de tratamento digno, liLembro bem que, ao assumir o Miidstério, seu
nhas de crédito específicas, financiamentos para
atual titular, sem desmerecer-os ante_c~ ve_investimento e custeio especificos e diferenciados
rificou que, para atender às metas de-desenvolpara a Bahia, o Espirita Santo e a Amazônia, revimento do país, para cuja conquista as telecomugiões de realidades_~ (X)JU calen.dár!~ agrícolas
nicações são instJ'Uqlentq indispensável, era nediverSos.
cessário maior empenho em programaS de traba·
Sr. Presidente, a outrora mais rentável e estável
lho que assegurassem amplo atendiiriehto a toagricultura, que somente nos últimos dez anos
das as çamad~ da população, razão -que o levou
faz ingressar no País mais de 7 bilhões de dólares
a priorizar projetas de cunho._social. .
.
em divisas, uma: agricultura que sustenta uma
Programas foram intensificados com vistas a
centena e meia de rouoidpios e da qual vivem
interiorização e popu1arização dos serviços, ao
cerca de 2 milhões de. pessoas, merece o respeito
mesmo tempo em que --visando ao ·ruturo do GovernO e- a atehção das autoridades. O" cacau
aceieróu~se o processo de inforrnatização-setorial.
nãcfpOde-se envergOnhar da terra oride nasceu
Estírriulo crescente fo_i _dado ao 4e!)envolvimen-.
e vicejou. Os agrléultores de cacau, na condição
to de capacitação tecnológíca, a par_ de penna-de cidadãos brasDeiros, e agentes da produção,
nente apoio à consolidaÇão e expansao- de um
geradores e multiplicadores -de riquezas, não _deparque industrial de coml.,Ulicações. -.. _ _
vem continuar a ser tnrt.adaos como· um quisto
Cuidado igual foi dispensado à preservação
ou uma exceção na economia br~eira. mas uma
saúde econõnilco-finànceira das empresas opelegião de trabalhadores com direitos e deveres,
radoras.
honrados pelo trabalho e orgulhosos do seu pasNote-se que elas, sabiamet)te, {oram estrutusado, da sua fé e- da sua luta. EsperamoS que
radas para viver de sua receita operacional, e o
o -GóVemo federal desperte para os problemas
sistema tarifário inidabnente imPlantado baseoudos cacauicultores baianos, saiba ouvi-los e proSe_em tal pressuposto.
cure, junto com eles, as soluções justas. A CENo entanto, reajustes tarifários seguidamente
Pl.AC, um patrimõnio do produtor de cacau, que
concedidos abaixo dos oJ1,&js àe ~-iW• _detennia sUstenta, precisa retomar a sua trajetória de naram
evidente degradação.
efedência_ e _efi.Gáclª, institucionalizar-se, responT
ai
fato,
associado à já citada limitaçá9 imposta,
der a este tempo e às clientelas que j1.1stificam
por vários anõs; aOs investimentos setoriait mana sua-eJdstência.
tidos em tetas incompatíVeis com às necessidaEra o-que tfrlha!riOs-·a dizer, Sr. Presidente.
des de expçmsão, criwam l!m ~r8!1)a efetivaO .SR. PRESIDEI"tTE (Dirceu Carneiro) m~e ~I"SQ-" g~ qt,~.e se inici~.
C.oncéâo a palavra ao nobre Senador Odadr Soa· Louve-se, pois, a supenição de tais empecilhos
res.
coriquista a creditar aos esfqrços d~nvplvidos
O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pro- pela presente administntção.
Os limites de inv~mento para o próximo·qüinnuncia Q seguinte discurs.o.) - Sr. Presidente,
qUêhio forani. substancialmente ãl'npllados e, siS_r,s. Senadore~:
Já W. oportunidade de reglstror, neste Casa, multarieamente, vem _sendo r~~ado um perfil
tarifário condizente CO!fl ~ nec~idadeS s~
a grande revolução. oco.rrlda nas comunicações
riais.
brasile!_r~. º----~_ç_ando, itaquele momento, entre

ram todas registradas em amplo e detalhado rela-

tório, mas, parece, como é c;;:Oritiim neste pa_fu,
não foi lido, considerado, discutido, divUJQado

e.

naturalmente, virou arQuivo morto na CÉPLAC.
Além do prestigioso "Cadl_l.i __Ba.hia", o B_!~sil

ainda tem a vantagem sobre seus concorrentes
de oferecer ao m~dQ Q- ·~acau Am~ônico",
de propriedades e caracteristicas semelhantes ao
cacau africano. o arasil precisa penetrar definiti-

vamnte no Mercado Comum EuroReu, integrado
por grandes consumidores de cacau. que, por
tradição ou desconhecimento do nosso produto,
compram quase toda a produção africana. Portu-

gal, porta de ent:.r:a_da _da E:uropa, o mais novo
membro desse poderoso__ e próspero mercado,
já se colocou à disposição do Brasi1 para encami·

nhar intenções e dar ch~cel8$ a esSé'.ls açõe_s
junto a outros parceiros. Tomamos conhecimen:to de que existe uma id~~ bras,ileir~_ de se .co~
uma unidade armazenadora, talv~ até uma ~dús
tria de moagem assoçi.~d" I~b~il~~a.• ~f!l P~
tugal, como ponto de apoio e de partida para
o Brasil conquistar segmentos .do Merç~Q_ Co.
mum Europeu. Acreclitamos'que essa idêta_não
deva ser abandonada. mas discutida pelas autoridades brasileiras e todos os segmentos da econo-mia do cacau. Por outro lado, não existe "demanda reprimida", mas ''possibilidades de d~
manda", faixas a serem in(onn~8$ e es;timuladas
para o consumo_· elo cacaq bra!iileir:Q. ,
O chocolate é O. Principal derivado do cacau,
mas não é o úniCO.- Outios Produtos podem e
devem ser incentivados visando não, at:~enas ao
mercado interno mas também à exportação. A
geléia de cacau, por exemplo, um precioso alimento, rico em proteínas e -Caladas, já provou
a sua viabilidade técnica, industrial e econômica.
de ser fabricada nas regiões produtoras, a baixo
custo. Ela pode ser obtida do mel.do_cacau _(o
suco da polpa de fruta) ou da casca dos frutos,
No Brasil, noventa por cento de todo o mel extraído do cacau numa das fases de beneficiamento
não é aproveitado. São rililhares -e- mahares de
litros de um alimento riquíssimO qUe pOderia servir de base para a fabricação da geléia, doces,
bebidas, pectinas, ácido cftrico, álcoo~ vinagre e
diversos açúcares, jogados nas wJas das roças.
Igualmente, milhares de toneladas da casca dos
frutos- o chamado "casqueiro" do cacausão abandonaclas _nas roças, servindo de hospedeiro para fungos que atacam as plantações, ao
invés de se destinéJI'em à fa):)ricação da geléia,
aproveitadas como adubo orgânico. ração bovina,
reprodução de celulose, gomas, substâncias pectinosas, blofertilizantes e biogás. ~grande atração
brasileira na Semana Verde de Berlim, em 1985,
foi a geléia de cacau, que fascinou e interessou
muito aos industriais, autoridades e consumidores europeus em geral. Uma pord:lca de incentivos
para os derivados do cacau_ deveria ser implementada no sul da Bahia, norte do Espírito Santo

e Amazônia.
A expansão do mercado interno, que diminuirá:
a oferta ao mercado internacional, é outra alterna-

tiva viável, sempre prometida e adiada pelo Governo e pelos industriais do cacau e c;lo clloco:la.te.
Neste sentido, estamos reapresentando Projeto
de Lei que inclui o ''cacau em pó", (que misturado
ao leite e aç(lcar resulta no choçolate iíguido)

e
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Sr, Presidente, Srs. Senado~, ,o.. atual estágio
dos _trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, mor:n.eJ,ltO er11: que se definem.os.fundameitto$:
que irão ~eger_ o ~rp. da econOI"flia brasil~ira_. ,
justifia induir em ~eu Pror)unciamento, comç
passivei subsídio, algumas referências sobre a política industrial sabiamente _esposada pelo Minis':'
diato .....,.. a aceleração de programas de descontêrio das Com~icações.
gestionamento, cujos resultados já se farão sentir
/1:1. preocup<ição em gerar localmente os produno corrente ano.
tos a serem utilizaqos pel9 setor vem sendo constante nas sucessivas administrações do Ministério,_
Graças à elevação dos tetos de investimentos,
serão implantados 4 milhões de terminais até pondo-se em_ vigor uma politica que objetiva.a
1991, número bastante expressivo, embora ain®
fabricação no país de todos o~ insumos nec::esinsuficiente para atender às necessidades cressários ao sistema nacional de telecomunicaçqes•.
centes que se esboçam.
por indústrias controladas por capital brasileiro;
a _maximização do índice de nacionalização des~
O acesso aos relatórios de administração das
empresas que enfeixam as atividades do minisses insumos; e a efetiva inoorpofação da tealotério- à Telebrás e a ECf,- revela que o setor logia de produtos e equipamentos fabricados lode comunicações do pais conta com empresas
calmente, com apoio em tecnologia externa.
rentáveis, administradas com ftrmeza e criativiAspecto relevante ne~ política sustentada pÇlo
dade e que dispensam quaisquer subsídios gover-.
Minl..&tério _é a preocupação em desenvolver. no .
namentafs.
país os produtos necessários ao sistema naciona!
de telecomunicações·.
Trago a.esta casa resultados bastante relevanContudo, em mornento algum pensou-se em
tes, atingidos nos últimos três anos.
impedir a livre cOnvivência cOm o capital e a ieC-.Assim, na, área de telec::omunicações:
lf Ampliou-se à densidade telefônica de 8,4 nologia estrangeiros;
_
telefones.por 100 habitantes para 9,4 prevendo-s_e
~ulou-se, pois, a existência de "Joint-venchegar ao ano 2.000_ com 13,3 telefones para
tures", como foram de assegurar o estabeleci·
I 00 habitantes;
mento de indispensável fluxo de transferência de
2) Implailtaram-se 1.130.000 novoS terminais tecnologia, ensejando a nossos técnicos permatelefôntc:os.. dos quais 240.000 em tecnologia diginente atualização.
tal, e contmtou-se ~atê dezembro de 1~87-:--:
As multinacionais aqui existentes no início da
a implantação de 2281 ~000 novos terminais, dos implantação. de nosso sistema de telecomunicaquais L<!;;!l,.QOp em tecnolqgia digital;
ções foram induzidas a se associarem minortta..
3) Estend~ram~se serviços telefónicos a _mais . riarnente."à einpresas nacionais, com a condição
2.739loc~1is:faQes, no programa çle interior_izaç:ão,
de o poder de decisão ficar sempre com empree os term_inaís. específicamente rurais evoluíram sário brasileiro.
-Desta forma, passaram ao _efetivo controle de
no periodo ~e 63.000 para 116.000;
4) No programa de popularização, o número
grandes empresários brasileiros indústriais .de
de telefones_ ~eu de_ 92,4 para 180,1 mil;
grande porte que hoje, jlU'ltamente com outras
5) Implantaram-se serviços de DOO e DOI em
aqui nascidas, garan~em o suprimento do mermais 450 localidades;
_
cado setori~, eliminando praticamente à neces,..
6) Introduziram-se mais 28.835 terminais na
sidade da importação çl~ equipamentos.
rede t~lex; ·
Tais rnedida,s, ao meSJT}o, tempo em que ense- .
7) Em comunicação de dados, ampliOu-se o jarMJl inyeS~rn.en~ em. moed_a_for:te no parq\.le
serviço RENPAC (Rede Nacional por Comutação industrial --:- d.ispensando indesejáveis emprésem Pacotes) em 1.678 portas instaladas (CreSci- timos a juros flutuantes - vieram garantir tam~
bém à aceferaç_ão da capacítação tecnológíca namento de 194,2%) e aumentou-se em 163,3%
o número de terminações insta1adas no serviço ciou_al e hoj~ 9,!;;_% dQ$ equipamentos utilizados
transdata, ora dispondo já de 15.769 terminações; pelo sistema Telebrás são produzidos no país,
sob J:oncepçâo tecnológica nacional.
8) O tráfego local cresceu a uma média anual
Para demonstrar a vitalidade d~ nosso parque,
de 8%, o interurbano 18% e o internacional basta referir que o Brasil exporta equipamentos.
15,4%.
de telecomuuic<Jçóes para diversos países _da
Na Área postal igual esforço foi despendido, América Latina, muitas vezes em pacotes envo!-.
como se enumera:
vendo também o segmento serviços, e a pauta
1) Desde 1986, todos os mlU'lic:ípios do país, de exportaç~s inclui diversos itens de tecnologi~
passaram a contar com atendimento postal;
de ponta.
. .
2) Foram criadas 3.227 unidades a rúve1 urbano
Vale dizer que, no periodo 85~88, foram abe$,s
e 4.702 postos de correio rural;
oportunidades comerciais no valor de 150 ,rn!~
3) Foi estendido o serviço telegráfico a rnais lhões de dólares.
.
356 agências;
Não restringir o acesso ao capital 'estrangeiro
4) Implantaram-se 21,7 unidades por dia;
foi, portanto, uma sábia medida, a ser considerada
5) Foram instaladas 57 novos centros de distri~ pelos constituintes que sustentam posições radibuição domia1iar;
cais contra o investimento externo, na defesa in6) Foram criados a624 empregos na área ope- conseqUente de um modelo inviável de empresa
racional, sendo 4.226 de carteiros;
nacional.
7) Implantou-se a rede postal a,érea.' da AmaNote-se que o Ministério, a par de estimUJ.âr
lÔnia;
o consórcio industrial, incentiwou também a cria8) Intensificou-se o emprego dos recursos da ção e a expansão de pequenas e médias empreinformática na área operacional.
sas, de capital estritamente brasileiro.
Convém assinalar que o desenvoMmento pleno

de um ,projeto de telecomunicações, do planeja~
mento à ativação do Sistema, demanda, na melhOr
das hipóteses, trinta meses.
·
O congestionamento .que começou a eclodir
nos grandes centros. em 1985, foi conseqüência
de contenções anteriores, impondo - de ime-
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Louve-se, também, o discernimento do Ministéifo em paralelamente estimular a pesquisa e
o des_emrQlv.imento em centro de grande eficiência, o~ da Teleb~.
· · ·Doi; tr;ilialhoo nele realizadoS, já resulta contribWção_ expressiva à nossa indústria como é o
caso de modernas centrais digitais, das fibras ópticas, dé.~stações terrenas para satélites, e do telefone de tecla modelo brasileirO:
Sr. Presi_derrte, Srs. Senadores, este é o panorama atual_das comuhicações.brasileiras. Preservá-lo em sua integridade é dever inquestionável
de todos nós.
EntendO_ que ,a atuação do Ministério ·das co--municações é um exemplo a ser seguido por toda
a estrutura estatal.
Reconheço que o Governo Federal vem~~ em~ -.
penhandO furido na adoção de medidas antiinflacionárias, muitas vezes amargas, mas justificáveis
em sua essência.
No e_ntap.to; acho que tais medidas não devem
abrigar, t~~- generalistas, que ~tendam, as empresas economicamente r~t4veis, o mesmo tr~
tametltÇ> .disl:>ei"!~O_ ~ ç.utras organiza_ções, rec()nheddam~nt~ defi_c~ali.- . . ~- _ ___
Entendo_, PQ~.nto. que medi9as çomo o con-_
gelamento d~ URP e a proibição de admissão
de novos_ empregados, quando a necessidade o
determinar, já, não deveriam ter sido aplicadas
as empresas_ do ~stério.
É justo que _maniftgste grande preocupação
quando paira no" ar a possibilidade de cercearem-se inveStimentos como forma de reduzir o
déficit governamental.
Reduzam-se, sim, os investimentos desnecessários.
Porém, por sua comprovada eficiência e rentabilidade, as empresas do Ministério das Comunicações deve ser deferido tratamento diferencial.
Caso contrário, estaremos contribuindo para
as de gradação de um setor de vital irnP6rtància
para o país.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) Conc;edo a palavrit a() hC?bre Senador Aluízio Be-

zerra.

o

SR. AUDZIO BEZERRA (PMDB - AC
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o Brasil continua sendo, após três- anos
de Nova República, da chamada "Prioridade pelo
Social", um dos líderes mundiais em íncUc:e de
cárie dentária. Segundo a OMS, o limite de aCeitação de cárie dentária de três dentes atacados
por- criança_de 12. êJnos.. f'lo Brasil esse índice
é de 6,7 dentes, ou seja, mais de 100 põr c:erito
acima do tolerável..
Essa realidade é _aind.a mais inaceitável quando
se sabe que o Brasil, apesar da crise do modelo
econômico destinado a exportar capitais e riquezas para o exterior, tem recursos; potencialidades
e c:erto desenvolvimento econômico _que possibilitariam a superaçãO de mazelas da saúde oomo
esta questão d~ cárie de!JWi~. _basta dizer que
Cuba, urri país qUe tive a oportunidade de conbe~
cer pessoalmente; tem praticamente superado este problema. As crianças cubanas têm lindos dentes. lsso é ainal de saúde, de desenvolvimento

e
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econômico, social. As cri_anç:as cubanas i-ti;o pascípio por município, sobre suas n:e-~essidades,
O primeiro desses acordos acaba de Ser cansam fome, não aÍ1d~m _descaJ.ça~. têm 'e.,sçolas, , . apontando~ p_rioridades, cujç atendimento ficará
cretizado na assinatura de convênio entre o Governão andam perambulando p~las ruas_ para pedi- , configuradq na proposta orçmn~a a ser enc:ano -do Estado e a Companhia Vale do Rio Doce,
rem comida ou para assaltarem. ~es ,dac;i_os de- . .IJ'l.~da à .t\{;s.embléia. l:egi;s1.$a . .
empresa cujas atividades.têm grande abrangência
vem ~r discutidos, comparados, para que se veja
,Anúncio ,ofiçial sobre as difetrizes_,do gover- sodo-eeonômica na vida capixaba, a qual particidarameote que mesmo em países pobres, desde
nadar Max Mauro foi há dias feito pelo titular da
pará com recursos humanos e financeiros no vaque se processe a transform.!i!ção da sociedade, . Çoqtderiação do Planejamento estadual, secre- lar estipuJado de 31.700 OTN.
a independência eni relação ao imperiaJismo, a
tário Albuíno Cunha Azeredo, durante pronunciaOUtras empresas de grande porte instaladas
elevaçãodascondiçõesdesaúde,devida,éplenamente_ que_ levou ao I_Congresso da Associação no Estado, como-a Cia. Siderúrgica de Tubarão
mente possível.
de Prefeitos e V-ereadoreS do EstadO do EsPírito
(CST) e a Aracruz Celu1ose SA, entre outras,_já
No mesmo noticiário de hoje, inronnações da
Sarito -(APRÓVES), de Cuja sessãO ·solene de enestão sendo abordadas pelo Governo ·do Estado
sociedade brasileira de pediatria indicam ·que nos
.~amento ~cipei. no dia 16 últimO _(Sábado)
como o mesmo objetivo- assim -como "o Banco
próximos 5 anos, cerca de 2 milhões. de cdMças
m.1 Qualidade de palestrante, relatando as conquis- Nacional do Desenvolvimento Económico e Semorrerão no Brasil por causa da fome! Tudo isso
tas cl.o munli:ipálismo no proceSso constituinte.
cial (BNDES), de que se espera estreita colabose agrava quandO a linha da política ecOnômka
' __,_~a é a priQ,~ira· V~ Qúe a Pop~Ílçâo -capixaba
ração, mediante a elaboração de cenários para
do governo tem sido, ao contrário do que diz
será ouvida, em processo de discussão aberta,
o desenvolvimento, orientação de prioridades e
qa '_eJaboraçi!i.o da proPosta orçamentária- cum- orientação _sobre as linhas de financiamento cUsa dnica propaganda, a de _cortar ôs gastos sociais.
Mesmo_ diante da ameaça de que 2 milhões de
prii'lao-se desta fonna a promessa feita no pleito
ponivels.
crianças morrerão nos próximos g anos, o goverelei~oral de 1986 pelas forças progressistas do
_Dev9 assinalar, Sr. Presidente, que o Estadó
no continua achatando salários, investindo menos
PMDB no Espírito Santo, a qual não se realizou do Espúito Santo- recebeu nas três últimas décanos planos sociais e construindo obras que apenÓ decurso deste ario ,;ar. absOluta raJta: de condi- das, em race de sua privilegiada posição ·geográM
nas favor~erão as grandes empreiteiras, .como , ~õ'es fav:or~~if;,' ~'r .~ecorrê.ncia ~a ~ormidável
fica na_costa atlântica, consideráve~ investimen~
essa ferrovta norte-sul.
cr:lse recessiva que se mstalou no País.
tos, principalmente nos setores portuário, cloroPor aí, podemos medir esse governo. Paises · ' ' 'Muito se ten1 fafado sobre participação popular químico e siderúrgico~ sem -que, contudo, a. tais
como Cuba e Nicarágua, que não produzem urna
na administração pública•. setripre apontando-se
investimentos tenham -correspondido aplicações
gota de petróleo,_que partiram praticamente do
lnanifestações 'oCáS!Oriais de móbilização c::omuem infra-estrutura SQCial, rodoviária e urbana, cuja
nada, e que foram sempre agredidos, cercados,
nitária-aníVeldemuil.icípio.Desta:reita,riOentarito,
demanda não pôde até hoje ser atendida pelas
bloqueados pelo imperialismo. norte-americano,
idéia se reveste de pragmatiSmo· e, portanto, administrações estadual e municipais.
conseguem elevar o nível das condições de vida.
de maior objetividade, na medida em que a resA consciência dessas distorções.e. da impossiNicarágua, agredida por uma guerra contra o propO$ta govemarriental às reivindicações populares bilidade de atendê-las é que está levando_ a admigresso da história, conseguiu alrabetizar em mas- · ·ser3 concretizada no _orçainento público- e, por
nistraçã_o do-governador Max Mauro, com o apoio
sa, conseguiu erradicar a paralisia jnrantil, canse- ' -oon~eguin_te; na: prática.
.
.
- - .
das lideranças políticas, empresariais e comuniguiu reduzir a mOrtalidade inrantil. O Brasil que
' Adota-se, com· a. iriiCia:tiva, o prfu.cípio :da CD-' •. tárías mais lúcidas, a se--mobilizar no _sentido de
produz petróleo, tem indústrias, é um dos cinco 'geStão das obr3s ·e dos serviços públicos num
resgatar, no_ possível, os níveis de- qualidade de
maiores consum!_dores de medicamentos do · 'paê::th definido entre governo e sociedade,. num . vida da população capixaba há_ algum tempo sumundo, não consegue alfabetizar, não consegue
sistema de ampla transparência dos atas pohlicoprimidos.
·
tirar milhões de brasileiros das favelas, onde vivem
administrativos, os quais estarão expostos, no EsAlimentando, assim, a expectativa de que as
como se não fossem sere_s humanos!
. pirito Santo, à fiscalização do povo:- --grarides empresas com atuação no território espi·
Portanto, S_enhor Presidente._ Senhores ConstiNa série de encontros microrregionais que prorito-santense se façam parx:eiras desse esforÇo,
tuintes, quando se aproxima a data internacional
moverá a partir de maio, o Govemo do Estado
no qual me integro formalmente, aqui expresso
dos trabalhadores, o primeiro de maio, devemos
-.atentando notoriamente para a recessão et:"CF o justificado desejo de que, conformé está formunõnlica e a conseqüente crise das finanças públilada a iniciativa, o Plano Diretof de DeseiW()lvi·
ratificar e gritar a bom som, que _o_ mundo caminha para o sOCialismo e que as c.onquistas dos · Cas -procurará associar~se às rnunicipalidad'es
mento do_Estado do Espírito Santo seja uma realitrabalhadores do mundo,_ como o ,são _a Cuba
nos investimentos de prpgramas es,pecificamente _dade dentro dos próximos doze m~ses.
socialista e ~ Nicarágua sandini~t;l._ produzem o
s.êmel~ntes, objetivando aí a radonalização dos
Tenhp dito~ Sr. Presidente.
progresso_social, cUJtUra1, a eievaçãO_dãs relações
~tos e melhores índices de produtividade.
humanas. EnqUanto issO, no B.rasü onde polítiCa
.
.
.
SR. PREsiDENTE (Dirceu Carneiro}Ao trazer esta notícia ao conhecimento de V.
económica é contra o Trabalhador, esse progresCqnc~do ~ palavra ao nobre__Senador Ronaldo
so não chega nunca. Dados do próprio IBGE aca- ~. desejo congratular-me com o povo espírito- Aragão.
bam de apontar um crescimento_.do núme_r_o de .Santense pela decisão do governador Max Mauro,
desempregados no Brasil. Af está o "tudo pelo .ilitegrando-nie desde logo aos esforços que de
O SR. RONALDO ARAGÁO (PMDB - RO.
social" do Presidente Sarney. O Pre&Idente que
parte a parte venham a se manifestar com vistas
Pronuncia o-segUinte discurSO.) -..::..:sr."Pi"esidente,
diz
.
d
d d'
ao êxitO da participaçãO popular no programa de Srs. Senadores:
__
men~~r~~~e~~s c':t:O~~ ~~c!:Voasc:s~ol~: GóVerrio.
-Através do Decreto~Lei n 9 288~ de 28 de
pela criminalidade e onde a cultu~:a ê absoluta-,Sr. Presideltte,
· ·
reiró de 1967, o ·Gove"i'110 Federal regulamentou
mente inacessível ao povo, que é obrigado a viver
- 'SrS. Senadores, trago aO con-tie<:ifnento da Ca- - a·-zona rranca de Manaus e garantiu isençãc? de
na escuridão da ignorãnCial
'sà Outro assurito. __ _
_
impostos aPenas às mercadoriaS- destin~d~ aos
- · · 'Ápoiado _em acordos de cooperação _técnica
comerciantes e aos indUStriais, ·condicionarido
O SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -e'finãnceira com as maiores empresas_s_ediadas
ainda assim ó benefício à concessã-o de crédito
Concedo a palavra ao nobre Senador José I_gnácio
território capixaba, o Governo do Estado do
fiscal pelo Estado.
Ferreira.
- Quando da regulamentação do rererido decre- -Espírito Santo dá o primeiro passo para a elaboração de seu primeiro Plano Diretor de Desenvolto-lei, estendeu-se essa iseQção a todas as aquisiO SR. JOSÉ IGNÁCIO ~ (PMDB
- ES. Prohuncla·o seg-Uinte discurso.)- Sr. Previrilento.
ções eretuadas por pessoas jurídicas, contrariansidente, Srs. SenadoreS: -. ~ ~~eia-se a iniciativa no rato de que o processO
do-se, assin1, frontalmente_ o- espírito do decreto
O orçamento do Governo do EStado do Espírito de expansão por que passou o Estado nas últimas
e prejudicando, sensivelmente, o-comércio local,
Santo para o exer<:fcio de 1989 estará Iortemente· _Qé,cadas.alterou profundamente tanto o seu perfil
pois permite que os consumidores adquiram os
impregnado pela participação popular. Através de
~onômico quanto as caracteristicas sociais da
produtos industriais diretamente de outros estados, -com uma carga fiscal bem mais suave. -um programa intensivo de coilsultas que se iniCia- . po_]),ulação, daí decorrendo a necessidade de anárá em maio vindouro,- a- pOpulação (liP.eranças
~:e projeção de tendências e, conseqüentemenNão se pode admitir que o regulamento <:ancomunitárias, politicas, elripresariaiS, religiosas
te; de planejamento dos investimentos públicos trarie o decreto-lei e_ desse modo impõe-se a revi·
etc.) será ouvida pelo Governo do Estado. muni- a longo prazo.
são desse regulamento, de maneira que a insenM
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ção prevaleça apenas em relação às mercadorias _
à comerci.,}ização ou industrialização

destina~s
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)
Sr. Presidente,
Sfs~ Senadores,

em Rondônia, restabelecendo-se, em sua pleni-

Diante de tudo isto, o EStado de Rondônia rei·
- ~ VíriillCã. uma reViSão urgente ila legislação comA prevalecer os critérios atualmente adotados,
plementar, modificando--se a regulamentação do
Rondônia, não terá jamais condições de inStaJar
Decreto n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, e,
o seu parque industrial, em virtude das fadidades
restabelecendo-se 0 império da lei. de taJ sorte
fiscais oferecidas aos produtos industrializados
que a Isenção se resbinja às operações que destiem outras regiões do País. Estaremos sempre
narem mercadorias para comercialização ou intude, o Decreto-Lei n<~ 288/67 ·

condenados a ser exportadores de matéria-prima

dustrialização por parte de contribuintes tocali-

para os estados vizinhos e importadores de produ-

zados na Zona Frimca de Manaus e regiões equi-
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indireta de Olysses Quimarães para a Vice-Presidência da. República seria o tiro de misericórdia
no P~B~ Renegando seus princípios e prostituindo-se no Poder, a nossa ex-gloriosa legenda seria
total~ente _apeQrejada no próximo encontro com
opo~.

A proposta não contribui para consolidação de
nossas instituições, não corresponde aos interes~

ses nadonais. vistos na grandeza de uma perspec-

tiva histórica e não no V8n'4 o das costuras políticas
do dia-a-dia. Transformar em razões de Estado

tos industrializados.
pãradás: · · · wna manobra que a rigor; s6 serve às investidas
O Estado de Rondônia possuí potencialidades
CasO nOs seja n"egado esse direito, seremos
continufstas do deVemo Samey e 'às intentonas
obrigados a nos proteger c.óritra exploração in- divisionistas contra o PMDB, seria o mesmo que
que precisam ser desenvolvidas, mas lião podemos fazê-lo por estarmos amarrados a uma inter- discriminada _das noSsas riquezas, adotando mepreparar as exéquias do PMDB e o enterro político
didas extremas que declarem a ilega1idade do re- de.l' classe do seu Presidente.
pretação distorcida e injusta de um instrumento
_
_
legai, que nos está manietando economicamente
guiamento ciUKio ou alterem a concessão do créPara os que ainda acreditam no resgate da lee inibindo o nosso crescimento.
dito presumido, revogando-se ou limitando-se
Precisamos, ur9entemente, implantar indús- aos produtos que nos interessem, com 0 que _ gencia, será importante, na presente fase, evitar
a evasão de quadros, mas, dentro dos limites do
estará, automaticamente, revogando o beneficio
trias que possam util_izar.a nossa mad,eira, com
uma política racional de desmatamento e assim
fiscal na origem, tendo em vista que 0 artigo 49, razoável, do ético, da preservação de compromissos com o povo e a Nação. Devo dizer que
fixando definitivamente o empresário na região.
dq Decreto-lei nq 288/67, nos garante esse direito,
à prevalecer essa malsinada tese de fazer de UlysA atual política fisCal, em relação ao meu estado, mi medida em que condiciona a vigência do indesestimula essa fixação definitiva, pois lhe ofere- centivo fiscal à concessão, pelo Estado, do men- ses o Vice-Presidente indireto da República, não
tlaverá mais qualquer argumento consistente para
ce condições economicamente d~sf~orávels em
danado crédito.
·
permanência no PMDB. Mais importante do que
relação aos empresários estabelecidos em outras
Queremos que uma solução pacífica e consenregiões.
--sua1 seja encontrada. mas não abriremos mão os ·arranjos de cúpula. envolvendo o Presidente
A intenção do decreto-lei_fQ_lin~n!iYar ~opera- dos n!)ssos direitos, pois está em jogo o futuro da República e o Doutor Ulysses, é persistir no
caminho da coerência com os compromissos asções entre comerciantes e _indu~?liS de outros
do Estado de Rondôf1ia e da ·sua gente.
Estados e aqueles localizados na zona franca e
Faço um apelo ao Senhor Ministro da Fazenda sumidos em praça pública. De mais a mais, como
esse objetivo não está sendo alqmçado.
_
e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- tantos companheiros de nosso partido, já formaRecentemente, o assunto foi tema de estudos blica no sentido de que seja encontrada uma solu- lizei o rompimento com o Govemo Sarney. Se,
pela COTEPE, órgão de assessoramento do Cem-_ çã.o que satisfaça as partes envolvidas e que faça ao contrário, ao invés de marcar posição de independência o Presidente do nosso partido, figura
selho Naci~ de Política Fazendária (CONF_AZ) __ cumprir, fielmente, o Decreto-lei fl\" 288/67; o que
dele indissociável, optar pelo estreitamento de lique conclUiU que o decreto regulamentador deu significa garantir a Rondônia condições mÚ'limas
margem a que empresas não industriais e não para viabilizar o seu desenvolvimento sóci~eco gações com o Governo, já então de forma irreversível, na nossa conc~ção, estará prestando um
comerciais, em geral voltadas à prestação de ser- nômico.
desserviço ao País. É preciso ter em mente que
viços, fossem indevidamente aquinhoadas pelos
O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) o PMDB não pode servir a dois senhores: não
favores 'fiscais, em debimento das empresas de
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto pode servir ao povo e ao Governo Samey. SobreRondônia.
tudo agora com o congelamento de salários extreASOFRAMA tentou CPJltestar esse parecer, mas de Lavor.
mamente corroídos e quando a CPI do Sefiado
não apresentou argumentos convincentes que
O SR. MAl'ISOETO DE lAVOR (PMDB pudessem rebater o posicionamento da COTEPE.
PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ que investiga a corruPÇão nas escalas da administração federal sofre cefi:eamentos de toda ordem,
dente, Srs. Senadores:
Sustenta a Suframa_ser impossíVel idenblicar-se
Eis que de repente, em afronta ao bom senso vindos deste mesmo Governo. Isto significa que
a destinação da mercadoria. quando remeti~ pae à coerência, irrompeu na Assembléia Nacional além de aspectos pol'lticos também estão em caura pessoa jurídica. Esse_argumento, no entanto.
ConStituinte wn surto de saudosismo autoritário, sa preceitos éticos, diretamente ligados à probinão nos convence, porque os a'dministfadores tricom típicas propostas políticas do periodo ditato- dade no trato da coisa pública,
butários do ICM de há muito se acostumaram
' a lidar com tais questões, em razão da sistemática - rfãl: eleiçãO íildireta, prorrogação de mandatO e
Por todas essas razões, espero
esse episóde cobrança desse imposto nas operações inte- extinção de partidos politicas. Sobre a eleição indl- dio, essa tentação de fazer do Doutor Olysses o
reta, o Deputado Ulysses Guimarães, Presidente
restaduais, por causa dos critérios de aplicação
Vice-Presidente biônfco da República, terá o mesda Constituinte e do PMDB, já está devendo wn mo destir}o de um outro casuísmo posto em mardas respectivas alíquot.as, diferenciadas conforme
a mercadoria se destine a uso e conswno do
sonoro. e definitivo "não" às articulações, visando cha e que, ap que tudo indica, não prosperou:
próprio adquirente ou à comercialização. ou à inà sua eleiÇão pâra a Vice-Presidência da Repú- a prorrogaçãO dos mandatos municipais. Pouco
blica, indiretamente, pela Assembléia Nacional import.a se convém ao partido "A" e não convém
dustrialização.
Constituinte. Não se atribua ao Doutor (Jiysses ao partido "B"; se é do interesse do candidato
Assim sendo, desde a implantação de diferen, tes alíquotas do imposto. os estados aprenderam
a iniciativa desta medida ou a articulação ein cau- "'X'' à Presidência da República e desagrada ao
a conviver com a problemática da destinação fissa própria. A iniciativa formal não é, nem poderia candidato "Y" que as eleições presidenciais se
cal das mercadorias, nas operações interesta- ser sua, cabendo-a ao Deputado João Agripino, realizam simultaneamente com as municipais.
duais, adquirindo plena experiência para adminis- que por certo a tomou com as melhores inten- Nos tempos do autoritarismo houve casuísmos
trá-la convenientemente.
ções. Mas; no caso, o silêncio de Ulysses pode para fazer e desfazer coincidênc::ias de. eleições.
Não haveria, por conseguinte, dificuldade maior _levar' ao raciocínio de que "quem cala consente". Nada, nadtl mesmo~ justifica o retomo a estas
em se controlar as remessas para a Amazônia O que :Seria profundamente lamentável e negativo, práticas. E, se hoje temos apenas dois biônicos
Ocidental, dando-se tratamento diferenciado às tanto para sua imagem hist6rica, ·como para a no País, o Presidente José Samey e o Gove~dor
operações que destinassem mercadorias ao con- sobrevivência do PMDB e, ainda, para o resgiJarclo José Aparecido, passarfamos a ter, pelo menos,
sumJdor final, seja ele pessoa tisica ou jurídica.
da Assembléia Nacional Constituinte.
50 mil biônicos, isto é, os prefeitos, vlce-prefeitos
Apesar de toda essa fundamentação da Cotépe
Se os tempos são'de transição -longa e dificil, e vereadores de mais de 4 mil municlpios de
prevaleceu a opinião da Suframa, contra tudo e
mas ainda assim transição democrática - não ~o o País. De grande instrumento de consolicontra todos, em detrimento do controle mais faz sentido essa eleição indireta, extemporânea, dação das instituições democráticas, a Assemeficaz dos impostos e em detrimento do desenvol- indigna do Poder Constib.linte, porque repudiada bléia NaCional Constituinte passaria a ser uma
pelo povo. Visto pelo prisma partid6rio. a elelç6o
vimento de Rondônia.
l6brk:a de billnicos.

a

que
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Outro ponto que gostaria de abordar neste ráplCdllfOrmidade com a delegação de competênda
do pronunciamento_ diz respeito à emenda do De- . _que_ lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-

putado Adolpho_de OJiveira, dispondo sobre a
extinção dos partidos políticos. sob a justificativa

de que teriam suas origens na legisla_ção autori-

tora n9 2, de 4 de_abril _de_l_97J; e tendo em
VIsta o que consta dó Processo n9 19071/87-6,

ReSolVe ~tifiCar os ~-rmos da concessão _ante-

tária. Ora, Sr. Presidente, este suposto- pUrismo
doi', pãfa manter -apoSf!iifuaã Vara Slfva-de Medeié de um lrrealiSrilO a toda prova. Em pnmeiro
ros, TéCnico-Legislativo, aasse Especial, Refelugar os partidos devem ser preservados, fortale- _ rênciJ:~__tiS~2_!i, do Quadro P~rmanente do Senado
ciclos, purificadoS sé põSSfVel, salvo aqueles que
Federal, nos termos _dos artigos 101, inciso III,
a juizo popular, inanifestado nas umas. tiverem
parágrafo único, e 1D2, inCiso I, alínea a, da Consque sair de cena. Este é o jogo democrático. Totituição da República Federativa do Brasil, combidos sabemos que logo após o movimento de
nados com os artigos 428, inciso Il, 429, inciso
64, para ser preciso em novembro de 65, em_ .l~4JO. . iiiciSoSIVeV~43S.-;e414... §49,daResolução
conseqüênciadoAI-2,editadoemfmaldeoutubro
SF-rr~ 5:_8;- de 19'7_2; ~go 29, parágrafo único,
daquele ano, foram extihtos ·as pãrtidos politicas _ da Resolução Sf_ n"' 358, de 1983; artigo 39 da
Resolução SF n9 13, de 1985, e artigo:l?daResode então. Viveu-se, a partir de então, o tempo
da camisa-de- força do bipartidarismo. Posteriorlução-SF (L? 182,_-de. 1987, com proventos intemente, também ARENA e P.MDB foram extintos, -grars, observa® o-_arsposfo no artigo 102, § 29,
já no Governo GéiSel, qUarido a juízci do pacto
da Constituição Federal. _ ___
.
de poder então vigente, aquela estruturação partiSenadO -Federal, 27 de abril de 1988.- Senador HumbertO LuCena, Presidente.
dália tornou-se iode~jável. Q1,1erer repetir a· dose,
nos dias de hoje, não tem qualquer sentido; note-ATO DO PRESIDENTE
se que o partido do Deputado Adolpho de Oliveira,
o PL. não seria alcançado pela sentença de morte
que ele pretende decretar à grande maioria das
_0 Presidente do Senado federal, no uso das
demais agremiações partidárias.
_--atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item
Essas tentativas de retrocesso politico-institu38, e _97, inciso IV, do Regimento Interno,- em
cional, a que me referi, precisam ser cortadas
conformidade com a delegação de competência
na raiz. Para isso, não basta o nosso repúdio;
que lhe foi _outorgada pelo Ato da Comissdo Oirefaz-se urgente aplicar o antídoto da nossa açào tora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
política contra o casuísmo de eleição indireta, __ vista 0 que consta do Processo n9 19072/87-2,
contra qualquer prorrogação de mandatos, a favor
Resolve retilicar_ os termos da concessão antedo fortalecim~to.dos parti~os e da ~alorizé)_ção
rior, pai-a manter ap_osentado Sebastião Veiga,
das casas l~tSiati~as. Se_ c~~rm.os os braços--:_~ -Técnico- LegisJativ.o, Qasse Especia1, Referência
em face das mvestidas do aufontansmo teremos NS-25 do Quadro Permanente do Senado Fede~do a melh~ _das o_po~dades para canso- ral, no~ termos dos artigos 101, inciso m, e 102,
inciso I, alínea a, da Constituição da República
lidar o poder c.~ e Vlablllzru: a nossa longa e
turbulenta tra~stçao democrática. .
Federativa dc;>f?r~~._c;_ombinados com os artigos
Era o que tinha a dizer, Sr. Pres1d~nte. (Muito 428 inciso IJ 429 inciso I 430 incisos IV e V

bem!)

438: e414, §

4•, cm: Resolução SF n• 58, de 1972:

artigo 29, parágrafo único da Resolução SF n9

358, de 1983; artigo 3• da Resolução SF n• 13,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
de 1985, e artigo 2• da Resolução SF n• 182,
Presidência lembra aos Srs. Senadores que com- -de 1987, com proventos integrais, obseivado o
parecerá ao Senado, no -próximo dia 3 de maio,
disposto no artigo 102. § 29, da ConstituiçãO Feàs 1o horas, s·. Ex" oMinistro de Estado cia_A,dmi- deral.
nistração Aluízio Alves, atendendo à c:onvocação -,----'Senado federal, 27 de abril de 1988.- Senafeita através do Requerimento n9 .2l, de 1.988.
dor Humberto_ 41~ Presidente.
As inscrições para interpelações ao Sr.-Ministro
estão abertas na Secretaria-Geral da Mesa.

O SR. PRESmEI'I'IE (Dirceu Came~o}- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a

sessão às 13 horas e 50 mi-

nutos.)
ATO DO PRESmEI'I'IE

N' 51, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no usç das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso )V, do Regimento Interno, em

ATO OOPREsiDEI'ITE
--· -1'1."53, de 1988

o Presid~nte ciO 8eflado Fede-Tal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de_ 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o gue çonsta do ~cesso _n'l 003565/88-2,
- Resolve·aposentar, por invalidez, Valentim Ferreira da Costa. Técnico Legislativo, Oasse "EsPe-

Abril de 1988

cial'', Referência NS-25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos __artigos 101,
inciso I, e 102, inciSo I, allnea ''b", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados
oom_os artigos 428, inciso rn, § 29, 429, inciso
ffi, 43()," iilcisos IV e V, 438 e 414, § 4"', da Resolução
SF n~ 5"8, de 1972; artigos 2~. parágrafo único,
e .1"', da Resolução SF n"' 358, de 1983; artigo
3"' da Resolução SF n"' 13, de 1985; artigo 29
da Resolução SF n9 182, de 1987, e artigo ]9
da lei n"' 1.050, de 1950, com proventos integrais,
__Observado O disPosto rio artigo 102, § 29 da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de abn1 de 1988. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESmEI'I'IE
1'1• 54, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item
3S. e -97, inciso IV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de competência
qüe lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretot'a ·n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~ 004.401/88-3
Resolve aposentar, voluntariamente, Hugo Carvalho Vieira, Adjunto Legislativo, Oasse "Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101,
fnciso m, e 102, inciso l, alínea "a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, colnbinados
com os artigos 428, inciso TI, 429, inciso I, 430,
_incisoS IV e V, 414, § 49,_e 438 da Res_oluç~
SF n? 58, de 1972; artigo 29, parágrafo único,
da Resolução SF J1'? 358, de 1983, artigo 3~ da
Resoluçáon'? 13, de 1985,e artigo29da Resolução
SFn9182, de 1987, com proventos integrais, observado o limite previsto no artigo 102, § 21', da
Constituição federal.
Sel1ado F~deral1 27 de abril de 1988. Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESmEI'I'IE
N? 55, de 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atnbuições que lhe _confel1!!rn os Qrtigos 52, item
.3"8~-e 97, inCisO IV, do Regimento Interno, eni
cOnformidade Com a delegaÇão de competência
que Jhe foi outorgada pelo Ato n"' 2, de 1973,
revigorada pelo Aro n912, de 1983, da Comissão
Diretora, tendo em vista o que dispõe a Resolução
rt 130, de 1980, e çie acordo com o que consta
no Processo n9 003892188--3,
·
Resolve dispensar o senhor José Silvério Rocha,
do emprego de Assessor Técnico do Gabinete
do Senador Aluízio Bezerra, contratado sob o regime jUrídico da Consolidação das Leis do Trabalho
e do Fundo de Gaiantia por Tempo de Serviço,
a partir de 7 de abril de 1988.
Senado Federal, 27 de abril de 1988. Hum_berto Lucena, Presidente.
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l-ATA DA 5• REUNIÃO, EM 28 DE
ABRIL DE 1988
].l-ABERTURA

que dispõe sobre a adoção de temas curriculares versando sobre a educação' quanto à ne_cess_idade de doação post mortem de órgãos, nos cursos de 3? grau e outrqs profissiona1izantes.

-Inexistência de quorum para abertura da
sessão.
1.2- ENCERRAMENTO
!.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO

2~

s~

2 -ATAS DE COMISSÕES

-ProjetO de Lei do Senado no 22/88, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,

1.1.1'- Comunicação da Presidência

Ata da

1.3.1 -Projeto de Lel

3 - MESA DIRETORA

__ 4- LÍDERES E VICE·LfDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANEI'ITES

Reunião, em 28 de abril de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidênda do Sr. Meira Filho
ÀS I O HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS: SENADORES:
Mário Maia -

Aluizio Bezerra -

Nabor Júnior

- Leopoldo Peres - Carlos IJ'Carli - Aureo
Mello - Od~_cir So~res - -Ronaldo Aragão Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel
--Jarbas Passarinho --João Castelo ~ Alexan~
dr e Costa- Edison Lobão -João Lobo - Chagas Rodrigues ----,. Álvaro Pacheco --Cid Sabóía
de Carvalho- Mauro Benevid~s- Carlos Alberto
-José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura
- Marco Maciel - Ney Máranhão - Mansueto
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Fiiho -Albano 'Franco Francisco Rolle_mberg- Lourival Baptista- Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar_-

José lgnâcio Ferreira - Gerson Camata João Calmorr -·Jamil Haddad -Afonso Arinos
-Nelson Carneiro- Itamar FrancO -Alfredo
ç_ampos - Ronan Tito - Severo Gomes- F ernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva- Jrapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa- Meira
Filho----:: Roberto Campos- Lourem~erg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldaliha berzi- WilsOn M-artins -=-Leite
Chaves - Affonso Carnargo - José Richa Jorge Bomhausen - Dirceu CarneirO __::Nelson
Wedekin - Carlos Chiarem -José Paulo Biso!
-José Fogaça.

Senadores. Entretanto, não" há em plenário o quo·
rum regimental para abertliia da sessão.
-NOS termos do§ 2° do_ar;t. 180 do Regimento
Interno, o expediente que" se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, indePen·
cientemente da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A lista
de presença acusa o_ comparecimento_ de 71 Srs.

Despacho nos

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está
enç;;errada a reunião.
(Levanta-se a reunião às fi horas e 5
minutos.)

EXPEDIENTE
tenno~ do§ 2~' do arL 180
do Regimento
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vação de órgãos, nos estudo_s de histocompati- condiÇões fisiOl.Q_gka~ potenci"!-iS, para retransbi!idade e .de imunossupressãcr; a realização de plante (uma segunda e terceira vez_) no caso de
testes "in vitro" envolvendo respostas imunoló- falhar o primeiro transplante.
gicas antes do transplante, e a melhor condição
O problema principal é, hoje, a conscientização
do paciente aum~~taram gloriosamente a probado povo e das autoridades, e a existên~ia de preDispõe sobre a adoçá o de temas curbilida-de· de SüCesso funcio.rlal do transplente.__ E - conceitos e pré-julganien(os a respeito do tema.
riculares versando sobre a educação
essa vitória se deve, não apenas aos avanços téc- Isto só se resolve com educação_,
quanto à necessidade de doação post
mortem de órgãos, nos cursos de 39 niCos e científicos, mas também à conscientizaÉ, portanto, em prol da saúde do povo brasüeiro
ção do clínico e do paciente sobre a dísponl- que defendemos _a adoção de temas curriculares
grau e outros profissionalizantes.
bilidade dos trat:lrnentos e ainda, ao apoio político versando sobre doação de órgãos para fins de
O CoJiQresso Nacional decreta:
e econômico recebidos.
transplantes, nos cursos de terceiro grau e outros
Art. 1n Os cursos do 3tgrau e os das Escolas
profissiOnalizantes, como as Escqlas de Polícia,_
O rim continua a ser o órgão mais comLirriente
de Polícia, dé Polícia Rodoviária, de Bombeiros
de Polícia Rodoviária, de 6ornbeiros e de Qutras
transplantado. Mas se fazem, também, transplane de outras Corporações Militares, conterão em
Corporações Militares. É,_ ademais, um chamado
seu currículo, temas s_obre_as necessida.des, van- tes cardíacos, hepáticos, de pulmão. de pâncreas,
às f_qJças _militares,_ .especia1~ente entr~ aquelas
de pele, de tecido hematopoiético, de córnea, de
tagens, legislação e estratégias para a doação e
envolvidas, freqüentemente. com pessoas trautecido nervoso, músculo-esqueÍético, bem como
obtenção de_ órgãos humanos para transplantes.
autotranspl.:intes de artérias e veias. AJguns são
matizadas.
Art 2° Esta lei entra em vigor nq_ data de sua
Assim ·sendo, acreditainos que o prCJjeto de lei
feitoscom.uma certa tranqüilidade. Outros tradupublicação.
que ora apresentamos possa c:ontribUíi no increArt. 31 Revogam-se as disposições em con- zem a esperança de solução, num futuro não muito _distante, para os problemas de milhares de
mento da oferta de órgãos para o transplante,
trário.
motivo pelo qual o subscrevemos e subinetemos
pessoas, como é o caso dos· estudos em animais,
Justificação
à consideração dos nobres sen~Qo~~s desta Casa
demonstrando regressão de diabete experimental
A história dos tdtllsi5lantes começa com as_ten:
Sala das Sessões; 28 de abn1 de 1988.- Francom transplantes de células de ilhotas de Langetativas frustras de utilização de rins de doadore,s rhans por meio de injeção em ramos de veia aorta,
cisCo Rollemberg.
cadáveres, associados à rejeição imuno)ógica pu cavidade peritonal, etc.
.
à morte do paciente, gerando_uma desesperança
Hoje, o númerQ de_c_andidatos a. lrémsplantes
ainda maior nos portadores de insuficiênCia fenâl, -é pelo menos dez vezes superior ao número de
em função da expectativa que se criara. O êxito pacientes que o recebem.
começou a acen<:lr em 1954, com um tr_ansplante
Por outro lado, o conceito atual de "morte cererenal dínico bem-sucedido no Hospital Peter Bent bral" no-lugar de "morte cardíaca" troUXe um
COMISSÃO PARLAMENTAR
Brigham, quando uma equipe de espedalistas im- grande a:vanço às transplantações clínicas uma
DE INQ<IÉRITO
plantou com sucesso o rim de um doador gêmeo W{Z que abriu a possibilidade de os órgãos serem
idêntico em um padente jovem com inSuficiência obtidos. de doadores e condições circulatórias
Destinada a "apurar a política de conrenal crônica.
ideais, sefn a necessidade de agUardar a parada
cessões de emis_soras de rádio e televl~
Infelizmente, a maiorta dos pacientes não pos- circulatória, o que sempre acarretava um período
são em todo o País, e irregularidades
sui um doador gémeo idêntico, mas impusera-se, variãvel de anóxia normotérmica até que o órgão
ocorridas no Ministério das Comunicade forma incontível, ~a_ interesse na ext~nsão Q.c21 pudesse ser retirado, com conseqüências fatídições".
técnica de transplante para pacientes genetica- cas para o transplante. Com o órgão viável (e
4• REUNIÃO, REAUZADA EM
mente diferentes em_ teJ~ão ao doador do ó_r_gão, histocompativel) o transplante passou a ser mais
8 DE!MRÇO DE 1988
fosse parente ou não, cadáver ou mesmo um seguro. Abriu-se, _destarte, o caminho, definitívaprimata. A primeira etapa a ser vencida traduzia mente, para o uso oxitoso do rim cadavérico, obtiÀs nove horas e cinqüenta minutos do dia oito_
a necessidade de reduzir a resposta imune e pro- do, na grande maioria das vezeS; de pessoas com
de março do a_no. de mil novecentos e oitenta
longar a sobrevivência do enxerto; e foi preciso traumatismo ou acidente vascular cerebral.
e oito, na_ Sala de Reuniões da Comissão de Ecodescobrir e desenvolver várias técnicas imunossuP.roblem.as de massa exigem solução de massa.
nomia, presentes os Srs. Senadores Marcondes
pressoras. Entretanto, ainda era freqUente a perda
t_ preciso que o povo conheça as vantagens
Gadelha, Presidente; Wilson Martins, Relator,
do transplante: se não fosse pela rejeição, era-o e as características dos transplantes, que os pai
PomPeu de Sousa, Edison Lobão, Nelson Wedepela morbidade e morte_ do paciente devido aos cientes __tenham a possibilidade do tratamento e
kin, Chãgas Rodrigues, Luiz Viana e Mário Maia,
extensos e prolongados tratamentos imunossy_-_ saibam como buscá-lo, que a equipe médica disreúne-se a Comfssâo Parlamentar de Inquérito.
pressivos.
ponha dos meios e condições de oferecê-lo.
destinada a "apurar a politica de concessões de
Em 1963, a-Perspectiva -da diálise Crônrca e,
: "E"as riecessidades são duplicadas ou triplicadas
emissoras de rádio e televisão em todo o País,
posteriormente, o_s avanços-na téc_nic;<;I de preser- ao_ se· constatar que um paciente tem direito e
e irre"gUlaridãdés ocOrridas no Ministério das Co-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 22, de 1988

ATAS DE COMISSÕES
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municações". Cornpar~certt, ainda, o Sr. Senador
Mauro Borges e o Sr. Deputado Antônio__ Gaspar.
é: dispensada a lei~t..U"a·c;l~ afã da reunião anteifor
que, em seguida, é dada como aprovada.
Dando início a reunião, o Sr. Presi_de['Jte declara

abertos os trabalhado...s e conVid_a a Sr" Qeputada
CriStina TavãfeS, para prestar o juramento de pra-

omitindo rlo ·que s_eja do meu ·conhecimento so-bre quaisquer fatos relacionados com a invesiigaçãç,_a cargO ·desta Comissão Parlamen.tar de
Inquérito, destinada a apurar a política de concesões de emissões. çi.e_ rá.dio e televisão em todo
o País e irreQ:uiaridades ocorridàS no Ministério
das Comunkações:'

xe e, em seguida, coTicede-lhe .;1 palavra

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) __ Conc~do a palavra à nobre Deputada Cristina Ta--vares.
A SRA. C:RISTlt>'. TAVARES- !';eriador MarSenador Fábio Lucena. Após sua exposiÇ5.o, colo- _con_des Oadelha, presidente desta cornissão,_ Senador Wilson MçHtins, Sr ..B.~Iator, meu compaca-se à disposição dos Srs. Parlamentares para
nheiro de profiss.ão e de luta, Senador Pompeu
quaisquer esclarec:imentos.
de Souza. O próprio ambiente, a própria ambienNa fase interpelat6ría, usam da palavra, pela
tação -desta reunião_ desta cp{ rnost_ra c9m9 é
ordem, os Srs. Sei:la_don~_$ Pompeu de Sovsa.._Edi~
difícil, complexa, a discussãO_!S.obre a questão das
son Lobão, Nelson .Wedekin--'----_Çhagas Rodrigues
- comunicações. Na verdade, era de se supor que
e Luiz Viana.numa CPLdesta_natureza, que investiga o poder
Após algumas considerasões, a comiSSão decidiu que as reuniões serão uma vez_ por semana, -da comunicação soei<;:~!, a imprensa estivesse_ mui·
to mais em busca do aqui se diz_ia do que, na
sempre às terças.:fclr.a~ ·Pela manhã, com dois
r~alidade, na questão da _Corniss~o da Cqrrupção.
depoentes.
Fina1mente, o Sr: PreSiaenle agradece a~.Pre- _ Há uma Lnversão de, yaJores .e í,sto € ruim.
Quero prestar uma homenagem ao Senador
sença da Sr" Deputada Cristina Tavares·e, deterFábio Lucena, que foi quem fez a proposta da
mina que as notas ta_quigráfica tão logo traduzidas
abertura desta CP!. O Senador Fábio Lucena, que
e revisadas, sejam _publicadas, em anexo, à prea fatalidade arrancou do nosso convívio, tinha
sente ata. Nada mais havendo. a tratar, enc:erra-se
uma consciência difusa da tragédia que é a comua reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrad-e
nicação social no Brasil. O meu çl.epoimento não
Peixoto, assistente da comissão, lavre_i a presente
sérá _de _ac:usa_ç_ão-ª_ pessoas, mas a políticas, à
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Se__ pOlítica de comunicação_ no Brasil. Temos que
nhor Presidente e ká..:-b publicação.
analisar a polLtica de comunicação sob dois ponANEXO dATA DA 4• RE(JJYJÃO DA CDtõS--de vista: um, dá tecnologia, o outro, do
MISSÃO PM/.AMEIYTAR DElNQl!ÉRTTO.
valor cÚituraJ ei:n _que está embutido o poder âos
REAUZ/tDA EM 8. DI": MARÇO DE 1988, . meios de_ c:omunicação c;le massa.
DESTINADA A "1\Pl!R/\R A POLfnO. DE
_ Q_q pç_nto de vista da tecnologia nós podem9s
CQN.CE;SSÓESPEEMISSORI1S DE RÁDIO
dizer que o Ministério das Coinunkações,-durante
ETELEYISÃQEM TODÇ)OPAIS. E,!RREGl!o regime militar, modernizou parte das comuniL4RIDN}ESJiO_jjfffiSTÉR/0 DA$ COMU- __cações, melhor~ telefone§_, I"l]aioE:" número.c;le teI'IIO.ÇOES'; A _FIM DE OUVIR O DEPOIlefones, telefones públicos, urna qualidade melhor
MENTO DA SRA. C81S17N.4 TAVARES, DEdas comunicações, telex, televisão e rádio, _
Pl!TADA FEDERAL, Q{[E$EPl!BL!C4 COM
-- Do ponto de vista do domínio da tecnologia,
A DEVIDA Al!TORIZAÇÁO OQ $EN.HOR
eu gostaria de fazer nesta CPI uma observação
PRESIDENTE
de que nós não_temos, realmerite, o domínio da
Presidente: Senador Marcondes Ciadelha
tecnologia. Houve um processo industrial deno~elator: Senador Wilson Martins
m-inado de jolnt venture , mas dentro do conceita que eu tenho, Senador Marc:ondes Gadelha,
(Integra do apanhamento taquigráfico)
de domínio da tecnologia, que é aquele em que
_o ~R. PRESl_DENTE (Marc.ondes Gª-5:felha)__- -:-a engenharia nacional domina a tecnologia do
Ha nume~? reg1m~ntal. Decl~ro aberta a reuma~. produto e do processo. Esta tecnologia nós não
A reumao de hoJe se 4estina a ~ol_her o depoi- temos; ·esta vem_ das empresas multinacionais as
men~ da Exm Sr!' J?ep~ta~a Cnsti_na _Tavares. quais estamos associados e que, no Brasil, nós
S. ~, an~es da funçao publica que h_OJe .e~er~e nos limitamos a redesenhar, nem sequer seria
era JOrnalista, port~nto~ tem uma larga VIvencLa a chamada engenharia reversa, mas a redesenhar
na área de _c_omun1caçoes. _Mas, ao Jo~go do seu a tecnologia que vem de fora.
Desse ponto de vista, quatro empresas rnultinatrabalho p~rl~mentar profic1e~te e d~~1ca~o, a D_eputada _Cns~na Tavares ~phcou-se a d1s:uss~o ·- c:ionais associadas com quatro empresas naclodos ma1s vanados temas ligados à Comumc:açao nais dominam 0 mercado brasileiro. E é estranho
Social, desd_e o próp_rio b~ckgrou~d cie!'l~fic_o _ que se ouça quase que um clamor nacional e
que ger:a a 1nformaçao ate ~ sua_ di,strjbuLçao e
internacional, com relação à política nacional de
o questionamento da sua utillzaçao como bem _informática onde afilosofia do domínio_de tecnosociaJ. Portanto, a I?eputada Cristina Tavares está- Jogia é di~rso e a Qrande queixa que se .faz, os
altamente crede.n_C.L~.da para expor, nesta C:PI, o
defensores do livre mercado é sobre o cartório
seu pot:to de vis~ sobre, como diz ':- ~?'len~ d_a__ que é reservado à indústria b~asileira de informática e omitem - pelo menos nunca ouvi, nunca
resoluçao qu_~ c::nou ~ CPJ, eventuais 1r:egu~anw
dades na pohtic~ nacional de tele<:.c;>mJJmcaçoes. tive a oportunidade ou a felicidade_ de ouvir as críticas dos defensores do livre mercado, do
S. Ex' está convtdada a prestar o JUramento de
praxe._
livre comé:rcio, com_ relação à política de teletoA SRA. CRISTINA. TAVARES - "Juro, como
municações, que é um mercado reservado para
dever de consciênci~. dizer toda a verdade, nada · empresas ·multlnac~õfiais e que desenvolveram

A Sr' depoente inicia mOstrando corriO é difícjl
e complexa a diSó,.1ssáO sobre a__ guestãq da_:? c_omunicações. Em s~gUida a Sr" Crístina· Tavares
presta uma homenagem ao autor da proposta,

e
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tecnologias diversas, de tal forma que quem está .
no Rio de Janeiro nãQ pode entrar em Curitíba,
quem está em Curitiba hão podE: entrar em Recife,_
quern.e_stS em Recife não pode entrar po AmaZo~.
nas, porque são incompatíveis as tecnologias e
fo"únaram-se verdadeiros cartórios.
.
O mais famoso de todos esses casos é a Asso~
dação do Brasilinvest, o ANEC, quando se: descobriu, e tod() a imprensa nacional registrou, talvez,
o maior contrabando de material eletrõníco, no
Brasil, no Estado de São Paulo, que viria pará
o Brasilinvest e isso nunca realment~ ficou apura:
do. Acredito que esta CPI, ao longo do pr9cesso
de tomada de depoimentos poderia, se fosse o
entendimento dos membros desta CP!, investiga~
a política industrial da comunicação, aprofundar
essa chaga que permeia a história .d.as comunicações no Brasil.
Na ocasião, o Sr. Mario Gamero dizia que não
tinha responsabilidade nem a ANEC, a qual também se eximia dessa responsabilidade. Como
sempre as coisas se passaram de tal forma que
nin9uém foi responsabilizado._
Mas, o que eu queria enfatiz~r~ também, é que
a política de c:omuni~ção- e sabe aqui o Senador Edison Lobão que é um profissional das
comunicações - é o centro neJVOso de um _país;
e vivemos numa época em que quem controla
a comunicação controla o_ poder. Comunicação
é poder, sobretudo _dos meios eletrônicos de comunicação social, eles têm um efeito devastador
sobre a sociedade. E quando se fala em liberdade
de imprensa há _questionamentos importantes de
que, na verdade, o que significa liberdade de im·
prensa, seria a liberdade_ çlos proprietários dos
meios de comunicação de massa, jogar toda a
masSa de informação a uin público que não tem
sequer o direito dvico .de selecionar aquel!l-5 informaç:ões'2_ ÉJsto que se cham& liberdade de imprensa? (Pausa.)
_
A minha resposta, afinal, não é esta. Evidentemente, não é esta a liberdade.de imprensa, mas
a liberdade de empresa.
O .Brasil desenvolveu uma polÍti-ca de com'\.inicaçiio social, não apenas agora na Nova República, f!laS essa _é_ uma ·peutíca de comunicação
sodal que vem desde os c;~oos 30. E há um depoimento grave do jornalista Samuel Wainer sobre
as comunicações no Brasil, er:n seu livro de autobiografia, recentemente publicado!
O Brasil é talvez o- mais liberal de todos O$
países em questão de propriedade dos meios de
comurU,cação social. NãO existe_ país na Europa
ou nos Estados Unidos,_ que é s_empre apontado
como a pátria da livre iniciativa, da livre concor~
rência, que permita acumulação ou monopólio
da comunicação social tal como se faz no. Brasil.
Quem__é_ proprietário de televisão, "ªo seria proprietário de rádio, quem _é proprietário de uma
~deia de rádio não poderia ser proprietário de
um jornal.
Tem os aqUI neSte País 80% da comunicação
social nas mãos de uma só empresa, que é a
lVGJobo.
I:: um monopólio que- a lei proíbiria em tese,
a lei proíbe o monopólio daS comunicações. CõmQ fugir? Qual a maneira que se arrumou para
seJugir do monopólio das comuniCações? _É a
cadeia das afilhadas. As afilhadas das televisões
que transmitem integraimente a programação
que é gerada em um centro de programação.
c
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Quero lembrar, aos Srs. membros, _desta CPI,

um outro efeito perverso nesta concentraÇão-das
comunicações: é a geraçãO úhfca,- setn nenhum
disciplinamento da comuriicação. Praticamente,
o- ·que todos os br<;Jsileiros Sabem é _,aquilo que
cinco empresas- de comunicação querem que os
brasileiros saibam.-- - - O que o Dr. Roberto Marinho quer que os brasiw

leiros saibam, algumas centenas de brasileiros
sabem através_ do Jornal Nacional; o que a TI
Manchete quer que os brasileiros saibam, outros
30 milhões sabem. A opinião pública rriais softSticada lê jornais. As notícias são geradas através
de duas ou três agências de comurUcação: JB,
Estado de S. Paulo, Globo, que são reproduzidas nos rádios para todo o interior do Brasil.
Portanto. se esta Assembléia Naclonal Constituinte ou esta CP!, em urria reunião de cinco ou
seis cavalheiros, decide ignorar esta _CP!, o País
a ignora. Se cinco ou seís cavalheiros decidem
que a Assembléia Nacional Constituinte é composta de irresponsáveis e de uma minoria radical,
a Nação tem apenas conhecimento desta versão.
Majoritaríamente, a opinião pública brasileira é
dominada pelo monopólio das comunlçações. E
isto é um grave atentado à liberdade de imprensa.
No contra-ataque teríamos as empresas estatais - EBN, a Hora do Brasil, especificamente,
que diz respeito ao Poder Legislativo, e agora o
Diário da Constituinte-, que estão prestando
relevantes serviços. t: importante cjue esta CP!
veja, o processo de democratiza_ção das comunicações sociais, o papel que o Diário da Consti·
tulnte exerceu na preservação da imageni desta
Assembléia Nacional Córistiti.Jinte.
A concentração não s6 prejudica o p:-ojeto democrático, o projeto da liberdade .de imprensa,
do pluralismo so·cial e democrático, porque a informação vem concentrada e a sua disseminação
se faz de forma desconcentrada, mas com a mesma ótica, mas ela tem uma repercussão grave,
no que diz respeito à eliminação das culturas regionais.
, _. _
A Alemanha, tal como o nosso, é um país formado de várias culturas. Há uma legislação rigorosa obrigando a geração de programação nas
regiões, com sua língua específica, com Suas roupas específicas, coro sua__ CJJitura, corO seuS artistas, com seus escritores. E aqui, neste País, a
concentração de informações está destruindo a
cultura, a federação cultural brasileira. Nós estamos concentrand_o, somos um Estado unitário,
do ponto de vista da cultura. Até mesmo o sotaque
passa a ser o sotaque do Rio de Jél_nelro ~-de
São Paulo. Aqueles que são do Norte e do Nordeste e que, eventualmente, se vêem represen·
tados nas televisões, o vêem em fc.•rma de caricatura, porque conhecemos nós da riqueza, do folclore, da cultura da região amazônica, dos_nossos
índios. Foi preciso-que pessoas de fora viessem,
porque nossos meios de comunicação de massa
se modernizaram em sua tecnologia, mas se
concentraram no seu poder de disseminação, de
geração, e isto acabou, hoje, numa situação eXtremamente complexa que degrada a cultura brasileira. A meu juízo, degrada a própria nacionalidade. As televisões brasileiras estão em grande
competição para a melhoria de programa!, para
ir em busca daquele público, mas é uma competição meramente_come_rci<;ll, em que cada emissora se esmera, hoje, para pagar um sa1ár[o maior

ao apresentador de programas de massa, que
tem urna únk:a finalidade, a de gerar lucros. Não
há qualquer preocupação, nenhuma legislação
que obrigue a uma prestação de serviços públi-

cos.
Ontem, esta Assembléia Naciona1 Constituinte
aprovou o que me parece um marco histórico~
não só na história das comunicações, mas na
história da Assembléia Nacional Constituinte. -Pre~
serva mos o ''niodelo, erribOra oficialmente, não
constitucionalmente, mas_ é um modelo_ em que
o tra.nsporte da comunicação, o transporte público, a geraçãq -e-a -di~seminação pertencem à empresa privada, estatal ou pública, mas o transporte
é púbico, para garantir que todos possam transitar
pelos meios de comunicação de ma~sa e nos
fluxos de publicídade, m-as o que está
questão,
neste momento, e que vamos, também na Assembléia NaciÕnal Constituinte e que e~ta CP! poderá
_l~( Qe_en()fTT'I_e valia na discussão dessas questões,
é·o que· diz respeíto à concessão de canaiS-de
rádio e de televisão. _
_ Há um certo período da História do Brasil, em
_que a concessão de canais de rádio e de tele,~~o
oi)ededa a um critério id~lógico. COnseguiam
ser proprietários de rádio aquelas pessoas que
tivessem afinidades ideológicas com o governo.
Foi asSim durçmte muitos anos, no t;::stado Novo.
Não foi 64 que inovou, nesse sentido. Er"- uma
velha prática brasileira, e nós temos obrigação,
agora, no momento em que somos -~gentes da
ruptura do passado com o futuro, através da Assembléia Naciona1 Constituinte, através deSsa dilliiDlitação, deste tr~alho dinâmico que o Sena_do d~ R~públk:a do Brasil executa, com suas CP!,
com suas inv~stigações, com sua seriedade, temos a obrigação de modificar, drasticàmente, radicéllmente, o processo de concessões de canais
de rádio e de televisão. . . _
_
Aí. está a fonte de todo um poder arbitl:ário,
ilegítimo, antinacional e antidemocrático.
Há -uma proposta, Srs. Senadores, que comeÇou a circular na Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, da criação de um Coosel_ho
Nacional de Comunicação Social. E a idéia do
Conselho Nacional de Comunicação Social não
-partiu de ninguém, especificamerrte_. _Não foi o
Senador Pompeu de Sousa; não _foi _a_E.edeyação
dos Jornalistas; nªo foi a FENAJ; não foi a ABERT;
nãQ foi especificamente ning-uém; foi um conjunto
da consciência dos comunicado~es~ que apresen·
---tóti uma solução do Conselho de Comunicação
Social, que tinha algumas atribuições.
Entr~ outras atribuições Qo Conselho de Comunicação Social. deveria estudar a democratiZação
das comunicações no Brasil; teria que examinar
os_ c'rltérios para a concessão ·de çanais de rádio
e de televisão; teria que examinar a programação,
_a filosofia da programação, a geração, não só
de programas, mas também de PUblicidade,
nível regional, como uma forma de preservar as
culturas, de democratizar a fonte da informação.
A questão do Conselho de Comunicação Social
gerou uma enorme polémica, e aqui está o Senador Pompeu de Sousa, que foi um dos envolvidos
nessa polémica, porque, num certo momento,
os interesses que serão contrariados são muito
grandes. E há quem diga que o poder da Televisão
Globo, por exemplo, o poder do "plim-plim", é,
hoje, maior do que o poder econômico da Federação das Indústrias de São Paulo. E eu açredito
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si_nceramente njsso. Acho que o Dr. Roberto Marinho sozínho é mais poderoso do que toda a Fede~
ração das Indústrias de São Paulo, a nível de infl_uir
a opinião pública nacional.
_
_
E_ todos sabem -_todos aqui participamos da
campanha das eleiçõeS diretas -~ a modificação
_qualitativa que foi, neSSa campahha das diretas,
no_ morT\Eiilto em que a TeteViSào Globl? se engajou no projeto de elefções diretas, em 1985,
~ o_ Processo de concessão de canais de rádio
e de televísão, hoje, não obedece mais a u_m projeto ideológico. E um projeto de poder pessoal
da Presidência da República, que é executado pelo
Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e que tem um profissional de muitos
_anos. E. esta CPI não será respeitada na história
das comunicações, se nãã convocar, para depor,
o Dr. Rõmulo Furtado, Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, que é um_dos homens
sobre- quem pesam as maiores e as mais graves
ácl!sações Sobre distorções na política de comunicação_, s_eja a nível de polrti'ca tecnológica, seja
a nível de política de concessão de canais de
râàiO e de televisão.
_ O paliorama que se conhece hoje das comuni~
cações no Brasil ~ o depoimento não é meu,
é cio próprio Ministro Antônio Carlos Magalhães,
nos primeiros dias da N.ova República, quando
se pensava _que eSta República éa nova, prestando depoimento, na Câmara dos Deputados, por
convocação minha, quando S. Ex" o Ministro dizia,
~firmava-ea imprensa registrou isso com multo
çl~_s_taque_- que as concessões de rádio que haviam sido feitas nos últimos mes_es do Governo
João-J?,aptista Figueiredo eram il~gais, ilegítimas
e iriam sr;rr reexaminadas.
_ _Então, o Sr. Mini~o indica uma comissão para
_t:eexamip~r g~:s _cqnc~ssõ.es qu~ foram feitas e, de
forma peculiar, nomeia unia -comiSSão para ree·
~rniil.ar aquela_mesma comissão que havia feito
a~ concessões no perfodo supostamente irregular. É como se dar ao Conde Drác.ula a chave
do banco de sartgue.
-- NãO resultou em nada. --rlãdã resultaria disso,
nada poderia resultar. Era uma farsa montada
diante da Nação, uma farsa que agravava o Congresso Nacional, em que o Ministro das Comunicações, de fprma muito cínic~ como é da sua
map.eira de agir, sorria sObre todos os nossos
queStionamentos ....:.'quando digo nossos, não di~
go meus questionamentos, mas sim os questicr
náment,os _dp Çongresso Nacional, da Câmara
dos Deputados.
-O$"Si'!l. Senadores que quiserem se deter sobre
este assunto poderiam pedir à Ata os Anais daquela sessão em que o Ministro das Comunicações
prestou depoimento na Câmara dos Deputados.
NãO resultou em nada. E o que fomos sabendo
foi com _enorme dificuldade', Entrar na intimidade
ao Ministério das Comunicações nãq é uma coisa
fácil;_ requer um grau de especialização que é ensinado até nos filmes das 11 hqras, nas superco- rUjaS das televisões_. com- aqueles membros das
seitas secretas. Para entrar no Ministério dãS Comuntcações, saber o que ali se passa, é preciSo
um grau de especialização muito grande. Mas
as informações vão vazando e~_ aqui e acolá, alguém pede uma conceSsão de canal, sObretudo
dos rádios, e aquela concessão, quando é dada,
é sob condição; é uma troca, tal como se faz
_ hÕje entre q Governo Samey e eS.tê CongresSo;
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"eu vou lhe da_r uma concessão de rádio e você

tem um compromisso comigo", lss~ cl-lc:Sou a
um ponto de tal absurdo que o Ministro-das Çq-

municações publicou, há poucas semanas, em
um jornal de circulação nacional, cóinó se·-rosse
um grande trunfo, que líderes da -oposição tirihin1
se habilitado à c_oncess_õE:S q~ canai_s d_e ritdio._
Ora, se as regras São- essas, não havia outra
forma, senão, se habilit<;l:r.
Srs. Membros desta CP!, eu quero dizer qw::
o Código Nacional de T eleco111unicaçõ~s. promulgado em 1962, ainda continua vigindo, embo·

ra as tecnologias de imPacto, as novas tecnologiaS
tenham revolucionado Q setqr. Portanto, não temos, a rigor, uma legislação de telecomunicações
atualizada. E Lsso Permite aO Poder Exec\,ltivo a

mais ampla liberdade, e, agora mesmo, fomos
surpreendidas, ou pelo menos, eu fui surpreenM
dida, pela decretaçãO, por decreto, do serviço especial de televisão, por assinatura, ou seja, tevê
por cabo. É um ato que me parece desrespeitoso
à Assembléia Nacional Constituinte.-

Estamos em vias ele d.Jsc:utir a polftica de comunicação, pelos menos, a nível da Comissão de
Sistematização, já- ror ap?õva:ao o- Cotisêlbo de
Comunicação Social, e este decreto apressa uma
decisão e, naturalmente, os donatários das capitanias hereditárias já têm aí os seus candidatos.
Eu vou deixar ~qui <:::om os Srs. Sena_çiqres o
Decreto n? 95.744, de: 23 çle fever~iro de 1988,
do Diário Oficial da União, e eu deixo com o
Sr. Relator. Deixarei, tarnbém com o Sr_. R-elator,
uma matéria publ1cada na Folha de S. Paulo,
que analisa as repercussões deste decre~QJlO processo que poderá vir a s_e_r e_$grb. se nós tivermos
o patriotismo e a coragem de enfrentarnlOs ~esta
situaç_ão, um prócesso de dem.ocratização. das comunfcações. Mas pode vir a ser também um processo de fechamento defmitivo da democ:ratização das comunicações. É um aijigo que me parece da maior significação para os Srs. Senadores,
e foi escrito pelo jornalista Roldão de Arruda, em
que faz análise das repercussões deste decreto.

Eu sou jornalista e vim para esta Casa erp 197S.
Também eraJomalista na oca~i~o. o Sen_a-Sfq_r Edíson Lobã_o. E lembro-me quandq o então- Líder
do PMDB, o Deputado Freitas Nobre-!_ _tambéni.
jornalista, me chamava na liderança e dí.kiª: "QJha,
você está inscrita para pertencer a Comíssão do
(nterior", Eu, na- ocas[ã.o~ vinda do Nordeste, e
recebendo orientação do então _Deputado Marcondes Gadelha, queria ficar n~ trinchei_ra .c~ a defeM
sa das questões nordestinas e o Freitas me chaM
mou e disse: "Olha, não é p_or af. Nós temos
poucos jornalistas -e o Código Nacional de Telecõ~
munlcações vaU~e.r enviado ~_qui para e~ CaSa.
Temos que ter gente nossa na trincheirà das comunicações". N, eu fui lá para a COmissão de
Telecomunicações, já há 10 anos. ~sse Código
Nacional de T ele_comunicações já sofreu alguma
cojsa A última vez em que eu ouvi falar forani
16 versões. Nenhuma dessas versões chegou ~
Comissão de TelecQmunicações. Em nenhum
momento o Poder Lé_gislativo foi ouvido, foi conM
sultado, foi interrogado, mas, a todos os mom-entos, os interess~ multinacionais, os interesses dos
empresários estavani lá, modificando o Código
Nacional de Telecomunicações. É um outro asM
sunto que me permito sugerir a esta q5I e pcira
m aprofundar.
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Do ponto de vista de acusações de irregularidades, trago alguns documentos, que submeto
ª'---ªl'lálise de V. Exa, que têm acusações que me
_ chegaram e que têrn as assinaturas dos responM
sâvefs: de Porto Velho, em Rondônia, uma análise
da política- de comunicações que chegou ao Presidente do SJNTEL do Distrito Federal e que faz
graves acusações ao Dr. Rômulo Furtado, que
teria, naquele Estado, 15 concessões de rádio
e'tv; as·emisSoraS foram montadas, instaladas
e colocadas em operação por empregados da
T eleron, inclusive a montagem de torres de transmissão. NeSte documento; que tem a as_sinatura
de qUem fel: a_ acUSação, vê-se também a assinatura, vêMse também um outro documento. Isso
diz respeito à relação das firmas que conseguiram
- não é que pleitearam - canais de rádio e
de têlevisão no Estado, que é do Presiàente da
República e também do Senador Edison Lobão
e que, pela relação, vê-se como é pródigo o QoverM
no com seus parentes, como se forma o nepotismo da comunicação,
Aqui está a relação de empresas de rádio e
televisão no Estado do Maranhão. Vemos com
mUlta- fre()üência·os nOiTfes de José Samey Filho,
de Fernando José Samey, d~ Jorge Murad, de
Roseana Samey, de José Nieser Haeckil Sobrinho,
que são parentes do Presidente, novamente o :de
Ros~na Samey, novamente de Roseana SÇJmey,
de_Edie_na d_e Castro Leite, e deJurandj de Çastro
Leite, também parentes do Presidente da República, de José Aniete Haeckil Sobrinho. Enfim,
os -se_nadores, através de suas assessorias, poderão verificar que essa política de concessão de
canais- de rádio e televisã_O é tal qual o poder
concentrado na mão. Talvez, se eu fosse o Presidente da República, eu fosse conceder aos rn.e!ls
correligionários, meus amigos e meus parentes.
Quefo dizer que é preciso modificar o critério.
Este Congresso e esta ÇP( têm um papel impor.
tante _nesta modíficação.
Na Bahia, da relação que me chegou - infelizM
mente, hoje, houve um desencontro, mas e_l) me
comprometo fazer chegar às mãos de V. Ex""' as concessões, basicamente, são feitas a correliM
gíonários, parentes e amigos do Ministro Antônio
-Carlos Magalhães.
Quero- concluir este depoimento, transferindo
para o Sr. Relator estes documentos. Sou deye·
dora da rejação das emissoras na Bahia. O fato
de_ ter es.colhido a Bahia e o ~ranhão tem apenas
esta fin~JjçJ_ade, não a da_ acusação pessoal. Até
...acho que esta questão é inevM.vel. Qualquer um
que for eleito Presidente da República vai procurar, atf: por boa intenção, dar às pessoas elo .$eU
grupo, da sua ideologia, aos seus correligionârios,
no pressuposto de que eles s._erão os melhores
formadOres de opinião pública. Nós,_ que temos
uma posição diversa- a pluralidade é que formaM
rá ã_I!Pwdade de imprensa - é que tenios a
obrigação da luta pela democratização dos meios
de comunicação social, que passa; naturalmente
e primordialmente, pela questão da concessão
d® _ç;:anãiS.
__ Quero c:oncluil:, fazendo _uma advertência a V.
f::x.s, Senadores da.Rep.óblica e fanibém rr)embros
_ da Assembléia Nacional Constituinte. Esses víM
cios. sejam os- da concessão de c.anais de rádio
e teJevisão, por questões ideológicas ou pessoais
ou de política regional ou municipal, de interesses
o_ec.onômicos, s6 poderiam ser sanados na medida

e
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em que as suas concessões_fo_ssem sendo esgpta~
das e as renovações fossem f~itas. J;:ntretanto,
colocou-se um artigo que não conseguimos aprovar. Nós discutimos e fomos derrotados na_ su_bcomissão; o Senador Fl'ompeu de Sousa é testemu~
nha O Sért"ãdor Mã.rtondes Gadelha foi: Presidente e viu as dificuldades da questão da comunicação da nossa.Comissãõ:'Não <:onsegui_mos discutir eSte assunto, também, na Comissão deSisterriatlzaçãO.I\gora, ele cai no Plenário. É um assunto que não está amadurec_fdo, mas eu quero levantáMJo aqui perante os Senadores da República.
A concessão de canais é praticamente etérna,
"i-la forrTia em que está disposta na Comissão, no
Relatório Bernardq_ Cabr<!l .. Porque para não reno~
_var uma cõõcesS.ão de ra_dio ou uma CQncessao
d,_e__ tele_visão ~ preciso que se -tenha na Câmara
. dos Deputados e no Senado Fe4_~r<).l m~ioria ab-soluta. ColOcou-se· a renovação no nj_eSmo status
que unl Veto do Presidente da República; com
maioria absoluta podemos derrubar um veto da
Presidêricia da Repúblka e precisamos ·lambéri1
de maioria absoluta para não renovar._Se por um
acaso o Coilselho de ComonJcação Social çiiz que
a rádio de Garan_huns. da D~putad_a Cristina Tavares, vém, -nómiaJmente, infr(ngindo as regras do
Conselho de Comunicação Social, a_$ regras de
programaç-ao, vencido o prazo da concessão seria
pr~c_iso obter maioria absqluta na -c~mara e no
~nado, para que eu não tiv§_sse a minha concessão de rádio renoVada e isso praticamente estatifica, esclerosa todo o sistema defeituoso que foi
criado até agora. Temos que encontrar uma solu. ç:ão, _de preferência negociada, como foj encbnM
_trada ontem, a reSpeitO do monopólio das telecomunicações, porque essa é uma -gravíssima
ameàça à demodatiZaçâo dos meios de comunicação.
·
·
- -~:
Peço descu1pas por te~ sidO m_ui~~ prolixa.
aSR PRESIDENTE (Wilson Martins)- Essa
Presidência agradece à DePutada Cristina Tavares
pela inestimável contnbuição que traz ao esclarecimento _çlesta questã.o. de arnplo interesse nacional, que é a comunicaç:ão social no Brasil.
Antes de passar à fase de interpelações, a Presidência -gostaria de prestar alguns esclarecimentos
no que diz respeito à Presidência quanto a proviM
ciências de ordem administrativa, suscitadas pela
Deputada Cristina Tavares. A primeira referência,
quanto ao vazio da sala, nós concordamos e também lamentamos. Mas, de qualquer forma devo
esclarecer que a reunião de hoje foi amplamente
divulgada, aliás, havia uma expectativa grande,
que começamos a annar há algum tempo em
tomo do depoimento da Deputada Cristina TavaM
tes, qlie- foi postergado várias vezes, em funçàlo
de problemas de convivência com a Assembléia
Nacional Constituinte.

A SRA. CRISTINA TAVARES- S_r. Presidente,
permitawmé. Eu não queria, de fõrma ãlguma,
que fiCaSse a impressão de que estou reclamando
por estar prestando depoimento e não ter muitas
peSsoas· pã·ra assiStir, não é isso, quero dizer que
esta Comissão rião despertou, perante_ a opinião
PU15lic;f nÇ3c;ional, o interesse _q!Je_tem, o peso que
~ tenl. e não di::!spertou ·porqUe não interessa aos
mefoS de <;omuniç;ação: so_cial que ist_o ocorra.
- Não estou fazendo nenhu111~ observação, seja a
nível de Presidênçja ou meu, é aos meios de corriuni<::ção que estou acus&l}do,
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Eu

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -

compreendi bem, Deputada, apenas eu queria
esdarecer,no que diz respeito à Presidência, qUe
formulamos os _EOffVites. através do se_cretariado,
a cada um dos membros desta ComissãO-e que
a imprensa tomou conhecimento, por informação

do nosso

s~cretariado,

a pedido, a rogo

des~

Presidência para que conVidasse a Imprensa a
comparecer. Estou apenas salvagua,rdando 9 pa·pel da Presidência neste caso. De qUalquer forma,
acho que V. Ex" preenCheu, com seu talento, __ a

ausência de alguils companheiros nossos.
O segundo _Ponto diz reSpeito à Aia ·do depoimento do Ministro Arit6nio Carlos Mágaíhães na

Comissão Temátka da ASseriibléia Nac;ional
Constituinte. ~Esta PreSidência pede ao secretariado para providenciar. Realmente é um depoimento bastante substancioso, onde houve um
debate muito intenso e bastante produtivo.
O terceíro- ponto é qUando ·a DeÇiutcidá. disse
que esta Córriissão Se afirmaria plenãmt?'rlte--Se
procedesse à convocação do Secretário-Geràl das
Comunicações, Ràriiulo Furtado: Quero inrOi-mar
que o Dr. Rómulo FurtadO já fOíOU\i.fdo.por esta
Comissão e aquí prestou um depoimento também longo, t.ihiaS-4 horas, com interpelações seguidas.
O Senador Wedekin teve Uma ·atu~-~ao -briíhanie
nesse día e S. EX\ na ocasião;"negõ!JpéFe-n1p"toriamente - mas isso ar já é problema de mérito
- as acusações de que tenha estação de rádio,
bem como algum membro de sua faniília, ou
parente seu, ou coisa que-b valha.
:Eram as informãçõeS qUe eu gOstária -de prestar, de natureza administrativa: não há inS'critos
para interpelações,. então vou conceder a pa'lavra
pela ordem de solicitação.
O SR. POMPEU DE SOUSA -Sr. PreSidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes GadOJha) Tem a'palavra o senador Pompeu de
O SR. POMPEU DE SOUSA -

SOOsa.

Sr._ PreSidente,

a minha intervenção será breve, de vez que a
digna e nobre Deputada Cristina Tavares fez uma
exposição de acontecimentos dos quais partici·
pamos juntos. Na verdade - dou apenas o meu
testemunho - túdo ocorreu como ela narrou e
o movimento no sentido de democratizar a in(orw
mação nasceu de toda a categoria profissionaL
como ela disse muito bem; não _foi meu, não
foi dela, não foi riem da FENAJ._ CorTleçou num
seminário que se realizou há alguns_ anos atrás,
tendo como sede, num fim de semana, a Comissão de Comunicação da Câmara dos ·DePutados.
Apenas sede tisica, quando era Presidente_ daquela Comissão o Deputado lbsen Pinheiro, atual Uder do PMDB na Câmara dos Deputados.
Foi ali que nas_ceram, realmente, várias entidades, inclusive a AS! e eu; como Presiderlie da
representação local da ABJ, participei, e aí nascew
ram, realmente, as idéias básicas que foram levadas para a nossa subcomissão,_as idéias da Criaç-ão do ConselhO.Nacional-de Co_'!l~nicação e,
inclusive, uma outra idéia que a Deputada ·ciistína
Tavares não mencioriou explicitamente, mas que
implícita estava quando ela assinala que toda a
luta que os profiSSionais de imprensa desenvolvem ao longo de ~a a sua vida pela liberdade
de impresa acaba, quando muito, resultando na
liberdade da emprensa jornalística.

E isso é uma luta que - embora eu tenha
falha, para não dizer um erro, no planejamento
sido durante muitos anos diretor de jornal, mas,
desse programa, de vez que o que a Comissão
felizmente, de um jornal cujo dono era um boêmio
pretendia apurar e pretende apurar, suponho ain·
e não um- empre"sário e fui dirigir o jornal como -da, são as irregularidades nas concessões. Çomo
profissional e não como empresáriO - é algo
eu dís-se àquela época - eu me lembro perfeitaque tenho sentido ao longo de toda a minha extenmente quando se fez. o programa desta Comissão
sa vida jornalística. Daí ter sido uma das coisas
para apurar as irregularidades não se começa a
pelas quais maís lute'i naquele seminário e, depois,
investigação pela sala de visita, maS sim pelo pona Comissão, que foi, também, ao lado do Conserão. Usei esta imagem. Não se <:õrn·eça pelo aculho Nacional de Comunicação, a criação dos Consado, mas sim pelos acusadores, porque· é-até
selhos_ Editoriais de cada órgão de informação
uma-inversão, por quanto deveria haver um cabejornalística e de cada veículo de informação jomadal de informações de irregularidades para que
- lfstica, para que se criasse. se não a cc-gestão
elas sejam cobradas do poder concedente. Lemempresarial- porque aí seria, talvez. uma aspirabro-me do que disse o nosso colega João Cai·
ção um tanto ambiciosa demais dos profissionais
mon, em forma de pilhéria: que a nossa Comissão
da imprensa - mas, pelo menos, a cc-gestão
estava se transformando de Comissão de irregulaeditorial, para que a decisão sobre a orientação
ridade em Comissão de regülaridades, porque
do veiculo jornalístico não fosse um privilégio uniw
n6s começamos pelo fim.
pessoal, pelo qual, como disse muito bem a DepuGostaria, sobretudo, que a nossa: depoente ilustada Cristiila Tavares, meia dúzia de pessoas dec!trasse. o seu depoimento com o episódio a que
"dem o que o Brasil deve saber, quando deve saber
me referi, que aliás o nosso eminente presidente
e como deve saber.
não conhece, porque ele é anterior à ComiSsão
E, à custa disso, conquistam um poder à mar_Temática. Trata-se de Um episódio ocorrido entre
gem do pOder popular, à margem do poder do
uma sessão matutina e uma sessão vespertina,
mandato, muito superior, não apenas a cada um
que mudou os destinos da nossa subcomissão,
de nós, os mandatários do povo, mas superior,
do nosso relatório e que influi decisivamente, no
inclusive, às próprias instituições democtáticas
desenvolvimento do assunto.
i::leste PaíS,
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Realmente, era uma aspiração modesta, mas
Deputada Cristina Ta vares.
-urna aspiração das mais justas de vez que deve~
-A SR;4:. CRISTINA TAVAAES- Sr..Preside_nte,
·riarri os profissionais que apuram e registram os
Srs. SeriadOreS, nO inicio deSte depoimentõ- fiZ
<!-CO(Itecim_enta$_ participar do direito de decidir
Um juramento,..diante desta cPl, para relatar tudo
sobre como noticiar o acontecimento, como seleo que eu tinha conhecimento. O que me pede
clonar, na' miríade de ratos de cada dia, o fato
o Senador Pompeu de Sousa nãO é um relato
- cfue 'importava noticiãr, o ·aspecto que importava
agradáveL Ê um relato que deprime e humilha
noticiar, o destaque relativo de cada matéria, e
a Assembléia Nacional Constituinte. Quero regisque nunca foi objeto de decisão profissional, portrar aqui a presença do Deputado António Gaspar,
tanto, daqueles que têm a responsabilidade social
que também é membro da referida Subcomissão,
de manter a sociedade informada e isso é importambém testemunha dos fatos que narrarei para
tantíssimo, _porque a sociedade informada e isso
é importantiSsimo, porque a comuniêâÇ:ão social -conhecimento dos Srs. Senadores, memDros desta Comissão.
_
é para a sociedade _aquilo que o sistema nervoso
é para cada ser vivo.
-_O. D.ePutado- Onofre Corrêa, do Maranhão,
PMDB, vice-Presfdente da Comissão, comunicou
É ela que informa a sociedade sobre as próprias
a alguns dos SeL:JS amigos, inclusive a mim, Rela~
necessidades, sobre os próprios problemas da
tora·; q-ue estarta sofrefldo pressões por parte do
soCiedade, de forma que se nós tivermos um sisteMinistériO das Comunicações, e para não ceder
ma nervoso desregulado, que informe que estamoscom fome, quando nós estamos abarrotados - a~essas pressõ-es ·ele preferia não ir votar, e vagava,
de comida, teremos_ uma in9igestão. Esse é o - assim, ~ 1' Suplência que no caso estava sendo
exercida pelo Deputado António Britto.
problema qye_ há com a comunicação Social.
_ Demos inícto à_s votações. foram votaÇões tu· Tivemos frustradél:S na própria Subcomissão as
multuadas, difíceis, contraditórias, controversas,
i=lciSSas aspirações. ·colaborei interisamente com
a Deputada Cristina Tavares, que foi a nossa Rela- ·-àS nove horas da manhã.- Ceréã.. _de· cinco horas
da tarde, ou pOuco mais, o Deputado Onofre Cortofa •.. na Su&comt'Ssão -e naqueía oportunidade,
rêa telefona para um dos membros da Comissão
tiyemos um episódio que mostra como o·-poder
e diz que não està mais aguentando as pressões
concedente é capaz de modificar as decisões his·
do Mihistédo das Comunicações. Falo com o Detóricas deste País. Pedirei à Deputada Cristina Taputado Onofre Corrêa, pelo telefone, e digo a ele
vares ·que, postei'lormente, relate esse epis_ódio,
que não apenas todo o futuro político dele que considero altamente significativo, altamente
que é um jovem parlamentar em primeiro mansintomático mostrando-nos como as coiSas· se
dato - estaria comprometido se ele viesse ceder
decidem na base de duas, uma ou três pessoas
às pressões do Ministério das Comt,micações, mas
que podem decidir os destinos da comunicação
os p'róprios trabalhos da Subcomissão da Ciência
e- indiretamente o_ de~tino do País. A Deputada
e T ecnolof)ia e Comunkaçã:o estariam compro·
Cristina Tavares insistiu na convocação do Dr.
metidos.
Rômülo Vilar Furtado, para vir a esta Comissão
Surpreendentemente, nós vemos chegar o Depu..:.:... tãlvez eu não tivesse bem informado de que
tado Onofre Corrêa, cabisbaixo, que assume a
S. S• fez, como o·Sr. Presidente acabou de dizer,
titularidade e vota contra o relatório, vota a favor
Um longo depoimento, mas quero lembrar, realdas teses do Ministêrio das Comunlcações_Postemente, que houve a meu ver - e eu aliás menriormcnte, este Deputado que havia sido indicado
cionei este fé:lto no dia em qye se decidiu o progra·
para esta Comissão pelo Ministro .Renato Archer
ma de trabalho desta Comissão - houve uma
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pelo menos se dizia indicado pelo referido Mi-

nistro -

e _este nega. EU ficO <:om a palavra do

Ministro. Mas relatei ao Mlnistr_o o __que tinha ocor_rido e ele, a titulo de des:culpas, disse~ não fiz
isso de graça, vou receber a concessão de um
canal de televisão em Imperatriz, no Maranhão.
Ao que estou informada, transformaram o canal

de televisão em rádio. Mas, de qualquer maneira,
este é o depoimento Que me pedem para prestar
ao Senador Pompeu de Sousa- que a Imprensa
é testemunha- e que faço com muito constrangimento.
O SR PRESIDENTE (Marcondes

Gad~lha)

Tem a palavra o Senador Edison Lobão.

-

~vam,

__exatamente, do monopólio em _mãos do
Estad_o, do Governo, da noticia e da informação.
Tomou_as primeiras providências. Foi constituir
uma comissão que foi ao exterior examinar equipamento etc. etc., mas o assunto acabou morrendo~_ D---ªÍ,_ s_yrgiu a participação do Congresso na
"Voz do Brasil". É,_realmente, um horário inter_essante em que o brasileiro do interior, cte qualquer
parte, pode ouvir aquilo, resumidamente, que se
passou tanto na Câmara como no Senado Federal.
-0 Programa da -Constituinte, também - aqui
mEmc:iona_do pela Deputada Cristina TavareS "'7'
me parece uma conquista notável. E, se nós pudéssemos institucionalizar _isso, çiaqui para frente,
tarifO melhor ainda.
Em resumo, creio que est.ou de acordo__ com
quase tudo quanto disse, aqui, a Deputada Cristin_a_'t<:;~vareS:.Ii-lch".si..,~ naquilo em que ela própria
dec:lara_que se fosse Presidente da República também procederia do mesmo- modo com que os
Presidentes até aqui têm feito, no que diz respeito
à distii.Ouição de canals de rádio e televisão,
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®..Sousa_- que é um jornalista, o mais antigo
de nós_ tOdO$. O nosso rrl.estre- de que é preciso
encontrar uma maneira de democratizar a notícia,
eu também penso assim, apenas, acrescentando
que, hoje, de um modo geral, o dono da orientação total das noticias que ali se publicam. Dificilmente, um empresário de jornal indica_ 2% , 3%
d_as_ _notícias que_ no seu jornal se publicam. As
notícias são publicadas de" acordo com a reportagem lE!~ada pelo repórter, pelo editof etc., etc.
Quer dizer, o _do_n_o_ _d_Q_ jornal interfere~o mínimo
possível, até porque não tem como, ele é um
empresá~iQ, interferir em todo o seu jor:nªJ. Um
jornal de 40 páginas, ele não lê nem meia página,
antes de ser publicada. Freqüentemente, também, se diz que o dono -dQ jomal não sabe o
que ocorre no seu próprio jornal.
Daria um exemplo, aqui, mufi.o interessante:
certa ve~ eu estava _chegando ao Correio Brazillense -e V. Ex' trabalhou, tamf?ém, no Correio
Braziliense --e, para o meu espanto, abri o jornal, domingo, e na primeira página do segundo
<::aQerno,uma reportagem ampla, terrível, em cima
do concurso, que. naquela _época se fazi9, de Miss
-srasil.

O SR. EDISON LOBÃO - 0 depoimento da
Deputada Cristina Tavares parece-me bastante interessante e honesto;sobretudo na parte que diz
respeito às Telecomunicãçôes no, sentiâo da Embratel, telefones, CorreioS e até ae- informática.
Em vérdade, este País avançou significativamente nos últimos vinte, vinte e poUcos anos e,
lamentavelmente, de fato, nós não detemos a tecnologia, como bem esdarece a Deputada Cristina
A SRA. CRISTINA TAVARES- Talvez...
Tavares. Penso que nós- devemos meditar sobre
ess_e depoimento, porque é depoimento de quem
__Q$. EDISON LOBÀO-I::. talvezfossea,ssim.
.b ·rep·6rter, na sUà __ i:rii:itér1ã, diZia que aquilo
procurou se especíalizãr na matéria, estudax proQuando se admite..talvez, é porque está admitindo.
era uma picaretagem. Pois bem. O jornal que
fundamente essas questões todas, e que _viveu,
A SRA CRISTINA TAVARES- A natureza hudirigia issO er·a aqUele jomal mesmo, era o Cor·
pessoalmente como jornalista, tanto quanto eu,
mana.
relo Brazillense. E o Diretor _.do jornal, Edilson
ou talvez até mais, o funcionamento da Imprensa
Varela, era o chefe do concurso Miss 6ra~il. _
O SR. EDISON LOBÃO - Pois é. A natureza
como rádio, televisão e até jornal.
" Pois bem, rio seu jOrnal, no seu próprio jomal,
fiuffiartà
Apenas acho que, no que diz respeito à formafazia-se_uma reportagem terrível contra o conBem, cabe a nós, rei:llmente, encontrar_ uma
ção de opinião e no entendimento da Deputada,
curso. E claro que ele- ficou indignado. demitiu
outra soluç~o. Sou de acordo, veja que não há
está adstrito a um grupo de poucas pessoas, o
o--repórter e -_tal.
.
d!_screpância -do dePo-imento de V. ~. com o
que é uma realidade. Dificilmente terialilos ·como
riiêiCP.ólltO~de vista.
Mas isso é para demonstrar que_ o dono do
alterar isso. Nos Estados Unidos existem também
as cadeias de televisão e de rádio que operam --Agora, não _creio,__ Deputada Cristina Tavares, jomal_nem_sempre sabe_o que sai no seu próprio
jornal.
de costa a costa. Assim como se faz aquL E por
que haja, que seja deste Governo como nos anteObrigado.
que ocorre isso? Porque de outro modo a televisão
riores~ uma disposição séria de somente distribuir
seria antieconómica, o Jornal de algum modo sim,
canais de rádio e_ te_levisão às pessoas que lhe
O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) sem que tivessem as agênçias de noticias que
são intimamente__iigadas, ao Governo. Pelo se-Obrigado ac V. ~
também operam no mundo inteiro.
guinte: é que temOs cJUe admitir que os Mini~s
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador WeNós sabemos que os jornais não são hoje um
das Comunicações e os Presj<;lentes daRepública
dekin.
negócio rentável. E na medida ~m ~que el~s não
_que por aqui passaram têm o mfnlmo de intelioperarem com as agências de ootícias. terão
O SR NELSON WEDEKIN - Em primeiro
genc:ia e que acompanham, também, os aconteci·
lugar, eu queria requerer ao nobre Presidente Marmaiores dificuldades ainda. É claro que isso, comentes,_ E,_ freqüentemente venios um político
mo acentua a Deputada Cristina tivares, de alcondes Gadelha que esses documentos, inclusiv~
que recebeu, por concessãQ, um canal de rádio
gum modo limita o campo· da nol_!cia que devia .e..televisão, no passo seguinte voltar-se contra o
esta ata çpm o depoimento do Ministr:o_Antônio
ser amplo. Até porque a competição também vai _Presidente da RepúbliCa e contra o seu Governo.
Càrlos Magalhães, que cheguem às nossas mãos
sendo reduzida. f:'r~qüentemente nós ~rimos
para _que todos nós possamos fazer uma avalía~ muitos deles não_ chegam sequer a instal~r a
três ou quatro jornais e verificamos a publicação_ emissOra, _cujo canal recebeu, e já estão em oposição. Desde_ logo agradeço as providências,
da mesma matéria em todos os jornais. Isso tudo
Em segundo lugar, (iUero cumprimentar a Deção a_o Governo. Isso acontece freqüentemetlte._
decorre, portanto, das agênci<Js de notida.i.-- putada Cristina Tavares não apenàs pelo seu de~
·A SRA. CRISTINA TAVARES- Felizmente, n~o
Na parte_ que diz respeito ao Congresao Nado·
poimento de hoje, como sempre muito denso,
é-Senador?
nal, a transmiso:;ào do que aqui acontece, é outro
muito sincero, muito profundo, e_ que decorre do
O SR. EDISON I,.OBÃO -:-Sim, mas _o_que
ponto interessante que a D~utada te_m toda <;~
amplo -Conhecimento que ela detém sobre o asrazão. Recordo-me, seguramente o Senador
e.u Quero dizer é que lsto, depois os goveffio"s sunto _que é objeto destél:CPL
_
_
perc:ebem, é um ponto no qual eles próprios mePompeu de Souza também._ daquela fas_e em que
A Deputada Cristina Tavares, há muito tempo,
a Râdio Globo, se nãO me eng<:!no, transmitia as - ditam_ a_nte_s de cpnceQer um canal de televisão.
é time! -espe_cialisUJ. nessa matéria e, mais do_ que
sessões da__Câmar_a dos Deputados, num progra· Então, creio que esta não é uma v:erdad.e int~ira,
uma especialista, uma rrtilitante da ç!emocratiza.
ma chamado "Parlamento em ação".
uma verdade matemática: o cidadão recebe um
ção dos meios de co_muÕ.icaç:ão. Antes mesmo
c_anal porque está comprometido c_om o Governo.
Era uma coisa extraordinária. Os brasilei_ros es_de vir a .s.er Deputada aqui· em Bra_sília eU ouvia
Não, ele recebe o canal porque concorreu, estava
tavam todos ligados naquele programa, porque
falar do trabalho, do empenho dela, do empenho
queriam ouvir_ a palavra direta do seu Deputado,
em condições de recebê-lo e o_ .Go_vemo quis,
patriótico, do esforço_democrático que ela sempre
no debate das grandes questões nacionc;tis.
por esta ou por aquela razão, já que ele ~stava
fez - ess.a é uma_ de suas grandes lutas entre
Quando cheguei em Brasília, por volta dt: 1962,
em conaíções técnlcas, dentro da concorrência
_outras grandes lutas - e por isso, mais do que
jornalista, o _Senador Moura Andrade er;;1 o Presi-- _ofiCial que é feita, de receber.
cumprimentá-la pelO depoimento que- faz aqui,
dente do Senado Federai, E S. Ex' _idealizou a
Agora; não tenho nenhuma pergunta a fazer
eu_a_çumprimerrto por tQda essa. trajetória de luta,
organização de um emissora de rádio para seiVir
à Deputada Cristina Tavares, a não ser as observa- - que acho da maior importânCia para o nosso País,
ao Congresso Nacional, transmitir os deb~1.tes do
çães_que fiz, e concluir, :dizendo que estas_obser7
no que diz respeito à democratização dos meios
Congresso N13-donal. Porque os políticos se queivações também, da eminente Senador Pompeu
d~ coroyni_çação.
-
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Queria transmitir à Deputada Cristina, compa-

nheira, esta irmã de luta, e aos nossos colegas
Senadores aJguma coisa a respeito do que ela
disse.
Eu, desde logo quero dizer, Deputada Cristina,
que infelizmente creio que esta Comissão não

vai chegar a lugar nenhum. Parece ser uma espécie de abdicação daquelas que s-ªo as nossas
funções. Eu até não costumo recuar dos objetivos

a que me proponho antes que a batalha se realize,

antes que a guerra se realize. Mas, na verdade,
se nós vamos procurar irregularidades na conces-são dos meios de comunicação, fransmfssor:as
de rádio e televisãO, nos não vamos chegar, na
verdade, a nenhuma irregularidade. Porque, formalmente e do ponto de vista legal, ê mais do
que evidente que não se cometeram irregulari~
dades.
Quer dizer, o erro, o equívoco, está exatamente
na lei. Este _é_ o_ problema desta CPl, este é o
problema da concessão de emissoras de rádio
e televisão no Brasil. Não vai haver nenhuma irregularidade. .é: do Poder, é da lei, é do poder do
Ministro e é do poder do Presidente da República
conceder emissoras de rádio e televisão para
quem quer que seja por sua única e _exclusiva
vontade.
De modo que, desde logo, V. E,x" ~&.m toda ~
razão. O que n6s temOs que fazer é dar um passo
à frente neste momento privilegiado que o nosso
País está viverido, que é o momento constituinte.
O que nós temos que fazer é estabelecer critérios
que não sejam critérios unipessoais ou pessOais,
para concessão dessas emissoras de râdio e televisão. No mínimo, é preciso que _essas concessões
não sejam da vontade pessoal de quem quer que
seja, seja ele Presidente da Repúbl_ica, seja ele
Ministro das Coinunicações.
E, aí, a idéia do Conselho Nacional de Comuni·
caç:ão é a de que nós temos não só que prestar
atenção, mas. também, temos que privilegiá-la
no instante em que formos deliberar na Assem~
bléia Nacional Constituinte.
__
Veja V. Ex' o notório Secretário-Geral dO MiniStério das Comunic,ições esteve aqui e disse, para
quem quisesse oovir- fui eu que fiZ as perguntas,
para minha inteira surpresa - que não apenas
não detém nenhuma emissora de rádio, nem os
seus prepostos, -nem os seus parênres. -g-nõs temos que ouvir isso - e ele o fez sob juramento
e o que dizer ao Secretario-Geral? Não posso di~
zer~Ihe que está mentindo, porque acho que ja~
mais vamos chegar à prova de que as emissoras
de rádio e televisão do Estado de Rondônia, que
todo mundo sabe, que é público e notório, que
tem algum tipo de ligação com ele, nunca vamos
provar que essas emiSsoras de rádio são, ou de
parentes seus - porque não estão em nome de
parentes seus, nem da sua esposa, Deputada Rita
Furtado- e se for preposto, como vamos descobrir e provar que são prepostos? Assim como,
tambêm, em relação ao Ministro Antônio Carlos
Magalhães, há dias atrás, o Senador Juthy Magalhães fazia um pronunciamento a respeito do nos~
so Governador Waldir Pires; um pronunciamento
de solidariedade por tudo aquilo que Waldir Pires
está sofrendo neste momento. Neste momento,
eu, em solidariedade a Juthy Magalhães, em soli~
dariedade a Waldir Pires, a outros campanheiros
meus, como o Senador Luiz Viana que está aqui,
eu dizia que, infelizmente, o mal que o Sr. Antônio

Carlos Magalhães havia feito apenas à Bahia, num
determinado instante, hoje faz ao Brasil inteiro,
quero dizer, espalhou~se o maL
Ttido isso nie custou -o seguinte: eu, que havia
assinado, com toda a minha Bancada, e com
"n..-Cóinpanheiros, abaixo..assinado para conceder duas emissdras de rádio em Santa Catarina,
e que nunca estive pessoalmente com o Sr. Antônio Carlos Magalhães, sozinho, ou para solicitar
rádio ou televisão, tenho o meu nome nós jomaís,
como tendo obtido. fica-se melo confuso,_ pôr
_que dá uma impressão equívoca. Algumas pessoas acham que eu é que fiquei com essas duas
emissoras de rádio, sendo que eu nunca tive nada
e nem quero ter. Então, vejam aonde que chega
essa circunstância unipessoal, esse domfnio, esse
poder! Isto é que falta democrati_zar. _Chega ao
fato de que o Sr. Rómulo Vilar Furtado, notório
dono de emissoras de rádio e televisão, diz. para
quem quiser ouvir, que não tem rádio e televisão.
Isso não saí em lugar aJgum, ou sai, até. E eu,
de repente, porque eles têm o domínio ~is_so, passo . . .:. . que não tEihho rádio, não tenho televisão
e nem quero ter- passo como alguém que tem
alguma coisa a ver com emissora de rádio e televi~
são; quando eu -volto a dizer, nunca tive pesSOãliTieflte, já assinei um abaixo-assinado com
10, 11, 15 assinaturas - ele tira o meu nome
de lá, porque eu interpelei o Sr. RómuJo VLiar Fur~
tado, porqu~? eu digo que o Sr. Antônio Carlos
Magalhães, mais do que faz mal, o tem feito
mal à Bahia, faz mal a este País.
En~o. nobre Deputada Cristina Tavares, minha
companheira e minha irmã, quero dizer isto: o
essencial é que sejamos capazes de dar algum
passo à frente neste momento da Assembléia Nacional Constituinte, porque não consigo ver a que
cheguemos. Neste sentido, o depoimento de V.
Ex" é perfeito, porque V. Ex" chega aonde é preciso
chegar.
Eu não teria nada a perguntar a V. Ex• Apenas
neSSe s-entiCJo de que esta CPl visa a levantar irregularidades na concessão de emissoras de rádio
e televisão. Se V. ~. na sua experiência, no conhecimento, profundo que tem, e, mais do que
isso, na visão popular, democrática e patriótica,
que tem da questão dos meios de comunicação,
poderia nos dar ~ digarnos assim - uma pista,
aonde pudéssemos chegar a irregularidades irregularidades, aí, falo _do ponto de vista formal
e legal. Eu, pelo que pude ver, no meu pouco
conhecimento, não consigo chegar a uma fórmula de lavantarmos irregularidades desse ponto de
vista, porque, na verdade, estamos no terreno,
não da transgressão da lei, mas da transgressão
da ética polítfca,_estamos no-terreno da transgressão da moral, no terreno da transgressão de
regras do senso comum e;· pOr issO, fica muito
difícil realizarmos--qualquer trabalho._Se V. Ex" tiv-er;-parª- tlós~-"âlguma Pista, que nos mostre como
poderíamos chegar às irregularidades, _com o conhecimento áe V. Ex", acho que V. Ex' terá dado
uma contribuição ainda maior do que já deu com
o ~~ depoimento,
_
_

e

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) -

Tem a palavra a Deputada Cristina Tavares.
A SRA. CRISTINA TAVARES-SenadorNelson

Wedekin, Franz Kafka não foi tão talentoso a ponto de descrever esta situação que estamos vivendo, onde os bandidos caçam, acusam, perse~
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guem e são vitoriosos, ~ dizem faJar em .nome
da étic.a- pública, em nome da democracra, em
nome da Nova República; que nós construímos,
mas não para isso.
Pergunta~me V. Br, Senador Nelson Wedekin,
que pistas esta Corriissão Parlamentar de Inquérito poderia seguir? Achó que há~ várias. E todas
elas vão tenninar no Código Penal. Basta verificar~se e. pode-se convocar para virem aqui
técnicos d· Embratel. mas quem for convidado
tem. de ter nandato sindical para nã9 ser colocado para _xa, para não ser demitido - para
saber das negociações irregulares que o Sr. Rómulo Vilar Furtido patrocinou quando nos acor~
dos com a NEC itOs Estados Unidos, quando
nos acordos das tecnologias das telecomunica·
ções. Esses dados, essas reunióes são do conhecimento de técnicos da Embratel. Darei outro nome que também poderá prestar um depoimento
neste sentido; o número_da ata dos acordos fechadqs, das irregularidades, das comissões por fora.
E- ate me lembro que uma vez, aqui na Câmara
dos Deputados, quando o Governo da Nova República decidiu que o Sr. Mário Gamero deveria ser
processado e eu fiz um pequeno "pinga~fogo",
em que eu dizia: "É estranha essa Nova República:
Mário Gamero é praticamente sócio de Rômulo
Furtado; um vai para a cadeia e o outro fica na
Secretaria~Geral do Ministério das Comunicações.
Ou os dois vão para a cadeia, ou os dois devem
ficar na Secretarla~Geral". Mais tarde, mais de
30 pesso_as fiz.eram fLia para defender o Sr. Rômu~
lo Furtado e, por coincidência, quase todos eles
são proprietários de canais de rádio, hoje.
No que diz respeito à Rondônia, um levantamento criterioso como este que foi feito no Mara~
nhão e na Bahia, e que entregarei a V. Ex-', e
feito através dos cartórios, vamos verificar que
a Sr- FuJana de Tal, que, por coincidência. é funcionária do Gabinete da Deputada Rita Furtado,
na Câmara dos Deputados, não tem recursos pró-prios de imposto de renda, para ter uma rádto,
e a possui. Tem duas rádios.
Aého que se_esta Comissão realmente entender
de apurar as irregularidades da Secretaria-Geral,
do Ministério das Comunicações, tem co!_Tlo fazêlo. Mas se esta Cõmissão entender que, neste
momento, é mais útil para o País, para a Nação,
apontar novos caminhos para políticas de comunicação, poderá fazê~lo. Esta é uma decisão que
cabe a V. Ex~. membros desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Vamos ouvir ainda o Senador Chagas Rodrigues
e o nobre Relator.
-senador Pompeu de Sousa, eu pediria a V. Ex'
para não sair, para ouvir o aviso que darei agora.
Tem os aqui sete dos nove membros da Cernis~
são. Então, poderlariios deliberar em seguida sobre roteiro e freqüência das nossas reuniões. TIVemos ~um período d~ r~cesso, um momento em
que nossos trabalhos cõtlflitavam com os da Assembléia Nacional Constituinte, mas agora, dada
a decisão da Mesa da Cons_titl.Ji_nte de deixar as
manhãs livres: temos mais teffipo e condição para
pfórriover e:Stasoreuniões. EU 90staria depois de
-ouvir sugestões quanto à f~qüência dessas reuniões, quanto eventualmente ao número de depoentes que podemos oLMr em cada sessão.
Temós aqui uma lista bastante alentada: além
da Deputada Cristina Tavares, temos o Deputado
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e Jornalista Antonio Britto, o Jornalista Roberto
Marinho da Rede Globo; o apresentador SOvto
Santos, o MinistrP Antônio Carlos Maga.J.hã~s, o

Sr. Adolpho Bloch, o Sr. João Sayad, da TV Bandeirantes, o Presidente da Confederação dos Bispos do Brasil, o Presidente da Embratel, o Presidente do Sindicato dos Trabalhaciores em Comu-

nicações, o_ Senador JoãQ Ca_lmon, o Deputado
Fernando Cabral e _putros nomes que poderão
ser indicados pela douta Comissão.
Este r_oteiro foi traçado pelo Relator. Houve mo-

dificações propostas pelo Plenário e, naturalmente, estamos abertos à_r~visão, indusáo ou modificação, con(orme a Comissãp achar conveniente.
Daí por que acho que depois da audiência da
Deputada Cristina Tavares devemos manter os
dez minutos para de:iberação de ord~m acl.rr!_inistrativa.
Tem a palavra o Senador Chãgas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Pres;~ente,

nobres colegas, em primeiro lugar eu quero CUmprimentar a nossa Comissão pelo depoimento brilhante, honesto e profundo feito pela ilustre Constituinte, nossa colega Cristina Tavares.
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esta_ç_âQ_de rádio, dada a suaprojeção, o seu passado: o seu valor ético-cultwal)_ etC. Já tenho dito
isso inclusive no_ meu Estado. É _]Jma vergonha
o que óCorre nO-Piauí. Há três e;stéições de televi__sãn em T eresina. Duas pertencem à mesma famí~
lia, a dois irmãos, sendo um deles empresárío
amicísSimo CJ6 Pre5ídente da República. Não_ é
preciso dizer mais nada. Na _minha cidade, Pama!~
ba, há três estações de rádio; todas pertencem
à família Cor;cia, que são duas: à Correia Silva
e_a_Qu_trp._a _Correia Sousa. _Eu s_ou insuspeito,
porque sou casado com uma Correia. Mas, a mi_nha polltica não é nem do grupo Correta Silva
nem c:io grupo Correia Sousa. O meu Partido é
outrQ...M_ão ser u1timamente, quando hoLNe uma
incorporação, mas, durante 30 anos, fomos -adv~rsários.

Então, isso não é possível. Tem os que deffio:
cratizã.r tlfdõ:- E o mar do Brasil é este. Agora,
demos um grande_ passo na democratização do
. voto. E sempre defendi, desde o Rio de Janeiro,
fuC o primeiro. Defendi o direito de voto para os
analfabetÇ)$, e o _no_sso. velho colega --: a quem
- rendo as_ minhas homenagens pela sua inteli_gênciZI- Plínio Sa1gado dizia que isso era uma loUcura. Vi isso nos discursos de Plínio Salgado, no
perfil.

Sr. Presidente, depois do que nós ouvimos hoje,
não há mais a menor dúvida. Não existe neste
País política de concessões de rádio. Não ex!ste -- Defendi o arrelto de voto para cabos e soldados,
no sentido alto da palavra. Não há concorrência. e o Monsenhor Arruda Câmara dizia que estava
O que existe é uma_babilltação, quatro ou cinco de pleno aCordo, desde que se tratasse de _c_abo
sociedades que estão norm<))mente habilitadas. e soldado da Polid~ Militar, não dos conscritos,
Então, o que existe é a política do "afilhadismo": !sso está nos Anais.
quem é amigo do rei r_e<:ebe a es_tação. Essa. políEntão, o que queremos é democratizar a societica é inexistente, portanto, no alto sentido. E nós
dade brasileira e, conseqüentemente, democra~
precisamos moralizar e demOcratizar a política
tizar tudo, inclusive, d8da a importânCia fundade concessões de rádio e televisão. Foi invocado . mental, os meios de comunicação social, comuni·
aqui o caso dos Estados Unidos, país insuspeito,
cação de mas_sa
chamado parte do novo capitalismo, onde nenhuO que ia pedir a V Ex~.sr. Presidente, em parte
ma empresa pode ser ao mesmo tempo detentora
já foi pedido: é cópia de todos os documentos
' de rádio e de televisão. t: isso que existe nó Brasil.
e PaPéis trazidOs-peJa ilustre Deputada.
Clma coisa é a lei e a outra coisa é o _espírito
Quando esteve ·aqui o Sr. Secretário-Geral do
da lei. Uma coisa é a ordem jurídica positiva e
Ministério das Comunicações - eu que sou um
outra coisa são os princípios éticos que estão
homem do Nordeste ocidental, Piauí e Mararihão,
dando base a todo e qualquer ordenamento jurídie vendO que, no Piauí, o que existe é a política
co. Quando um Presidente, seja Sua Excelência
~e atender amiQ:os, deduzo _que, no Maranhão,
quem for, qua1quer que seja o seu_nome, qualquer
é a mesma coisa- pedi a S. EX' que nos enviasse
que seja o seu Partido, pode conceder estação
de rádio na forma da lei, deve fazé-Io, mas con- - e ele me prometeu, dentro -de 30 dias, OU
mais tardar - relação geral todas as concestemplando aqueles que estão mais ligações, por~
sões e permissões de televisão e rádio, no Piauí
que concessão não é maneira çle enriquecer ninguém. Quem quiser ganhar dinheiro que vá plan- -- e no Maranhão, nos últimos 5 anos, aqueles que,
inicialmente, faziam parte da sociedade e os
tar batatas, que vá ser iridustrial, agricultor. Ninatua1s. guém pode receber estação de rádio para trans-formar, estação de rádio é comunicação social,
Então, peço a- v. Ex•; já me antecipo, que seja
está a setviço da educ;aç.ão e_nunca da de.sed\lrenovado este pedido. Pedi e ele prometeu, Sr.
cação. Então, não há política. O que há é "afilhaPresidente.
dismo" e, às vezes, até pfor, nepotismo. O que
O"SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) precisamos, portanto, é democratizar - repito
Deve haver um equíVoco. Não chegou à Mesa
-, moralizar e proibir que- este Ou âêjuele Presi~
nenhuma sOlfcitação de V. Ex" nesse sentidO.
dente, pressionado, possa atender pedidos. Então, quando um Presidente, seja quem for, conO SR. CHAGAS RODRIGUES -Esclareço, Sr.
cede estações de rádio p·ara o mesmo grupo,
Presidente, pedi ao depoente e ele prometeu.
Sua Excelência. está violando o espírito da lei,
O SR- PRESIDENTE: (Marcondes Gadelha) porque está concorrendo para os monopólios e
Ah! Desculpe.
os oligopólios que a ConstituiçãO profbe, sem falar
no aspecto ético de que, numa democracia, todos
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agora, estou
são iguais perante a lei e não é possível estabepedindo que, por intermédio da Presidência, se
lecer critérios em favor de ninguém. Nós devemos
faÇa esta: -solicitação.
ouvir as entidades culturais e aqueles homens
Então, seriam as concesões e permissões_ dos
de responsabilidade que nós sabemos co_oseguiúltimos 5 anos no Piauí e no Maranhão; os titulares
ram uma situação tal que podem receber uma
iniciais e os atuais. ·
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Flflalmente, pediria apenas à nobre colega, que
e:stá .ey1.riquecendo os noSSOs b;"abaJhos ~om o
seu depoimento, se poderia nos dizer alguma cai~
sa sobre Pernambuco. As últimas concessões de
rádio foram dadas_ aos mesmos grupos econômicos, aos mesmos titulares de outros? Houve
uma certa abertUra? Só os amigos, só eis pessoas
ligadas ao Ministro das Comunicações e ao Go-verno foram contempladas?
~e a_no_bre_colega quiser dai' este depoimento,
de antemão, agradeço. E termino, mais uma vez,
congratulando~me pelo seu extraordinário deipoi~
_ menta prestado, hoje, à nossa Comissão.
O SR. PRES[)ENTE (Marc:ondes Gadelha) Tem a palavra a nobre Deputada Cristina Tavares.

A SRA.- CRlSTINA TAVARES -MeU querido
Colega Chagas Rodrigues, em Pernambuco, as
brasileiras e_ os brasileiros que detêm o privilégio
de cana[s e rádios são todos, de forma automática,
a1_iados à· Presidênç:ia da. RepúbJica. Não hoUve
nenhum caso_ de .;~rrependimento, nem põsterior
nem precoce, conforme assinala aqui o Senador
Eàison _l.p_!)ão. São todos, aioçla, pelos 5 anOs
e presidencialismo. É urna coinddêTl.cia íriacre·
ditável.
Na minha cidade d~ Garanh~ns sã.o quatro
emissoras de rádio: duas de .um Deputado do
PFL e as· outras duas de outro Deputado do PFL
Estou pensando em colocar uma rádio fantasma
para :POder entrar um pouco nesse latifúndio do
ar, que é o latifúndio do poder. Em matéria de
televisão, nO Estado de Pernambuco, é solidifi~
cado. São três emissoras, Temos, atuando hoje,
mais uma emissora, que acho que deve ser assun~
to das nossas preocupações, enquanto de democratização das políticas de comunicação.Não gostaria de deixar a impressão de que o
ponto de estrangu1amento úniCo é a concessão
dos canais de rádio e televisão. Esse é um ponto
de estrangulamento, mas a ctemocratização passa
por outras instâncias: as televisÇies universitárias,
as estatais, as verbas de publicadade. Essas emis~
saras de rádio~e até a1guns joinalistas de Brasília
que também recebem, que- gozam do privilégio
da amizacte com o Senhor Presidente da Repú·
blica, que recebem como doação no almoço, jantar, Ou na sobremesa, um canatd~ rádio, sobre~
tudo _de rádio que é pago mediante publicidade
governamental. Essa é uma ou outra questão que
influencia nas_ políticas democráticas de cor'nuni~
c-ª-ç@. E não podemos falar de políticas democráticas de comunicação se não tiver_mos uma
politica da ptiblfcidade governamental, um controle democrático das publicidades gõvemamen·
tais, urna legislação que discipline esse tipo de
coisa. A democratização passa também por uma
legislação, e tudo isso vai pelo Conselho de Comunicação Social.
_
- Por: iSso, _acho que esse depoimentO, no momento_ em que a Cõmissâo está reunída, será
muito útil, porque· dentro de três sem.:mas estaremos discutindo na Assembléia Nacional Consti~
tuinte o capítulo r(' ,;rente ao Conselho .!=~e_ Comunicação Social, por onde passará toda essa exi~
-gência de democratização das políticas de comu__
nicação. _
__
-~(-mil')ha__ resPosta é: realmente, __ não conheçoos últiinOs_._Até porque tenho medo que, -de repen~
te. o Minis~·Antônio Çarlos Magalhães bote meu
nC?me no Jornal dizendo: "Olhem, ela ta~bém
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mais divergir do Presidente ou do Ministro, como
se fosse também do património oficial-do Presi~
dente ou do Ministro. O fato de ter recebido não
implica !sso. Acho, entretanto, incorreto alguém
reçeber para comercializar, para vender, Isso acho
pouco ético. Aliás, h_á prazos e nada é feito sem
o conhecimento e serTt a aUtOrização do Ministério
das Comunicações. Sinceramente sei que é assim, mas não tenho PormenoreS. Mas acho, real~
mente, que está na hora de olharmos um pouco
para trás e mui~o para frente. Realmente a legislação é a pior que pode haver. Agora, o que ocorre
é o seguin~e: quem tem interesses políticos não
pode ficar fora e dizer assim: então, eu vou ver
todos os meus adversários receberem televisões,
fâdios e eU ficar-de braçOs cruzados para, depois,
ser massacraOo por aquelas rádios e televisões?
Isso não. Agora, deve haver uma legislação, e
isso já foi citado aqui, como nos Estados Unidos,
onde realmente as empresas não podem ter, ninguém- pode ter mais de uma televisão, mais de
duas estações de rádio. Ora, a verdade- no Brasil
é que há pessoas que possuem, numa cidade,
quatro, cinco, estações de rádio e três estações de televísão. Todes sabem disso, mas ninguém
pode fazer nada, porque está no nome de A. de
B, do filho, da nora eu mesmo não quero citar
nomes, porque liá colegas, há amigos, mas que
s.ão notórios. O que realmente é danoso para a
vida política, para a vida pública, porque representa um monopôlio, e uma_conseqüente distorção das informações que chegam ao púbHco.
Quando a pessoa tem o monopólio da notícia,
o monopólio da informação, ela só dá a informação que lhe convém. Isso acontece em várias
cidades, todos nós sabemos, e é preciso corrigir;
é preciso que tenhamos a coragem de renoVar
a legislação, rever, t'!lvez, alguma coisa que já
está. feito, mas, sobretudo, para o futuro, impedirmos que novas situações como essas venham
a oçorrer. Er~_o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Mas quero ouvir o Senador Lobão, a quem peço
desculpas, pois o interrompi.

O SR EDISON LOBÃO- Trabalhei ·rrt.iil. Mã.s,
ãcho que s~o as duaS coisas somadas: devo ter

O SR. EDlSON LOBÃO -Eu é que peço desculpas por ter interro~pido V. & Apenas para
quê não -fique a impressão de que declarei que
aquele que recebe a concessão de rádio está obri·
gado a ser solidárlo com o Governo. O que disse
for o contrário, é· Que muitos dos que receberam
conces?Qes n~o_ che9aratn, sequer, a instalar -aSsuas emissoras e já se manifestavam contr.3 o
Goveino, no seu direíto legítiino de divergir. AgÕ;
ra, aproveitando a oportunidade, quero fazer aqui
uma confissão de abs_oluto_ desprestígio meu. Como todos sabem, fui um dos líderes do Governo
pã.S.Sado, do Presidente Figueiredo, e freqüentemente se diz que sou um-a das pessoas ligadas
ao Pregjdente Samey. Pois bem, no Governo passado, e neste Governo, eu pedi, eu solicitei, concorri, as minhas propostas estavam semelhantes
às dos outros ...

Tal offdo foi expedido sob o n~ 3/87, pela CPI,
em 28 de Outubro de 1987.
Ora, esta CP! apenas recebeu, hã 12 de janeiro
deste ano, dois meses e tanto depois, um oficio
dirigido a V. Ex•, dizendo o seguinte:

é dona de um canal de televisão, e de rádio, sobre-tudo ... Então, pOsso afirmar-lhe que os brasileiroS

e brasileiras que são donos de rádio em Pernam~
buco são todos pelos cinco anos, são todos presi-

dencialistas.
O SR. PRtslDENTE (Marcon9e.S Gadelha) Tem a palavra V. Ex• Senador Luiz Viana. - ---

O SR. LUil VJANA _:_Inicialmente, lamento não
ter podido ouvir-o-depoimento todo da nossa cole-

ga, que há tanto tempo trabalha na área de comunicação social, mas conheço as suas idéias,
acompanho-as com multa simpatia, de forma que
poderia dizer que não ouvi, mas gostet, e por
isso felicito a Comissão.
No entanto, gostaria de fazer algumas observações. Apresentei algumas emendas ao projeto-de
Constituição. Uma delas é ·sobre o monopólio e
o oligopólio, porque o prOjeto diz que sfro -proibidos o monopólio e o oligop61io. Eu deriro, de
acordo com a lei, o que é oligopólio e o que
é monopólio. Porque, na realidade, isso é o que
não se cumpre, e por isso acontece o que nosso
colega Chagas Rodrigues _acâba de diier, quer
dizer, bota-se rádio e televisão em nome de parentes, de filhos, de genros, então não há monopólio
nem oligopólio. E se isSO nãÕ for definido na
Constituição, vai continuar a mesma coisa, enfim,
vamor ver o que a ConstitUinte resolve. SegUndo;
apresentei também uma emenda para que as
éoncessôes feitas em 1987 possam ser revistas.
Não sei se será áprovada, mas há uma emend8
de minha autoria nesse sentido.
A SRA. CRISTINA TAVARES- Nas disposições

transitórias?__

-

O SR. LOIZ-VIA.NA-_:: Estâ ià ria Constituição,
mas onde ela vai caber eu não sei bem, mas
ela existe, sim, está léLJustamente para evitar ou
corrigir um pouc'o O qu-e·,;ern ocorreiidO. POrque,
como disse muito bem o nobre Senador Nelson
Wedekin, dificilmente· vamos yerlfiCar irr"egiilÚi·
dades.
Agora, gostaria de chamar a atenção, porque
aí é uma parte ética, e também conta um pouco,
pelot menos deve contar. Quando assumiu o Ministério, a primeira coisa que O f.oünistro Antônio
Carlos Magalhães fez foi suspender não sei quantas concessões, eram muitas, de rádio e televisão,
porque achava que a legislação era imperfeita,
que tinha havido "favoritismo", etc.,- O cjue· tinha
fundamento. A verdade é que não se fez nada,
não se mudou uma vírgula na legisl.açâo, não
~e mudou um artigo, um parágrafo, nem se propôs a mudança. Não é se dizer, mandou~se um
projeto de lei para a Câmara dos Deputados ou
para o Congres-so, que-·o engavetou. NãO, nUncã
houve qualquer proposta para qualquer modificação, cjualquer alteração. Então, aquelas que já
estavam em curso, concedidas, nào instaladas,
aí, então, começou~se ã primeira maré de favores
que o Ministro fez. De acordo com as suas conveniências, suas simpatias,- tinha uma que era do
Sílvio Santos, tinha outra que ·era ·ao Saaa, só
em televisão. Então. acabaram todas sendo dadas
e, naturalmente, entre os maiores elogios ao Ministro Antônio Carlos Magalhães. E assim taril·
bém se procedem com as rádios. Houve .casos
reálmente. Eu não participo, enl parte, da Opinião
do Senador Edison Lobão. O fato de a]guém receber, ou ter recebido, não está obrigado a não

O SR: LGIZVIANA-:- No que fez muito l .m,_
O SR. EDISON LOBÃO - --·- e, lamentavel~
mente, não fui aquinhoado com qualquer emissora de rádio ou televisão. Então, a confisSão que
faço ...
O SR. LUJZ VIANA- Trabalhou mal.

trabalhado mal e o absoluto desprestigio.

O SR. PRESfDENTE (Marcôndes Gadelha)Concedo a palavra ao nobre "Refator, Senador
Wilson Martins.
O SR. RELATOR (Wilson Martins)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de fazer uma pergunta à nossa ilustre companheira e Constituinte
Cristina Tavares, gostaria de dizer a V. Ex~ que,
numa das sessões desta CPL no ano passado,
tínhamos decidido solicitar ao Ministério das Comunicações a relaçào e mais os ates relati\•os
às concessões feitas no período não apenas do
Presiden~e José Sariley, mas, também, no período
do Presidente João BaptiSta Figueiredo, relativamente aos últimos cinco anos.
De acordo com a decisão tomada aqui em plenário, expediu V. Ex•, há 28 de outubro de 1987,
um ofício ao SecretáriO-Gerá! do Ministério- das
ComUnicações, Sr. Rôffiulo Furtado, com o seguinte teor:
''Sr. Secretário-Geral:
Na qualidade de Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
a politica de concessões de rádio e televisão
_e_m todo o País, e irregularidades ocorridas
no Ministério das Comunicações, venho solicitar a V. s• as seguirites tnfOrmações: -requisição dos procedimer.cos administrativos de
-c(m-cessões de rádio e televisão relativos ao
Governo anterior (Figueiredo) e ao a tua!, para
exame da legalidade dos ates nele praticados; requisição de informações perante ur
dos os órgá,os do sistema de comunicações
por râdio e televisão do País, bem como perante entidades representativas dos trabalhadores e proprietários do setor.
Outrossim, informo a V. S• que tal solicita-ção é de vital importância para objeto de
estudo.
Aproveito a oportunidade, etc."

"Sr. Presidente:
Em atendimento ao Oficio n~ 03/87, CP!
de V. Ex•, cumpre-me, preliminarmente, esclárecer que os procedimeritos administra- tivos de concessão de rádio e televisão, relativos ao Governo a-nterior· (Rgueire;do) ao
atual, foram os mesmos em vista de a legislação não haver sofrido, em seus preceitos essenciais, qualquer modificação.
- -De qualquer forma, seguem cópias de artigos do Regulamento de Serviços de Rádiodi~
fusão e do Decreto no 9J .837/85, para melhor
consulta.
Consideramos essenciais os seguinteS
-procedimentos admlnistra~vos: ..."

e

Então, faz. referência ao que eles consideram
essenciais, mas não se mandou nada à CP!, não
se mandou nada! Não se mandou relação das
--concessões efetuadas; não· se mandou os norhes
dos concessionários; não se atendeu, enfim, ao
espírito do oficio de V. EX' Apenas, veio-com esse
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ofício de 12 de_janeiro, como ·ele falou, cópia

de um decreto de 1985 e artigos da legislação
sobre concessão de cádio e televisão.
Creio, Sr. Presidente, que essa resposta é, antes
de mais nada, tardia. Se V..Ex· mandol,l um Ç>fício.
a28 de outubro de 1987, para sedar uma respos-

ta desse _teor, não se explica que fosse necessário

tão longo período, até 12 de janeiro deste' ano.
Em segundo lugar, parece-me uma resposta eva-

siva.
Creio que o que pretendíamos_,_ e que V. EX"
deixou claro, o que queríamos era a requisição
dos procedimentos adrninístr~tivos. Creio que,
com isto,_V. Ex".33té pretendesse, como pretendia

a comissão, conhecer os processos que tiveram
andamento no ministério e o nome çlos concessionários. Ora, isso não foi enviadO à CP!. _El,l gostaria que V. Ex" reiterasse o o_fíçio ao Ministério
das Comunicações e até nem sei se. VL Ex.~, dirigindo _um processo ao Ministério das Comunice;ções;
deveria fazê-lo ao próprio ministro, em lugar de
fazê-lo ao Secretário-Geral do Ministério. Não s-ei
como são a_s regras do protocolo. Mas, que V.
Ex" deixasse bem cla_ro o que deseja a comissão:
a relação das concessõe~ efetuad&s sobre_tuçto
isso, não se excluindo nada, porque ao_ que me
parece, dados fornecidos à_irrlprensa, pelo ministério, abrangem uma parte das concessões _feitas
e não abrangem outra. Nós teríamos de ter um
espelho daquilo que foi feitO, reãlinente, no_ ministério. Não se dá à ÇP_l os nomes convenientes
e se deixa outros. Teria que_ser, realménte. um_
documento fidedigno.

O SR PRESlOENIE _(Marcondes G_a.delha) V. Ex' me permite? (Aquiescência do orador.)

a

Acho que, neste caso-. v.
deveria refor.mular
a sua solicitação, porque esta Presidência reproduziu, linearmente, ipsis litteris, a solicitação que
está assinada por V. Ex' constante no~documento
chamado Roteiro dos Trabalhos da_ Comissão
Parlamentar de Inquérito, instalada para apurar
irregularidades, etc. Então, no item 3, exatamente
aquilo a que V. Ex• se refe're, eStá O segUinte:
V. Ex" me pede que faça requisição - peço que
a comissão preste atenção aos termos exatos requisição dos procedimentos administrativos de_
concessões de rádio_ e_ televisãO relativos aó Gçr
vemo anterior {Figueiredo) e ao ãtual, para exame
da legalidade dos atos por ele praticados.
Encaminhei o documento exatamente ·nestes
termos; o ofido consta com reprodução exata
desta solicitação. Penso que assiste díféítO a quem
lê esta solicitação de e.nt~D:.der que procedimentos
administrativos são regras administrativ~s. não
são o process_o em si. Entendi desta maneiré!,
mas,_ evid_entemente_._ e:n~miohe:i como tal e. procedímentos administratiVos :~fão as regras, é o roteiro, é o algoritnio~ que _segue a ad_D1_íni::itração
para despachar determinados processos. Não é
o processo em si.. Não e_stou aqui...
O SR. RELATOR(W!]_son Martins)- A observação de V. Ex" tem procedência, mas ela agrava
a questão do prazo, quer dizer, para se dar um
procedimento açtmiqistrativo seria necesst)rto fazê-lo num prazo bem menor. Agora, fazê-lo como
o Relator desejava, c_om_Yrtl.a relação c_or:npleta
de todas as estações que foram dadas no Governo
Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade!ho)_~
Bem, sobre esta questão do prazo, eu gostaria

de dizer que recm1heço ser um prazo muito dilatado _esse que _o fo:'\jnistêrto_ usou para mandar o
documento. No ento;~nto, esta ComiSsão--está, e(eti~_
vamente,_apenas começando seus trabàlhos.' Não
e.S).ãff!QS terminando nossos traQ:alhos, mUito pélo
contrário, nós _sofremos uma interr1.1pção por conta do recesso_; sofremop problemas, _houve situa-çõ_e_S__aqui em que viemos_ só eu~e o dePOente.
Aconteceram situações como essa, em função
do probteina da· Assemb-léia Nacional ConStituinte,-e houve circunstâncias de não podermos realizacas sessões. Pedi prorrogação dos prazos da
CPL. e nós consegy_imos essa prorrogaçãQ e pedi~
rei outras prorrogações, se necessário. Mas, efetiK
vamente, considero que estamos apenas na infânci;;~_ da nossa CP!, de modo que este documento
não_ Wi chegar neSte -tempo. O ·que lãmento é
que ele não atenda ao espírito que V. Ex• idealizou.
Agora compreendo o que V. Ex• quer: a rel<lÇ:~o
dos procesSos administrativos, ou seja, das cof}-_
cessões em si, não dos procedimentos, não das
regras para despachar os processos, mas dos processos em _si. Rádio tal, quer dizer, -essas milhares
de rádios do Bra.slL Se é isso que quer V. Ex•,
__espera ...

1199

O SR. RELA.TOR (Wilson Martins)- Sr. Presidente, feita esta observaç-ão preliminar, volto ao
depoimento da nobre_ Deputada Cristina Tavares,
que já foi devidãmente focªlizado peloS meus
c6f!1eãn~-eir0S- de_ Comis-São ..
Tambêni eu apreciei irrlenSamente, pelo Conhecimento que a nossa colega tem da área de
Comunicações, pelas acusações e irregujp._ridades
que ela trouxe ao conhecimento da_ CP!, no Maranhão, na Bahia, e peloS documentos qUe também
trouxe e entregou a V. EX· para coristafein juntos
ao processo.
__ _
Apenas não compreendi bem o final da colocação, quando S. Ex_• fazia uma advertêocia aos
membros da CPL Pediria à nossa ·nobre compaK
nheira _que focalizasse novamente o assunto,
quando fez uma advertência, aqui, aos membros
da CP!, dizendo que os vicias, na questão da concessão de emissoras d~ rádiO e televi,são, só po8eriam ser sanados - eu não entendi bem - com
a·renova"çãó das concessões. Pediria que S. Ex'
focalizasse esse aspecto, porque o assunto é da
maior importância para nós, a fim de examinarmos --umã- sugeStão sobre a depuração de vícios
na área.

O SR. RELATOR (Wilson Martins}- Também
isso.

.;O_$.R._: ~ESIDENTE-0\\arconaes _dadelha} Tem, a pal!'lvra a nobre Deputada.
·

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~
-Acho que deve ser feito um requerimentq _ness~ .
s_entido.

A SRA. CRISTINA TAVARES- Pois nª-o, terei
prazer em esclarecera -Senador Wilson Martins.

O SR RELATOR (Wilsori Maitfn--ª_)-::- T.;imbémisso, porque -na ocasião n6s tambémtfnhaK
mos tOda a-le91slaÇ:âo a queríamos.

e

nao

O .SR PRESlDENTE (Marcondes Gadelha} AchO~Que o

Relator e o Plenário têm toda lib.~cóaçie_
para elaborar o_ requerimento que_ julgarem conveniente e_ i!sta Mesa encamlnhãrA e, desta vez,
instará juntO ao Ministério, no sentido da urgeiicia,no sentido da premência. Mas vamos discutir ain»
da outros_ pontos de ofdeln adffiiniStratíya, em:
~eguida. Só querO esclarecer que noS tern1os ém
que foi formulado, entendi que eram procedimentos administrativos e procedimento não é processa.

No Cãpítulo das Comunicações Sociais, no §
2" do art. -~ 259 da Comissão de Sis1:erriatização
está esCrito o se9uinte: - ..Art. 259. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão- e

"- aÚf9r!~ação p~ra O se_P1Ç9"_-:de'__fáC:fíoEífus~o
sonora e de sons e imagens.
§- 2~ A não renovação da concessão ou
permissaO dependerá de manifeStaÇão ex~
pressa da maioria absoluta do Congrésso Na_,~~ciOr'iãl."

Queria chamar a atenção para essa questão
da maioria absoluta. Talvez sejam três mil emissoras de rádio, no Brasil, e vi_rá a renovação de
todas elas, cujo prazo já é muito prolongado. Nos
E;_sta_dos Unidos a renovasão_se_dá em muito m~·
O SR.. ~MPEÕ DE SO{,ISA-Sr. p~~ei'lte,
nos tempo, o" período é tnaís curto. Para não ser
_gostarja deJazer uma Prci\le lrltirvenção a respeito
Concedida essa renovação, para que este Con=®_declaração de V. ~. de que esta Comissão
greSSO- iEülhâ o- pOder de não renovar é preciso
tião tem Junciona'd_Ç>~ por aUsência de seus memque tenhà- mâiOria absofi;ta na Câmara e a maiobros, porque houve até reunião em que compareM
ria absoluta no Senado. Qüer dizer, dá-se à renoceram apenas V. Ex• e o depoente. Quero dizer-lhe
V.:iÇãciCr"t·Tiesmostatus que tem um veto do PresiK
que essa é uma revelação para mim, porque semdente- da República para apreciaçãO pelo Conpre fiZ questão de cumprir religiosamente as migresso. Para derrubarmos um veto do Presidente
nhas obrigações, se houve reunião a __que eu_
da "R:eJ::iU6ITCa precisamos ter a maioria absolUta
- não tenha vindo é porque não fui convocado~
na- Câm'!.ii'a e no· Seriado, assím corOO~para nãO
não recebi a conv_oc_ação.
fehbVâfllmã. COncesSão.--- -· -~ O SR PRES[DENTE (Marcondes Gadelha) _O exemplo que dei foj de uma emissora qualEfetivamente não houve a reunião, porque eu não
quer de rádio. O Conselho de ComUnicação Soa fafia só eu e o depoente, mas houve uma _situa<:iéi:l dá ·uma informação técflka de que essa emção como essa em que não houve reunião.
presa desrespeitou os horários de programação,
-- enfim;- qLit~-ela estava irregular. EntãO, õ seii pediO SR. POMPEU DE SOUSA- Muito bem. eu
do de renovação ·vem para o Coiigresso, riias
queria realmente que ficasse bem claro isso, poro Congresso só pode opinar negativamente com
que, na verdade, jamais deixei de cornpare_cer_ e
maioria _a~soluta, ou seja, na prática, estamos toracho que esta é a_ terceira reunião çiesta Comissão~
ilaiiao eternas as ãtuais concessões de canais
I?áE.~?_
- --de rádio e de tclevisão. ~ se essa eternidade é
asse.gurada para _três mil proprietários, teremos
~ O$R. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~
pi'atícamente o status quo que está aí, projetado
Não, esta é a quarta

a

e
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para o futuro, quando estamos chegando quase

mados, prindpaJmente ó Relator, para a apresentação do seu texto e do correspondente projeto
de resolução, lnsisto num ponto: não estamos
O SR. LUIZ VIANA- Quero apenas fazer uma -no começo do fim da Comissão; estamos apenas
no fim do com~ço. Estamos, efetivamente, enR
observação. Já vi dispositivos nesse Projeto de
trando agora na parte mais objetíva de indagações
ConstituiÇãõ em-: que há uma tendência a tomar
sobre o quadro das Telecomunicações no Brasil.
muito mais flexíveis as votações na Câmara e
Pedifiã a cada um dos membros desta ComisSão
no Senado, não exigirido a maioria absoluta, não
precisa da maioria. Quem tiver interesse que ve:- que respondesse sucintamente a três questõoes:
Primeiro, o roteiro atual do Relator ~ inanter ou
nha; agora, se não vier vota~se com o -número
alterar? Segundo, a freqüê-nda, quantas sessões
que houver.
deveremos ter por semana? Terceiro, quantos deA SRA. CRISTINA TAVARES- Até entendo. poentes deveremos ter por sessão? Se mantemos
a preocupação de alguns proprietários, pelo medo
as coisas como estão, ou seja, se mantemos o
do voto de Liderança, mas esse é um dispositivo
roteiro como· está, se mantemos o Mtmo de uma
que se não tivermos a capacidade de feriovar
sessão por semana c urff depoente por sessão
essa coisa tão arbitrária qüe é o votei de Liderança,
ou se alteramos esse procedimento e em que
não teremos nem cumprido a nossa tarefa.
direção.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer a V:
Gostaria de ouvir rapidamente a opinião de caEx" e_aos Exmo' Srs. Senadores da enorme satisfada um.
ção que tive em prestar um depoimento no Senado Federai._Quero dizer também do meu incono SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente,
formismo, do meu protesto com relação à forma
sugiro que reexaminemOs 0 roteiro, procurando
com que o Ministro das Comunicações, em atituouvir os três grandes nomes da televisão do Brasil
de desrespeitosa a esta Comissão e à Assembléia
_e também algumas entidades, como a OAB e
Cónsfituinte, divulga ·pelos jornais quase que nua Conferência Nacional dos Bispos. Então, teriama atitude de provocaçflo, as supostas irregulamos só cinco no lugar desse elenco. E, se vamos
ouvir os grandes nomes da televisão, vamos ouvir
ridades cometidas por Lideranças de Oposição;
Líderanças que criticam a forma atual da política
05 grandes beneficiários, porqUe já sabemos o
de comunicação, como se eles fossem culpados,
que vão dizer aqui, com sua autOridade. É o que
disse aqui 0 Colega Edison Lobão e vários outros.
perante a opinião pública nacional, de estarem
com duas posições; uma,intemamente pedindo
Então, sugiro também que se faça já, pelo que
um canal de televisão ou de rádio para si, e outra,
se tem do levantamento, com aqueles que são
externamente, com um discurso de oposição. Na
os campeões da concessão. Vamos ouvir também
verdade, esta é uma grosseira mistificação, na
e intercalar.
qual deixo registrado o meu inconformismo e,
mais ainda, eu diria que além da Assembléia NaFinalmente, sou membro titular desta Comisdonal Constituinte a responsabilidade, neste mosão, vim a todas Comissôes e tenho ido a todas
menta, está com v. Ex"S, porque é a única Casa
as reuniões, s6 faltei hoje na chamada CP! que
investiga a COrrupçãO; que a imprensa está chaque está funcionando com suas Comissões _
a Câmara doS Deputados não está funcionandO· --m.:mdo a Comissão da Corrupçáo, tenho até vercom as suas Comissões Permanentes ou Cernisganha de dizer Comissão da Corrupção, é ComissõesEspeciaisouComiSsõesdeinqUérito-,nesSão contra·a corrupção. Pois bem, quanto aos
te momento decisivo para os mecanismso de dedepoimentos, podemos ter, pelo menos, uma reumocratização do sé.culo .XXl Parte da responsanião por semana, e nessas reuniões. tanto quanto
bilidade está com V. Ex.s. -possível, tomar dois depoimentos em cada sesEu me congratulo por V. Ex"' estarem aqui,
são.
preocupados com essa problemática. Muito obriO SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) gada.
En~ão, V. Ex" é pela alteração do roteiro naquela
no século XXI.

Ouço, com m-uito pi"azer, O Senador Luiz Viana.

O SR. PRESIDERTE (Marcondes Gadelha) Agradecemos também a V. Ex", D-eputada CriSfirü~
Tavares, pela maneira franca, clara e _objetiva do
seu depoimento, que, certamente, vai formar base
de informação pai'a futtirãs iÍ1dagaçõeS desta Comissão.
Passo ao Relator o elenco de documentos trazidos por V. Ex" a esta Casa, para ariálise de S.
Ex!' e, se julgar conveniente, distribuição de cópias
para os demais membros.
A Deputada Cristina Tavares pede permissão
para sair e lhe agradecemos mais urna vez. (Palmas!)
Peço aos membros da Comissão que permaneçam no recinto. (Palmas!)
Srs. Membros _da CP! das Telecomunicações,
nobre Sr. Relator, Wilson Martins, usarei pouco
temp-o aqui para alguma discussão de _ordem administrativa. Como disse, obtivenios uma prorrogação e poderemos ter tantas q).lantas sejam necessárias, até que nos sintamos cabalmente infor-

direção citada que anotamos, V. Ex" é por uma
SeSsão pOr seTnana e pOr dois depoenteS Por
sessãO-.
-

e

O SR. NELSON WEDEKIN - Sr, Presidente,
Srs: Senadores. uma reunião Por- semana e dois
depoentes por reunião, sim, e uma proposta de
que poS5arhos Ouvir, se possível imediatamente
- talvez até na próxima reunião -, ~ssim que
for localizado ou descoberto o nome da secretária
da Deputada Rita Furtado que teria emissoras
de rádio, lá em Rondônia, náo é? Porque esta
me parece a questão central, a" propósitO do depoimento de Rómulo Vilar Fürtado, afirinando
que não tem nenhuma emissora de__ rádio, nem
Põr si, nem por seus parentes. Então, como isso
me parece público e notório, o País todo sabe,
acho que e_ste é wn bom caminho pelo qual podemos localizar alguma coisa. Que seja portanto
localizado e descoberto o nome dessa secretária
da Deputada Rita Furtado, e _que tem emissora
de rádio, para que ela seja ouvida.

Abril de 1988
O SR. LOIZ VLA.NA - Estou_ de pleno acordo.
Mas, gostaria_ de dizer o seguinte: o Senador Chagas Rodrigues disse que dever-s_e-ia ouvir, também, os grandes beneficiários. Eu, em rela_ção
à Bahia, posso trazer uma lista, porque, ai sim,
nâo sei se é uma irregularidade ou até uma ilegalidade, pelas normas da concessa-o. estabelece-se
qué Ciüelii ãs reqtrer deve ter uma certa tradição
no ramo das comunicações, já deve ser proprietário ou ter sido. Então, ele acha que foi dada
a inuita gente que nunca viu nem uma televisão
e que acaoou tendo ràdio e· televisão. Aí, é uma
irregularidade, a meu ver, muito grave.
Podemos convocar pessoas que tiveram duas,
três, quatro, cinco estações de rádio e saber a
qu-e eles atribuem-o fato de serem altamente benefidados.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Senador Pompeu de Sousa, qual o parecer de
V. Ex•, quantas sessões por semana, quantos depoentes por sessão e qual a alteração do roteiro?

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente,
concordo inteiramente com as proposições anteriormente feitas pelos meus colegas de Comissão,
os Senadores Chag-as Rodrigues, Nelson Wedekin
e Luiz Viana, achando que com relação ao número
de depoentes deve haver uma certa flexibilidade
em função da extensão maior ou menor de cada
depoimento. Mas me parece que, como hipótese
de trabalho, dois depoentes, é razoável, e acho
essencial mesmo que convoquemos a esta Comissão pessoas que tenham uma experiência vivida do problema. Um nome que eu gostaria de
sugerir, não sei até que ponto S. Ex• Se disPOria
a \jr como depoente, de vez que é um colega
nosso; uma pessoa que se interessa muito por
esse problema é o Senador João Calmon.
--O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)Já está inscrito.
O SR POMPEU DE SOUSA- Está inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

5irtf.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Está bom. pÓr·
que s:- Ex~ é uma pessoa que me parece muito
importante nesse teri-eno.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Muito obrigado a V. Ex•
Senador Edison Lobão, pergunto a V. Ex> quantas sessões por semana, quantos depoentes por
sessão, manter ou alterar o roteiro?

-- O SR. EDISON LOBÃO- Eu aáito-a Proi)ásia
inicial de Uma sessão por Semana, -com dois de-

poentes e, no_ mais, voto com o Relatai', isto é,
pela manutenção do roteiro por S. EX" elaborado
e que está em mãos de V, Ex•

D SR. PRESIDENTE (MarC6ôdes Gadelha) Eminente Relator, quantas sessões por semana,
quantos depoentes por sessão, manter ou alterar
o roteiro?
O SR. RElATOR (Wilson Martins)- Sr. Presidente, acho que uma sessão por semana:, nessa
fase agora de Congresso Constituinte é o que
podemos fazer com bastante eficácia. Não sei
se podemos ouvir numa manhã duas testemunhas, Ouvimos, por eXemplo, a depoente de hoje
a ni.ahhã inteira. Vamos trazer aqui dois depoentes

Abrildel988
categod2:ados, um Ministro e uina outra pessoa,
ficarão esperando aqui? Como Vai ser isso?
·
Temos que ver, temOs que eXcirriinar essa qUeStão.
O SR CHAGAS RODRI_GUES_--:-:- Um_a ~ria que

vir duas horas depois.
O SR. RELATOR (Wiison.Mar:tin~)~_Ern-Piírid

pio, marc:ar dois depoentes, mas tend? que aten-

der a essa sJtuaç:ão, para que os depoentes também não fiquem aqui à disposição por um perfodo
longo.
O SR. LUIZ VIANA - O depoente vem do Rio
ou vem de São Paulo ou vem da 1;3ahia, chega
aqui e não é ouvido?

O SR RELATOR (Wilson Martins)- É, temos
que examinar.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Se V, Ex" me
permitem, um poderia ser marcado para as oito
e_ meia ou nove horas, e o outro para as dez
e meia ou onze horas.
O SR. LUIZ VlANA-Se houver muit@ pergunta,

muita indagação, não se tem como interromper.
O SR. RELATOR (Wtls_o_n Martins)- Cqm relação ao roteiro, admito uma revisão do mesmo,
diminuindo-se o número de depoimentos e CQncentrando-os em pessoas que realmen__te_ possam
ter informações melhores aqui para a CPI.
-- Temos-que- examinar isso em_ çonjunto. Erfl
vista do Relatório, que nem nos lembramos bem
como é que está, poderíamos até ler, fazer uma
verificação.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Gostaria de

aparteá-lo para pedir à Presidência que nos encaminhasse cópia do roteiro.
O-SR. CHAGAS RODRIGUES -

O roteiro, Si:

Presidente, se me permite, seria, em princípio,
o mesmo, apenas nós procuraríamos reduzir o
número e intercalar, ouvindo, também- e aqui
estaria a alteração subS@ncial_- os grandes beneficiários._
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Os campeões de audiência. (Risos.)
O SR. RELATOR (Wilson Martins) -

Mas os

grandes beneficiários são já os que, nesse mOmento, dominam o mercado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -
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I;m fun<;ão

dessa relação.
O SR. RElATOR (Wilson Martins) --_Temos

que receber essa relação.
O SR. PRESIDE.N"n: (MarcQndes Gadelha) Em primeiro lugar, vamos estabelecer que será
uma sessão por semana, sempre às terças-feiras,
pela manhã. Em seguildo, ouviremos, em princípio, dois depoentes por sessão, com flexibilidade,
mas dependendo da extensão ·do depoimento de
determinadas figuras ... terceiro, admitimos alteração no roteiro ness_es termos, ou seja, ~CUJ"!:a
mento eventual e a inclusão dos principais beneficiados.
Muito obrigado a to_dos. Estt encEir'rãda a reu':nião.

Si REUNIÃO, REALIZADA EM
__

15 DE MARÇO úE !988

Às dez hora_s e vinte_minutos do· dia quinze
de março do ano de lnif nove_centos e oitenta
e oito, na Sala de Reuniõ!'!:s da Comíss.ão de Rdaç6es.Exteri_ores,- presentes os Srs. Senadores Marcondes Gadelha, Presidente; Wilson Martins, RelatoG_Eompeu de Sousa, Edison Lobão, Márdo. La·
cerda, Lavoisier Maia e Chagas Rodrigues, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a "apurar a política de concessões de emissor~s de rádio etelevisãq em todo o_País, e irregularidades ocorrida_s no Ministério_ das Comunicações".
é: dlSpensada a leitura da Ata da reunião anterior_
que~em seguida, é dada como aprovada.
Havendo número regimental o Sr. Pr~sidente
declara abertos os trabalhos.
O_Sr. PÍ"e_side'nte s.oliçita a_o depoente, Deputado
Antônio Britto, que proceda a leitura do jurame:nto. Em seguida, é conc~dida a palaVra ao depoente que após sua exposição, coloca-se à disposição dos Srs. Senadores para: quaisquer esclarecimentos.
Os Srs. 5eõÇSdQres _Pompeu de Sousa e Edison
Lobão, solicitam que fique registrado resposta do
Sr. Min_istro das Comunicações, sobr~ oficies a
· ele endereçados pelos Srs. Deputados José Sarney Filho e S~nador Edison Lobão.
Na_fase_ ia_t_erpelatória, usam da palavra, pela
ordem, os Srs. Senadores Pompeu de Sousa, Edi- _
son_Lobão e Wilson _Martins.
_
Fmalizando, o Sr. President_e agraç:l.ece a, preseriça do Sr. Deputado Antônio Bnlto e, determina
que· as nótás taquigráficas tão logo traduzidas e
revisadas, sejam-publicadas, em anexo, à-presente
Ata.
R.3da mais havendo a tratar, encerra-se à reupára corista r ~u. Sônia deAndi"ade Peixoto,
Assistente_ da Comis'sã_o_. lavreiª presente Ata que,
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
ni~C2

e.
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A/'1EXO A ATA DA 5• REUNIÃO, DA E"OMJSSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRrTO,
cREALJZADA EM 15 DE MARÇO DE 1988,
DESTINADA A "APURAR A POLfriCA DE
CONCESSÕES DE EMISSORAS DE RADIO
E TElEVISÃO EM TODO O PAis, E IRREGULARIDADES NO MJN/S7ÉR!O DAS COMU·- NICAÇÕES'~A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO Do SR. ANTÓNIO BRFTTO. DEPUTADO FEDERAL. QUE SE PUBUCA COM
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
·Preside-nte: SeitadOf MãfCorides~ Gadelha
RelatOr: Senador Wilson Martins
(Íritegra do apanhamento taquigráfico)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Há número regim~ntal. Declaro aberta a reunião.
srs: senadores, a reuoião çl.e hoje se 9:~stina
à audiência pública do nobre Deputado Antônio
Britto, conforme-inscrito no roteiro proposto pelo
Relator e aprovado pelo Plenário desta CPI.
Q Deputado Antônio Britto, além de urn parlamentar brilhante, além de um Constituinte extremamente presente, atuante, em todos os grandes
temas C_Qril qUe àebate, agoi"a, a nadonalidade,
ê~ taiTibém, por formação, um homem Q.e comu~
nlcações, com uma larga vivência no setor, co-

se·
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nhec:-endo, profundamente, todos os aspec:-tos da
geraçãO:__ ~ disfribuição.desse_ bem socfal, que é
·
·
a comunicação pública.
O Deputado Antônio Britto conhece, também,
a intimidade da vida das empresas dedicadas ao
-setor de comunicações, o seu rel_a,cionamento
com os funcionários, com empregados, ele, que
também serviu a uma dessas_ grandes redes de
comunicação do País; de modo que tem uma
experiência muito larga acumulada, e considero
que foi uma indicação muito- feliz do eminente
Relator,_ a_ do nome_ do__Deputado Antônio Britto,
a quem convido, neste momento, para prestar
o juramento regimental.

9_ SR AF'!TÕNfq _BRITIO- Juro,_ co~o d~e~
de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo,_que seja do meu cOnhecimentO, sobre
quaisquer fatos i"eladonadoS cOm à1fivestigação
a Cargo deSta-comiSsão Pcirlamentar-de Toquérito,
destinada__ a apurar pollticã de cOilcessões de
en'lisSoiaS de rádio e iefeVíSào em tõdo _o Pais,
e irregularidades ocorridas no Ministério das Co-_
municações.

a-

O SR. PRESIDENTE (Mar<ondes Gadelha) -

Concedo_ a palavra ao nobre Deputado Antônio
Britto. '
O SR. ANTÔN_IO BRllTO - Sr. "Presidente,
Sr. Relatoi, Srs. Senadores. Diante_desta Comissão, que versa sobre um dos temas de maior
importância, para que se consiga assegurar, no
País, a democratização_ plena das instituições, a
partir da democratização da informação, eu queria
agradecer a oportunidade de aqui estar e trazer
algumas reflexões modestas, mas, na verdade,
nas.cidas_do fato de ter como profissão o jornalismo, à qual, depois, fui acrescendo, por obra
do destino, uma atuação a nível sindica,!, como
professor universitário, e hoje cornO Um parlamentar que tem procurado se preocupar com
essa questão.
Eu gostaria de centrar a minha reflexão no que
me pareCe ser o ponto essencial da questão sobre
a qual se debruç-a esta Comissão Parlamentar de
[nquérito. Nós estamos assistindo a um momento,
que, espero, final de um modelo de C:Omuntcaç:ão
social no País que chegou a resultados rigorosamente contraditórios. De um lado, o modelo implantado levou a um extraordinário padrão técnico~ a uma rede extremamente bem desenvolvida
e _competentemente operada de rádio e de televi_são, em todo o País. De outro ladõ, não creio
que se possa fazer a mesma avaliação favorável
sobre as relações que esses meios tecnológicos,
postos à disposição da sociedade, tiveram com
a própria snciedade, servindo de canal entre os
diversos segmentos. Parece-me que, aí, qualquer
avaliação isenta mostrará enormes dificuldades
no modelo criado.
Essa contradição não nasce por acaso. É preciso examinar um pouco como se Chegou a esse
modelo. Na verclade, tudo isso se fortaleceu, tudo
· is-so- se consolidou nestes últimos 25 anos. Do
ponto de vista jurídico, os dois grandes instru-mentes que levaram à consolidação desse modelo são a Constituição de 67 e a Em(mdã da
Junta Militar de 69, que deterininavam que "competi à- União explorar diretamente ou mediante
concessão _os se!Viços de rádio e d~.J~_e_vi.:>ão".
lsso permffiu, portanto, que o Brasil ficéiSse fora
seja do modelo estatizante existente eni parte do
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mundo, seja do modelo que conceitua o serviço

mente, comprometidos. Isso tem levado, aqui no
râdio, eSpeCialmerite _no iádio, maS também de
e que passa a determinar condições mu.i~o espec;ialguma forma, na televisão, a que os comproficas, muito particulares na exploração desses ser·
missos de quem assume uma concessão para
viços. Nós adotamos um ter~eiro mo~elo em que
exploração de serviços de rádio e televisão sejam
ora o Estado é o concedente e o concessionário,
muito menos com· o público;· e muito ~ais com:
explorando diretamente esses serviços em áreas
o. cOiii::edente. Ora, esse quadro político mudou.
especialmente menos desenvolvidas do Pais, onA sodedade visiVelmente se organiza, uma veZ
de a iniciativa privada teria até dificuldades do
que precisa de espaço para se comunicar, para
ponto de vista de mercado para explorar o serviço,
fazer valer a sua voz, a sua vez, o seu pleito, a
ora através da iniciativa privada.
sua reivindicação, e o rádio e a televisão vivem
esse momento de transformação, porque, de
Mas esse moclelo poderia permitir diversos ouduas uma: ou persistem no modelo e na forma
tros exercícios de aplicação,-que não esse a que
de atuaçáo em Que vivíaril ãté algum tempo, com
chegamos, fossem outras as circunstãncias polítiOs olhos muito_mais postos no poder do Que
cas. O modelo se iffiplanta, o modelo cr~sce num
na sociedade e, se fizerem isso, crescentemente,
país que enfrenta, destes 25 arlos a que-me-referi,
passam a ter ã Cõhtêstação da sodedade organipelo menos 17, 1B anos de regime claiissima-zjfda ournão, ou- e é ·o-que está felizmente
mente _autoritârio.
ocorrendo - passam a se dar conta de que essa
Ora, acho que nãO é possível- e essa refleXão
concesSão recebida ou é explorada, tendo em
atual é porque enVolve a Constituinte -..,.. simples·
víSf<f-ãSõOedade, ou será uma experiência frusmente determinar que o nl.odelo jurídiCO era equi·
trada inclusive em t.;rmos de audiência, de faturavocado. Nós poderíamos ter até tido um modelo
mehto, e de respeitahilidade.
mais avançado envolvendo a figura do serviço
público, e de outros mecanismos para a conces·
_ Erttao,' áChci que a questão fundamental é pensã-o. Mas não foi apenas o modelo, que levou _sar_ isso_._Estamos_viv.endo, _felizmente, o final de
a esse equívoco: foi o exercíciO desSe modelo · um detei-minad6 mode1o que não foi pluralista
através do perfodo autoritário em que se viveu,
na sUa concepção, _não foi pluralista ao conceder
Mas enquanto isso corria no cãtnpo jurídico e
emissorà.S de- fádio _e televisão, não foi, na ~pio
político havia uma extraordinária explosão tecno~ ração dessas ~missaras, pluralista na r_~la_ção com
lógica e comercial. Então n6s vivemos essa _con·
a sociedade. Por Que isso aconteceu? Alguns Jiga-::tradição durante 20 anos, um modelo jurídico
dos ao rádio e à televisão dirão que seria imposque permitiria várias aplicações_ das quais apenas
sível que" não tiveSse- sido assim, dentro de um
se ut:Hizau uma porque essas eram as Circuns:- regime autoritário. [ssO~é ·verdade, embora- taffi-tlmcias poUtlcas. Mas como esse era um mercado
bém sejª -~erdade que alguns exageraram no zelo
em profunda expansão, seja do ponto de vista
em prestar atenÇão às circunstâncias autoritárias.
comercial seja do ponto ~e vista tecnológico, foi
Mas, passaram as circunstâncias políticas que lenesta fase, com essas condições e abaixo dessas
varam a isso, ainda que não tenham sido as únicas
peculiaridades que se acabou tendo um crescicausadoras disso. Passaram essas circunstâncias.
mento fantástico, em termos de número de emisVemos drc_unstâncias novas e, por felicidadé, cirsoras de rádio _e de televisão,_ e mais do que is_so,_ cunstândas que coinddem com uma Constituin~ ·
a implantação de tecnologias novas - eu relemte. Por isSO, temos trabalhado e aqui está preseQte
bro trê-s; a transmissão ao Vivo na televisão, a
alguém ejue se tem dedicado a isso, de forma
transmissão em core-s na televisão e a transmissão
muito intensa, muito efetivei, muito competente,
em freqüência modulada no rádio. Tudo isso _é
que é- o Seria doi POmpeu_de_Sousa. Temos trabadeste mesmo período, quer dizer, um modelo que
lhado, igualmente com o Presidente desta Comisconcentra pelas características políticas e jurídicas
são Parlamentar de Inquérito, o nobre Senador
e um modelo _que s_e expande em função da evoluMarcondes Gadelha, temos trabalhado todos, tenção tecnológica e da evolução comercial.
tando redefinir esSe ri'iodelo jurídico, esse mOOelo
Nós, eu disse, acho que estamos vivendo o
político· das concessões. Acho que temos trabafim desse modelo, não apenas porque aí es_tá
lhado bem e estamos, aí, às vésperas de aprovar
uma Constituinte que Soberanamente se debruça
um modelo que reimplanta o pluralismo" como
sobre o assunto e chega praticamente pela unanifundamerito de toda essa mecânica, em relação
midade dos seus membros à conclusão de que
ao i"ádiO, à télevisãO e à comunkação social. Por
é preciso mudar. Ainda que não houvesse Constique reimplanta o pluralismo?
tuinte, o modelo não se adapta mais ao País que
Em primeiro-lUgar, porque desata o primeiro
se construiu a partir da transição democrática.
n6 concentrador, que era o fato de apenas duas
A transição vive da pluralidade; a democrada se
pessoas, o Presidente da República e o Ministro
afirma pela pluralidade. E o modelo partiu do
das Comunicações, determinarem quem recebepressuposto da não-pluralidade. Ele é várias vezes
ria concessões. Pelo que está posto no Projeto
não-pluralista. Ele é -não-pluralista na origem
de Constituição que ora estamos examinando e
quando duas pessoas, no máximo, determinam
votando, a Presidência da República tomará as
quem vai poder explorar o serviço público de rádio
iniciativas técnicas e administrativas, de modo a
e televisão. Ele é não-pluralista num segundo mo.convocar .e abrir editais, preparar todo o instrumento quando poucos têm sido chamados a exermental técnico necessário ao exame das proposcer a faculdade de explorar o serviço de rádio
tas apresentadas e tQmar o que eu chamaria de
e televisão. E, em terceiro lugar, ele é -não-pluuma pré-decisão, com base nos çladps que rezeralista, e es_se tem sido pelo lado mais visível porber, preparar um ato de outorga de concessao,
que mais danoso, quando poucas pesso_as, recede permissão ou de autorização, seja para rádio
bendo a possibiUdade de_ explorar serviço de rádio
ou televisão, ou ainda de renovação de conces~
e televisão, tendo recebido essa concessão de
sõesjá exístentes: maS, aí, a novidade, e aí a granuma ou duas, com uma ou duas estão, inelutavelde mudança: este ato, e, por isto, é uma pré-dede rádio e televisão como um serviço público

A6rildeJ9ss
cisão, deixa de ser um ato final, definitivo contra
o qual ninguém pode sequer, ndo diria se insurgir,
não_ pode sequer discutir. Esse ato passa a vir
ao Congresso Nacional, para ser examinado pelo
Congresso Nacional, e o ato de outorga só se
tomará um ato.jur.ídico perfeito depois que aprovado, em regiine de urgência, pelo CongresSo
Nacional.
POrtanto, quebra-se a( o primeiro vínculo que
levava a uma concentração, que levava a uma
não-pluralidade. Mais pessoas, felizmente, partici·
parão do processo de conceder. Mas o esforço
de pluralizar não pára aí. Um problçma muito
séri_o, decorrente do prime"lro, tem sido que, como
já rêf_e_ri, as emissoras de rádfõ e-televisão tenham
sido levadas ou tenham-se levado a manter uma
relação muito mais efetiva com o poder do que
com a sociedade. Para romper esse vínculo, ou
pelo menos tentar romper esse vínculo, estamos
criando a figura de um Conselho Nacional de
C6muhicação, que funcionará como um órgão
auxiliar do Poder Legislativo, que poderá ter se,- na minha opinião, deve ter - a pr~sença de
representantes dos diversos segmentos sociais,
empresariais e laboriais, envolvidos com o assunto. "Qual a idéia em relação a-esSe Conselho?
É uma-idéia mais ampla do que simplesmente
o Conselho ser um órgão que ajude o Congresso
a examinar o projeto, que para aqui veio, propondo a outorga de concessão a A ou B~_A idéia
é mais ampla_. ~ de que es_se Conselho funcione_
como um foro, onde se possa discutir a execução
do serviço, possa, finalmente, ter-se um instruM
menta, a exemplo do qu~ têm os americanos
com a Comissão Federal de Comunicação, onde
a comunidade possa discutir o tipo de serviço
que está ou não está recebendo por parte das
emissoras- de rádio e televisão. Não _significa uma
quebra do modelo pelo qual delega-se e concede-se à iniciativa privada a possibilidade de exploração. Não significa uma quebra do modelo que
permite ao Estado díretamente implantar seiViços
em áreas menos desenvolvidas. Significa, isso
sim, uma-abertura para.que a sociedade, de alguma forma, possa questionar, possa discutir os
m que, obviamente, esses serviços são públicos,
têm que ser públicos, e são mais do que públicos,
essencfaiS à -formação déi conSdéilcia nacional
e à foiinaçãO, no País;-de um processo, larQa
e consolidadamente, democrático.
Por último", tambérri no esfOrço de pluralizar,
estamos; dentro do projeto da nova Constituição,
caracterizan_do claramente a possibilidade da existência dos três serviços: o serviço estatal, nas circunstâncias que já referi, o serviço concedido à
inidativa privada e, por último, consolidando alguma coisa que, na rhaioria dos países do mundo,
tem tido o maior sucesso._ E hoje, por coincid~cia, comemoram-se 50 anos do serviço brasileiro da BBC, que é um padrão mundial de selViço
público. Então, a possibUidade de termos, além
do serviço estatal, além do serviço privado, o serviço público, através de fundações - e, aí, acho
que se poderá pensar muito nas universidades.
Portanto, Sr. Presidente. creio que o fundamental, neste momento, é mostrar que vivemos num
momento terminal de um modelo que foi extremamente bem-sucedido do ponto de vista tecnológico. A televisão brasileira e o rádio brasileiro
são extraordinariamente _competentes e é preciso
não ser preconceituoso na avaliação do mérlto
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disso. Esse é um méri_to do einpresariado brasileiro; esse é _um mérito do .trabalhador brasileiro,

a _qualquer propósito; há sempre o que citar em
não tenhamos adotado um sistema que previraCamões, e vivo citando-o~ pois sou uni camomos_e que era o de atribuir ao Conselho Nacional
niano incorrigível, poÍ'que aprendi portugês lendo
de Comunicação a_ preeminência e a impessoa··os Lusíadas".
lidade qy~ lhe queríamos atribu!r, fazendo cOm
qlte a decisão final fosse decorrente de um trabaDevo, inicialmente, Sr, Presidente, antes de
lho prévio e. que' não fosse precedido de uma
adentrar no assunto propriamente dito, cumprir
pré-sel~ão,_ corri.o muito bem denominou o Deum dever de _amizade e de correção com um
pôtâdO"'Ailtôilio BrittO._Rec~lo !QUito ·que as préjovem colega nosso, Constituinte, que conheço
e que estimo, desde _criança, que é o Deputado
seleções acabem-se transformandº ~m seleções;
Samey Filho. É um mehino que quase vi nascer,
re_ceio muito _o poder corruptor, sem que iSSO
Slgn1fiéj:ue 'objeto -de investigação da Comissão de
e S. Ex" pediu·me que trouxesse a_esta Comissão
um documento, qtie vou encaminhar a V. ~.
Corrupção; o poder corrupotor que o Poder Execuque se refe~e a acusação de que S. E:x? e a irmã
tivo pOssui. Receio muito essas pré-seleções, cºmo receio até que o Conselho de ComunicaçãO
teriam obtido conc_essões de rádio ~ro um período
verilla- a se revestir da mesma falha, _do mesmo
de governo do pai de ambos. Entao, passarei ·às
mãos de V. Ex~ _este documento e acho que é
pecado original; não é nem original, é um pecadO
um dever, não apenas de amizade que tenho por
derivado, é o mesmo pecado institucional que
esse rapaz, uma amizade muito antiga - não
caractertzou, por ex~>.mplo, ãs cortes de Contas,
~o antiga porque ele é muito moço, mas i?Jo
_neste País, que como sabemos_são órgãos do
antiga quanto a, _idade que ~_le .tem. E acho que
Poder Legislativo, mas que servem ao Poder Exe- com iSsO ele mOStra que não fÕi no- Goverrio dÓ
cl:iflvo no Brasil. Os Tribunais de Contas e Os
pai que obteve a concessão. Mas, aliás, parece-me
Conselhos de Contas nos Estados, órgãos do Poque foi uma concessão mín_íma no interior, em
der Legislativo, funcionam coino apêndice do Po·
que ele tem uma participação secundária e foi
der ExecutiVo. Agora, está começando a haver
no Govemo anterior.
_
uma pequena reforma d~ mentalidade que talvez
J;ntão, voltando ao assunto da magnífica exponós conS:igainOS ifnplantar. Mas o ideal teria sido
slção do Deputado Antônio Britto, em que S. Ex",
que ·o Conselho Nacional de Comut:~icação tivesse
a for'ç_a de prejulgamento, de pré-seleção, que
muito acertadamente, fugiu do varejo para Oatadessa forma se inverte, partindo do Exe_cutivo para
cado e com isso nos deu uma vi5?1o do período,
ele.
_
já não digo de transição porque ainda não estamos na- trilnsição: estamos no _regime anterior,
Entretãnto, tudo vai depender. E eu, como_ o
pois--este ·está _funcionando a pleno vapor e, de
meu colega Antônio Britto, soU um incorrigível
otimista, porque se eu não fosse _otimista neste
forma que, se nós - Para usar uma linguagem
-maiS ·popular - bobearmos um pouco, quando
País -eu com 72 anOs, Vou fazer âaqui a alguns
dias, -e nessa briga des4e_ os 14 na Revolução
iriiplantárrrios o futu~o regime de concessões ríão
existirá mais o que conceder. Pelo_que a Fenaj,
de 30, porq~e continuei a lutar pelas mesmas
Federação Nacional dos Jornalistas,_ denunciou
coisas, as mesmas causas, e ainda no mesmo
- e na última reunião _referi-me a isso - _há,
_lu_gar, quase; -se eu não marltivesse o otimismo,
realmente, um documento impresstonante sobre
se eu não tivesse uma desesperada esperança,
a marcha batida em que o atual Governo está
eu já deixaria_ de ter razão de ex1Strr. Então, o
procurando preencher toda as concessões, ou
que me resta é esperar que na legislaçããO Comquas_e_todas, de_ rádio e televisão para este País.
plementar essas pequenas f'ºhas, esses pequenos
--Mas, tenho _esperaOças de que isso possa ser revispecados veniais que_ tivemos que cometer com
to e que o chamdo direito adquirido possa, um
concessões na elaboração do projeto original, sedia, ser invocado em de(e_sa __de dire_itos regulares
j~m a_tenuad9s e até corrigidos.
e não irregularidades, para as quais esta Comissão
t. o que tenho a dizer, muito cbrigaçio.
existe.
- Mas, quero, realmente, congratular-me com a
COMUNICADO
exposição do Deputado Antônio Britto. S. EX' não
Desafio qualquer concessão Ou permissão seja
·era titular da ComiSsão, era Suplente, e era frede rádio ou televisão minha ou de O. Roseana
qüentemente convocado para que pudéssemos
Samey Murad no período do Governo José Sarter·uma maioria daqueles que queiram, realmenney, e ponho à disposição dos interessados procute, reformar os vícios existentes rro processo. Conração com amplos poderes para não só verificar
seguimos, realmente, algo que, a certa altura, pa·
como também em cas9 de_ existência passar a
recia impossível, porque chegamos a ser derroser_ proprietário- das mesmas, não solicito nada
tados e não podíamos, quando chegamos à Cocontrapartida.
missão Temática- V.~. Sr, Presidente, lembra
- Brasília, 1O de março de 1988. ~José Samey
muito bem - nem aprovar o nosso- Relatódo_ __
Filho, Deputado Federal.
e o nosso anteprojeto, porque foram rejeitados
OfídO 'ft9 30/88
- dois relatórios. o primeiro foi o melhor deles e,
depois, demos uma pequena piorada para ver
Brasília, 10 de março de 1988
Exm>Sr.
se conseguíamos aprovar e, apesar c;Iessa pequeDr. -Antônio C'arfos- M~galhães
na piorada·, fqmqS, novamente, derrotados - e
Miriistro de_ Estado dãs CbmUnic_aç:ões
_ria_últ!Jna reunião dessa Comissão, evo"Cando a
Esplãhada âOS -M_inistérios
memória da nossa querida Companhefrá Cristina
CEP 70000 Bra ... t1ia - DF
Tavares, fãle(désse episódio que nos levou à der- -·Senhor Ministro,
rõtajãiia Subcomissão e não na Comissão Tem~
Tendo em vista noticiári_o do JOrnal O EStado
tica de V. Ex" _Mas o fato é que na Comissão
de S. PaUlO; nO-~qual -consta que eu e rii.inha
Temática contihuamo_s. derrotados, porque vínhairmã -teríamos recebi4_o do Governo José Samey
_mos derrotados lá d~ baixo, em querer fazer uma
Concessões para a explorãção de canaiS decomusolução absolutamente impessoal Lamento que

a nível de radio_difusã_o.._Qmodcl9 é eXtre:mamente
bem-sucedido. Por __ t:.azões_ políticas apenas, ou
também por razões políticas decór~nt~s do período_ autoritário, esse n_ão foi um modelo bem-su~
cedido ainda na sua relação e na _su~ -i~teraÇão
com a sociedade_e_com o poder, sendo, freqüentemente, um modelo que levou a um desequilíbrio, onde o rádio e a televi~ão estiveram ou
foram obrigados a estar muito mais vinc!llado_s
ao poder do que à sociedade. Mudar~m as circunstâncias políticas, temos· uma Constituínfe c a-.
paz de reordenar juridicamente essas relações e~,
por isso, acho que poderemos ser otimistas, nó
sentido de que, a partir da ConStituinte, mas principalmente, a partir da mudança qualitativa que
se dá na sociedade br~sileira, possa-se implantar
um modelo novo, onde _a pedra de toque, onde
o objetivo, _pnde todos os instrumentos., e_nfi_m,
onde tudo se vincule à mesma palavra e à mesma
questão: pluralidade.._ Sem ela, não vamos ter nem
a democracia_ e ç:pt]_q:;.n:ênçia entre veícUlos, nem
a relação de:mocrátiç~ entfe os veículo_s e o_poder
e, muito menos, urna relação democrática entre
os_ veículos. e a sociedade que, afinal, tem que
ser o objetivo maior dós_rrieios de cotnunfca_çQes.
Sou, por temperamento, e, no caso, pOr-conviCção
também, um otimista.
Acho que já construímos uma base tecnológica
correta; acho que avançamos muito e. amadurecemos muito nisso; e tenho esperança de que,
a partir da aprovação pela Cons_tituinte._Q,e_ vm
texto que redefina política e juridicamente essas
relações, possamos_ ter um sistema de rádio e
de televisão, um sistema de comunicação social,
extremamente pluralista, democrático e, por isso,
um grande instrumento de consolidação da democracia que todos queremos construir no País.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Muito obrigado ao nobre Deputado Antônio Britto,
.em nome da Coinissão.
Antes de passar a palavra ao Senador Pompeu
de Sousa, quero cumprirrienti;ir o depoente pela
clareza, pelo brilho de sua exposição, sobre as
perspectivas que se abrem para a comunicação
no Brasil a partir desse projeto de Constituição,
que está sendo trabalhado. O enfoq.úe pluralista
e a maneira de se conseguir o pluralismo foram
muito bem delineados pelo Deputado Antônio
Britto e vão constituir uma base de_ r:eflexão_rnuito
importante para esta CPI; qUando da conclusão
dos seus trabalhos e apresentação do seu Projeto
de Resolução e do seu juízo de valor sobre a
sih.iação e o futuro das comunicações no Brasil.
Concedo a palavra ao Senador Pompeu de
Sousa.
r

-

•

•

O SR. POMPEU_ DE SOOSA - Sr. Presidente,
meus caros companheiros de ComiSsão, qÕSe
que me dispensaria da parte inicial da minha fala
de vez que S. Ex" o Sr. Presidente antedpou o
que eu iria dizer sobre a atuação do ilustre, do
nobre, do eminente Const:J'tuinte Antônio _Britto,
que nos fez uma e;t<posição de exemplar lucidez
e competência, o que não nós surpreende, por~
que, além dos atributos intelectuais que a· caracte·
rízam, S. EX' é o hom-em- que no terrenO tem
o chamado saber_ de experiênda, feito de que
falava mestre Luís de Camões, e mestre Luís de
Camões, tal como a Bíblia, a gente pode dtar
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nicações _(Rádio e T elevísão) no Estado _do ~ara
nhão, tomo a liberdade de solicitar as se~l:'•ntes
informações:
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a) se_alguma concessão de canal de comunicação (Rádio e Televisão) foi feito em meu nome
ou em nome de Roseana Samey Murad;

b) se houve sequer pleito de nossa

part~

na

busca de concessões para nós _ou para terceiros.
Certo da sua pronta atenção posto que o caso
requer _urgência.
Cordialmente,- José Sarney Filho, Deputado Federal.
Brasília, 10-3-88

Excelentíssimo Senhor
Deputado José Samey Falho
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Deputado,
Em resposta ao· Oficio de Vossa Excelência,
devo informar que não existe nenhuma concessão ou permis:;élo, seja de rádio ou televisão, concedida a Vossa Exc_eléncia no período do Governo
José Samey. Também, como Vossa Excelência
pede que informe, não existe absolutamente nada
no periodo citado, no que diz respeito à Senhora
Roseana Samey Murad.
Por outro lado, ê de justiça salientar que Vossa
Excelência não fez qualquer pedido para benefiCiai" terceiros.
A.s afirmações que faço poderão ser comprovadas nos setores competentes deste ministério.
Apresento a Vossa Excelência meus protestos
de consideração e apreço. - Antonio Carlos
Magalhães, Ministro de Estado das Comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Miíicondes Gadelha) :._
Peço perdão ao nobre Senador por ter chamado
a atenção. S. Ex" no começo se proclamou ~m
camoniano e_ eu tive medo que ele fosse mu1to
aJém da Taprobana e outras coisas...
Tem a palavra o Deputado Ântônio Britto.

O SR. ANTÔNIO BRITTO - Eu me permitiria

. O-SR. POMPEU
. DE -SOUSA espero tanta sobrevida.

Eu que não

O SR. ANTÔNIO BRlTIO - Bem, esse é um
aspecto que gostaria de aditar em relação ao que
falou o Senador Pompeu de Sousa; em segundo
lugar, é evidente que nós nos dividimo~ muito
ao longo da Subcomissão e da Comissao entre
aqueles que desejavam o Conselho, o Conselho
amplo, o Conselho pleno, o Conselho com totais
poderes: mas ele, na minha opinião, estabeleceria
- especialmente para mim que sou parlamentarista - uma confusão entre o que é a tarefa
executiva, vinculada ao processo administrativo
de estabelecer levantamentos técnicos, propor
aBertUra de editais, examinar a documentação
apresentada por eventuais pretendentes ---: isso
é uma tarefa que me parece, no parlamentansmo,
alnda mais caber ao Executivo-, e a outra tarefa,
a tarefa política, a tarefa, até diria, social de exami~
nar quein ~ão esses pretendentes, que p~op<:>stas
têm, isso no momento de conceder, e ah ad1ante
haver um foro, chamado Conselho, em con.dições
de receber até a reclamação, de estabelecer o
contencioso sobre a forma como alguém vem
expiOrando esses serviços e por último, no terceiro
momento, este mesmo foro ser o local, ser o
cenário da discussão sobre a possibilidade e a
conveniência do ponto de vista do interesse social,
do interesse da sociedade brasüeira, de que este
conceSSiohárfõ mantenha-se em atuação; através
da renovação. Então. acho que essa fórmula estabeleceu um ponto de entendimento entre quem
pretendia um conselho pleno e quem pretendia
o- nada, pretendia simplesmente a manutenção,
nUma sodedade que se pluraliza e que se democrãti:fa; "do poder de con·ceder nas mãos de uma
ou duas pessoas; e a manutenção do exame do
papel do concessionério nas mãos de ninguém.
Por último, Sr. Presidente, Sr. Relator, não gos_taria de deixar de fazer uma referência ao fato
que acaba, ao menos jomalisticamente, motivando boa parte da atenção- em tomo desta Comissão. Todos nós temos tido conhecimento, através
dos meios de comunicação, da denúncia de eventuais erros, e alguns grosseiros, na forma pela
quaJ se vêm concedendo emissoras de rádio e
televisão. Apenas procuro, nesta matéria, não tomar uma atitude faJsa de esteriJmente moralista
como se aquilo que vem ocorrendo de _desvio
se deva a individualidades. Na minha opinião o
problema está adma das individualidades, há ~m
modelo equivocado em relação às concessoes
à fiscalização do exercício das concessões e em
relação-à renovação dessas concessões. Alterado
o_ modelo não haverá pessoa capaz, com a sociedade brasileira se democratizando e o Congresso
Nacional se afirmando, de cometer o desvio e,
se cometido, haverá remédio muito claro para
'discutir e s.:ina-r o eventual problema.
O SR. PRESJDEI'ITE (Marcondes Gadelha) Senador Edison Lobão, com a palavra.

fazer algumas rápidas observações sobre o __ cQnteúdo da manifestação do Senador Pompeu de
Sousa, chamando a atenção para o-seguinte: há
sempre, e tem sido muito discutido isso, .o temor
que eventualmente a mudança de_ modelo ~o
ponto de vista constitucionaJ em reJaçaoà questão
das concessões viesse resolver, o já resolvido. Ou
seja, como disse o Senador, que esgotadas as
concessões não haveria o que corrigir ali adiante.
Eu me permito não propriamente discordar,
mas aditar, ao que disse o Senador, dois aspectos
que me ·pareceni importantes:_ o primeiro é _que
nessa matéria não há como prever sequer a tecnologia d_os próximos vinte anos. Nós estaremos
sempre diante da emergência de novas tecnologias que gerarão novas possibilidades de çonçessão de novos serviços. Mas ainda que isso não
fosse verdade e ainda que ficássemos apenas
com os instrumentos e as tecnologias hoje conheO~SR. EDlSON LOBÃO -sr: Presidente, Srs.
cidos, quero chamar a atenção de que todas as
renovações de_ concessões passarão pelo Con- Senadores, não tive a_felicidade de acoinpai1har
gresso. Isto signffica que no prazo máximo de -o depoimento do nosso companheiro Antônio
Britto desde o começo, ouvi apenas a parte final.
15 anos todas as emissoras de rádio e televisão
terão as suas concessões reexaminadas p~lo C~n- Acho que as colocações de S. Ex" noS Q'azem,
gresso.
- --_delª-to, uma notável contribuição ao que preten~
Ora se ternos ainda o sonho de que a Consti- demos real~ ar comO irlvestigação desse setor vital
tuição' dure 15 anos ,será um temPo facilmente _para a vida do País. Vejo que S. Ex" é um- otimista
percorrível nesse sentido.
quanto _ao futuro, eu também o sou, e atribui

aos nossos serviços de comunicação uma participação fundamental, até _no progresso deste País.
De fãto, aqui estamo·s fazendo rádio e televisão,
como bem acentua o nosso convidado, com extrema competência. As nossas televisões estão
dando, realmente, uma demonstração, até no exterior, de que somos adultos aqui nesta matéria.
Portanto, a mim só me cabe mani(estar o meu
regozijO coni mais essa contribuição que consi·
dero valiosa para os trabalhos desta Comissão~
Gostaria de aproveitar a oportunidade, pedindo
licença a V. Ex~. para me referir a um depoimento
feito aqui na semana passada pela Deputada Crlstina Tavares - e eu estava presente -quando
em _ínstante algum surgiu o meu nom~, mas ~o
documento que S. EX' deixou à COinJssão, sim.
No dia seguinte, os jornais publicavam com ares
de grande escãndalo - já vou-me habituando
a essas coisas, vítima que tenho sido, ultimamen·
te, de tais misériaS - o fato de ter eu, ou um
filho meu, recebido concessão de rádio no meu
Estado.
Sr. Presidente, estas cOncessões são feitas do
ITiesnio modo para todos, de acor4o com a lei
atual. Quem quer que tenha recebido concessão
de rádio e televisão, penso eu, neste Pals, na forma
da lei atual, não cometeu nenhum-pecado. O que
se _dizia na noticia é que meu filho recebera wna
concessão de rádio pelo fato de o pai, Senador,
apoiar para o Presidente_José Samey os cinco
anos de mandato. Pois bem, não recebi nem meu
filho recebeu nem qualquer pessoa de minha familia recebeu qualquer concessão de rádio ou
televisão por parte deste Governo, ou sequer do
GovernO anterior do qual fui um dos Uderes do
Congresso Naciqnal.
Dirigi um o tido ao Ministro _das Comunicações,
Dr. Antônio Carlos Magalhães, nestes termos:
Bra.Siliil, _1 O de marÇO de 1988
Exm"Sr.
Dr. Antônio Oiflos Peixoto de Magalhães
DD. Ministro de Estado das Comunicações
Espl~mada dos Ministérios- Bloco R (8_9 andar)
70.044- Brasília-DF.
Senhor Ministro;
Peço a V. Ex" a fineza de inandar certificar se
durante_ os meus dois mandatos de Deputado
Federal_e__agora de Senador fói ·feita alguma con·
cessão de rádio e televisão em meu nome ou
no nome de ·meu filho Edison Lobão Filho, em
alguma cidade do Maranhão ou do Brªsil.
Receba V. & as expressões do meu agrade·
cimento.
·
--Cordialrriente,- Senador Edison Lobão.
o sr. M:lriistr6 da:s-Comi.inicãçOes~ Antônio Carlos Magalhães, respondeu-me nos seguintes termos:
Brasília, 10-3-88
Excelentíssimo Senhor
Senador Edison Lobão
Senado Federal

Brasíl_iã.':DE _- --~

.

Em resposta ao oficio datado ~e 1O de março
de 1988~ inforrho que nao eXiste nenhuma con~
cessão ou permissão, s_eja de rádio Ou televisão,
conce-dida a Vossa ExcelêQ.cia durante os seus
dois inandatos de Deputado Federal e o atual
de Senador, bem como a inexistência de apoio
j:?qlítico a qualquer grupo interessado na expio·
ração de radiodifusão.

Abrildel988
Por outro lad_o, é de justiça salientar que Vossa
Excelência não feZ qualquer pedido para bene-

ficiar seu filho Edison Lobão FüfiO:- ---As afirmações que fãÇo
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Pôderaô ser C6Inpro-

vadas nos setores competentes deste_Ministério.
Apresento a V. Ex• Os meus protestoS de consi-

S}.ljefto a comiriãÇõesJega~ porque não pode provar tais ratos, c que esta manipulação se rcal~ària

em regime de coinitê, nun1 sisté~ma absolutamen-

te

fedíaao,- uma e-5péde "de clausura,_ onde se
decide quem tem ou não tem audiência e quem
deve ou não deve ir para a fogueira. Este é um
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feita por inStitutos, na verdade, ocon_:e em relação
a pouquíssimas emissoras, a pouquíssimGts programações e a pouquíssir'nas comunidades brasileiras: Nes-tas, cna~se um outrO tipO de prOblema.
ds inst[t!,ltos ::;ão _9 _cj!Jê( SáQ :e_mPre?a~ _que vendem seOOç_os. __Quem compra esses seiViços?
Quem est.h exatarnente querendo aferir a sua popularidade, credibilidade e audiência.
Este vínculo tem_ levado a um permanente sistema de r'?Jeição, por quê? TeÓdÓ a· empresa "a"
de ra9i0 Ou- de _t~Jevísão contratado __a_~mpresª
"b", _de_ pesquisa dé oJ)inlão_pública, as empresas
não contratantes daquela pesquisa, estabelecem
já préli!Tiirlarinente uma suspeição. Não existe um
mecanisrno que faça com que uma empresa de
pesquisa de opinião, ou não_ trabalhe nª _forma
de vender das suas pesquisas, ou tenha -como
assinantes a todos. Isso tem levado a conflitos
empresariáis. Váljas empr_esas acabam se dividin:
do_:.un]a ernpr~sã de ri:i~l_iodffUsão_t_"em ç_omo instituto de pesquisa, o Instituto "A"; a empresa "B"
teril um outro instituto, e isso tem levado - se
me _faço enteod~-ª---!:!m.m.~anis!!!_o já preliminar
de rejefÇãõ e até_de guerra, porque aí é uma guerra
coinercíal em torno de audiêricias.
_ Acho -_e respondendo à última parte de sua
pergunta- que esta matéria comporta dois tratamentos:_ o. primeiro é o tratametito de, a partir
das denúncias de eventuais manipulações, e isto
tem ido à Justiça e já há alguns processos correndo neste sentido, de denúncias permanentes. Mas
acho que p_oderemos, a partir do ano que vem,
à:vahçar um pouCO riiélis nesse àsç)ecto, através
de dois lnstr_umentos: _o primeiro,_ que ine parece
o mais importante, ê trazer esta questãO para dentro do ConS-elho Nacional de Comunicação, examiná~la ~m profUndídad~ e tentar estabelecer ele·
nientos que peimitam à sociedáae b"fãsilelfa ter
plena COnfiança, plena aceitação da aferição da
audiência, através dos institutos. E, eventuaJmente, em conseqüência do rumo_ que to_!T'Iar esse
debate, que me parece-da maior importância, se
possél, suplementarmente, preparar projeto de lei
capaz de disCiplinar eventuais problemas surgidos
ou ocorridos hessa QuestãO;
-Acho que tudo isso - e até_ por uma questão
d_e _co_erênc:ia, como afumei no início-_- mostra
o _quanto nós temos por fazer na área da comuni.cação.social.

deração e apreço. --Antônio Carlos Peixoto
aspecto bastante grave.
Magalhães, Ministro de Estado das ComUnicaG~rla _de_ 5c:!ber .Q9 _p_ep~~do Antônio Britto,
ções.
primeiro; s~Cdrrsidera plausível esta afirmação
No mesmo sentido, enviei expedientes ao jornal
do apresentador Silvio Santos; segundo: se fem
O Estado de S. Paulo e ao_Jomal de Brasília conhedinentO de algtinla manipulaçãO de dadOs
que publicaram a matéria. Peço a V. Ex• qtie faça
-por-empresas encarregadas de pesquisas de opijuntar esses documentos àqueles que pertencem
nião pública; e terceiro: no caSo_ de se estabelecer
à Comissão Parlamentar de JnCjuérito como com- legislação pertinente ao assunto, capaz de coibir
provação de que tudo quanto se disse era_absoluabusos desta natureza, se do ponto de vista da
tamente falso, nada mais do que falso. E reitero, -técnica }Urfdiá, é poSSíVéi -criar a:19Uina legi$láçã-o
se tivesse recebido alguma concessão, teria sido
que impe-ça essa manipUlaÇão de dados com prede acordo com a [ei._Portanto, nenhum _crii:ne,
juízos a terceiros por _razões, muitas vezes, escunenhum pecado, nenhum ·deslize estaria _comesas.
, ---_
tendo. Todavia, não recebi não só neste Governo,
b SR. ANTCNIÓ BRrrtO.:..... Gostaria, Presicomo sequer no Governo passado, do qual fui dente, de estabeleCer uma distinção. I: evidente
um dos Uderes. Muito obrigado a V. Ex•
que a 111dústria da comunicação soda!, conces0 SR PRESIDENTE (Marc_on_des Gadelha) sionáriã âé_ SéJ::Y:içQ~ d~j"ãdi_o_o~ __de _televis_ão__!@o.
V. Ex~ será atendido, o documento será devida- esCapei-a uma lógiCa de eConOmia _dé mercado.
mente registrado e o acesso a ele pela imprensa Ela coloca piodutos à disposição de um públíco
será franqueado sem restrições.
__ ..que, se consumidos, geram Um- círCulo que a
Antes de passar a palavra ao Relator- quero fortalece do ponto de vista_ da audiência. e da
crer que o Senador não formulou nenhuma inda- comercial@ç_4o. E que, na hipótese contrária, cogação ao depoente - este Presidente permite locados os produtos à disposição e não enconformular algumas obseiVações e, em seguida, trando mercado, evidentemente, levam a empresa
uma indagação ao depoente.
à (jjfió.ddacle similar, à_de qUalqUer outra empresa
Domingo passado, assisti ao Programa Sílvió que,nãõencontiandriquémsedíspi:inhaaconsu~
Santos, Onde ouvi uma ãfirmação que julguei im- rtiir-seus produtos, paSSa a enfrentar óbvias difí~
portante e que entendo diga respeito aos prop6- culdades até_ de_ permanência no· mercado. Essa
sitos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. é uma iegra-_âa _eCOnomia de mercado. Então,
O Sr. Sílvio Santos afirinou, em reSU.nlo, que exís-- -eu· diria, preliminarmente; que _ê evidente que as
tiriam senhores da vida e da morte_s_obre oSiSte- emissotàs-_de_[áçj[_O_e__t~leW;ffi6 sofiem, _sim,~ ditá:.
ma Nacional de Telecomunicações que não estão dura da audiênCia, ditadura esta que eu separaria
sendo adequadamente cogitados e estes seriam da ditadura dos lnstítutOs aferidores de audiênos institutos de opinião pública. Entende aquele cias. A_ditadura __da_audiência ê obviamente regra
11presentador que esses institutos manipulam da- de uroa ecQnomia de, ro~(çado, n~ há como
dos; entende e afirma, categoricamente, que_ há dela_ escapar. E mesmo em economias não de
manipulação de dados pelos institutos brasileiros mercado,_ai_nda_ql,l~,a C:9!!le:rciaHzaçã_o_independa
de opinião pública _e pesquisas, e que dos seus da audiênCia de _um__détel:ininado <iefculO, a au~
resultados, muitas vezes forjados, resulta o de- diência VaLdepender da -disposição dO c_ons_umisemprego para profissionais de imprensa, de co- dor ~r:n. manter Iigad_o_ Q_!J ~~.sligadõ o aparelho
munlcações, profissioriãTs_ competentes e e:iéin- de rádio ou de televisão. Essa é a nossa grande
piares que, de repente, são jogados no olho da síndrome, .a dos jornali~s que_se dedicam ao
rua em função de indicadores, em função de per- rádio e à televisão; oferecer, de um !ado. um tipo
centuais de audiênda, apresentados por aqueles de produto, informação, eritri:::tenimento, Cultura.
institutos. Mais ainda, estes institutos respondem capaz de resgatar priontariamente o comprbmisHoje, uma aferição de uma programação de
pela permanência ou não, pela sobrevida Ou não so· d.o.Yeículo _com .a..c.ornunidad~; em segundo
emissora de rádio e televisão supõe estrutura técde redes inteiras de rádio ou de televisão. E citam
lugar, fazê-lo de_ forma a assegurar_ a_audiência, - nica, adniiilistrativa, firiimceira e ética- capai. de
casos de empresas que, simplesmente, desapare- o interesse,_a credibilidade por parte da sociedade,
enfrE:ntar o _desafiO de avaliar audiência em 4.400
ceram do mercado por causa dos ditames destas através daqueles_.que são os consumidores, em
rTiunidPioS,
'26 unidades federatiVas. No caso
instituições._ O caSo da TV-Rio, da TV ExCelsior, qltiniã pálavtã, dó seMÇõ dõ rádio e· da televisão.
do rádio, cóm 95 a 96 milhões de pessoas consu- etc. que não tendo logrado índices aceitáVéis To- - E evidefl!:e _a sl::'~ordinação_ d~sses macanisJl)os
mid,oras_de.serv!ço, e no_cctso dO rádio_e~da_televi
ram simplesmente condenadas à morte, acarre- à aucliência,A questão, portanto, me parece mais
são c_om, no mínimo, 62 6.5 inOhõeS:_de brasi·
tando problemas sociais bastante sérios.
posta num outro nív_el: saber se os institutos aferileiros consumidores dos seJViços de televisão. É
Considero que estamos ai com uma outra pon- dores de audiência têm ou não cumprido cOJTetaum desafio_ inuito grande, o que; eventuarmente,
ta, com um outro aspecto do triângulo de controle mente o, seu papeL Essa é uma-discussão muito
pode servir "para desculpar possíveis erros técnida comunicação social no Brasil. Foi citado aqui antiga dentro das emissoras de_rád.io e de televicos, erros qUe,_às vezes, até são cometidos_à_reveo-Govemo, foi citada- a Opinião pública e .9.gora s:ão. Primeiro,- porque na maioria absoluta daS
lia da empresa por aquele qUe, p-or ela coritratado,
há este novo elemeqto, este novo Moloch, diante ~Idad~ br:a_siJeir_as,.a pe_sq!lisa não exi~e_ fei~_pbr
devaria ter idÕ'- .fazer a_ pesquisa e ilão o fez, o
do qual muitas empresas, muitas iniciativas são terceiros, são as próprias emissoras que vão fazer
que tem ocorridO em muitos casos.
literalmente imoladas.
a pesquisa, o que, obviamente, estabelece sobre
Mas nesse desafio não coloco, preliminarmenConsiderei a denúncia grave, porque foi feita elas a dificuldade de, em sendo os resultados
te,_ desvios que decorram de problemas intenciopublicamente num Sistenia de comunicação para positivos, descaracterizar que o foram em função
nalmente criados por essa guerra coffiercial. Só
o Brasil inteiro, onde_ aquele apresentador se res- de quem a realizou. E, quando os resultados são
que a estrutura, uma vez mais, Sr. Presidente,
ponsabiliza pelas suas afirmaçõeS, sob as penas negativos, é óbvJo- qu~ acabam permanecendo
parece-me frágiL Não temos um instituto - e
da lei, sabendo que está adiantando, que está como matéria d~ economia interna. A pesquisa
não estou propondo a criaç_ão do PESQUISO·

sr.

de

a
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estatal de pesquisa-de o-Pinião pública

e nem creio qu-e Jsso coubesse.
Não havendo, isso tem_ sido delegado à inicia~
tiva privada. A iniciativa privada estabelece-se para
pesquisar e como vive, como se remunera pela

tarefa de contratar assinantes, __ quem são eles?
Os mesmos interesSadoS em obter uma aferição,
evidentemente, o mais positiva possível da sua
audíência. Isso facilita eventuais desvios? Creio
que sim, mas talvez não explique todos os eventuais desvios, se é que ocorrem.
--- O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Muito obrigado a V. Ex" Apalavra fmal é do Relator,
mas indago, ainda, aos Senadores Lavoisier Maia
e Márcio Lacerda s_e querem, porventura, fazer

alguma interpelação.
Tem a palavra o Relator, Senador Wilson Martins.
O SR. RELATOR-(Wilson Martins)- Sr. -Presidente, Srs. Senadores, Sr~ Deputado Antônio Brhto, o depoimento que V. EX' trouxe à CPI justifica
plenamente a inclusão do seu nome na relação
daqueles que deveriam trazer alguma contribuição a esta ComiSsãO. - ~ - --V. Ex" ateve-s_e, no seu depoimento, unicamente
à questão futura da TV e do rádio, e disse, claramente, que não teria razões para falar sobre os
vídos do modelo fmplantado, e que está em vias
de ser superado, em nosso País.
Ocorre-me perguntar a V. Ex• se o modelo quê
estamos preparando, no projeto de Constituição,
que recebeu de V. Ex- todos os cuidados, comporta, neste instante, emendas, correções, retificações, ampliações_ ou se, realmente, está conce_bid~ dentro do melhor figurino.
O SR ANTÓNIO BRITTO - Nobre Senador
Wilson Martins, gostaria de lhe responder em dois
momentos. Primeiro, reiterando e detalhando um
pouco a colocação que fiZ sobre a questão de
presente e de futuro.
__
.
É evidente que OmodelO atual está coOde-nadO,
porque as circunstâncias políticas existentes hoje,
na sociedade brasileira não comportam mais o
tipo de atuação na relação poder concedente/concessionário e opinião pública que vigorou até hoje,

Felizmente, o avanço deinocrátiCO -sePultou es-_
se modelo e, por coincidência, aí está uma Constituinte com todo instrumental jurídico, político e
de respeitabilidade e credibilidade, diante ·ao País,
para operar, no momento certo, o sepultamento
desse modelo e a criação de um novo modelo.
Os desvios que existem são claros; os desvios
que existem procurei referir que se .dão em trêS
momentos: primeiro, essa absurda concentração
de poder que se dá a duas pessoas, não importa
que nomes tenham e quais sejam e a que partidos
pertençam neste País, duas pessoas decidem
quem vai ser concessionário de rádio e televisão.
E eU sempre procurO ii1tenctonalmente não usar
a expressão "proprfetárío" de rádlo e televisão.
Ele é concessionário; está ImPlícita na figura da·
concessão a qualificação do serviço como serviço
de interesse público._E" um serviçO de irlteresse
público, pr~cisa ter muito mais o olho posto no
interesse da sociedade do que no interesse do
poder.
No entanto, as circunstâncias políticas, na mesma medida em que conviveram cqm uma ampliação- brutal de mercado por novas tecnologias e,

pelo crescimentO:_ da própria estrutura industrial
com~rdal do -Pais, que exigia uma eXpansão
da forma de se comunicar comercialmente com
o mercado, levaram a que o máximo de concentração nascida do autoritarismo se desse com
o máximo de expansão, e a expansão se º_e__u
para poucos, no momento_ inicial da conc~ssão,
Só que_ isso não é _o pecado maior do modelo
ãtual. Õ pecado maior é que alguém tendo recebido, por esta forma, uma conce_s_?_ão, (arissimaffiérit€Teln-se permitido, tem-se criado a condição de que este alguém que explore e execute
o serviço de rádio e televisão seja questionado,
discutido e tenha: na participação da sociedade,
que é o seu agente fundamental, o seu objetivo
fundamental.
Ora, se as deformações, a meu juízo, decorrem
de uma questão estrutural, decorrem do modelo
e daS circunstâ-ncias políticas, não me cabe, senão, saudar o fato de que as circunstâncias políticas são novas e de que agora, dentro delas, não
cabe, a nenhum de nós, qualquer desculpa para,
havendo a drcunstância política nova e havendo
a necessidade clara, alterar o modelo, até porque
estamos em pleno processo de Coristituinte.
Em relação à segunda parte da colocação que
V. Ex" me faz, eu gostaria de ponderar o seQuinte:
nós todos chegamos aqui pensando isso ou fomos levados pelos fatos a pensar que a Consti_tuição ideal - não importa referência aqui a asPectos e capítulos, não ê exatamente a que está
na imaginação ou na convicção de um ou de
outro:...._ é ·aquela possível de conciliar as convicções coletivas do corpo da Assembléia Nacional
:Constituinte. O_que se fez riõ Capítulo das toniunicações foi exatai-nente isso. Diria que o textO
aprovado tem a qualidade de insatisfazer a todos,
porque tem a qualidade de satisfazer parcialmente
a todos". Esta é a qualidade do texto, a qualidade
que faz com que aqueles setores que pretendiam
a estatização. estejam insatisfeitos, porqu-e_o Estado pOde continuãr ~xplorando diretamenie, mas
não" privativamente. Aqueles que defendiam que
todo modelo se transformasse num modelo de
serviço público - a exemplo de alguns países
europeus- estão igualmente satisfeitos e insatisfeitos.· Porque o rríódelo constitucionaliza a fi9ura
do serviç_o público, mas não exdusiv:iza a concessão--para o seiViço público. E aqueles que, por
último, def~ndi;:un a privatização plena, absoluta
e total estarão; igualmente, satisfeitos e insatisfeitos, está permitida a participação da iniciativa
privada, mas ela não se dará de forma exclusiva.
Hâ emendas ainda estatizando totalmente, privatizando totalmente e, desconheço, não creio
que exista uma fazer)do todo o sistema em cima
-do serviço póblico, mas creio que essas emendas
terão alguma difiçuldade de trânsito, e de aprovação.
No aspecto seguinte, que é a forma de exame
do ato de outorga, aí, igualmente, chegamos a
um ponto IT'J~dio. Q.ua! é o ponto médio? ú- Poder
Executivo nao está afastado do procesSo aprovado no texto constitucional, porque lhe cabe a_inldativa inicial. Qual? A de_ <rl>rir o edital. Precedi~_a es,sa aQertura de edi_tal da.s providências técnicas necessárias, e uma vez aberto o edital, todo
o trabalho admin_istr:ativo e jurídico no sentido da
avaliação das propostas. A seguir entra a participação do Legislativo, que, através do seu Plenário
e-especificamente do ConSelho Nacional de Co-

e

mUrliCaÇã-0, fará o exarrie ·desse ato, e esse ato
não se tomará um ato jurídico perfeito antes que
tenha havido a aprovação por pane do Legislativo.
Por último, _e é o mais importante para mim,
uma vez concedida a alguém a possibilidade de
explorar o _serviço de rádio e televisão, o Conselho
fiacional de Comunicação fica investido dos poderes de participar da fiscalização desse exercício
e seguramente isso pefmitirá um rank.ing de
emissoras, da forma_ como a emisSora se com~
Põrtou cl.iante da comunidade, porque lá adiante,
passados 8, 10 ou 15 ãnos, 10 no rádio, 15 na
televisão, chegará a hora de essa emissora apresentar o seu pedido de renovação -de concessão
e esse_ pedido ser examin_ado, p _at,o de outorga
da renovação da concessão ou permissão, vir
igualmente ao Congresso. Sobre esse ponto também há emendas, pretendendo que tudo fique
na mão do ConseJho ou que o Conselho perca
as funções que acabo de descrever. Mas igualmente penso, e quero _não se:r__eXcesSivamente
otimista com isso, mas penso que a idéia média,
a idéia comum à maior parte dos segmentos é_
essa.
Restam dois probiemas: o pfimeiro é o- prÕblema da não-renovação, que nos criou uma enorme
dificuldade do ponto de vista constitucional. politico e jurídico. Chegados aq-ui- vamos ao exemplo prático - dois documentos de origem da
Presidência da República. O p-rimeiro propondo
que se conceda a um determinado grupo uma
conc-essão para rádio e televisão. O que está posto
aí? Está posto alguém que se organizou, preencheu os requisitos !~ais e tem ·uma expectativa
d~' direito de que pOderá a vir ·ser contemplado
com uma concessão para explorar rádio e televisão. Ora, esse não é o mesmo caso de um segundo documento que aqui chega igualmente. vindo
do Poder Executivo, e que propõe a renovação
de Url}a empresa ~~t~nte que tem _sede. que
tem funcionários, que tem equipamento, que tem
credibilidade ou não, que tem mercado, essa não
tem uma expectativa de direito, essa é uma empresa em pleno funcionamento. E o ato de não
renovar· é o ato de fechar-lhe as portas, porque
obviament~? a _empresa não_ subsiste se_m a razão
deléi. que é a exploração da concessão. Então,
procuramos diferenciar o tratamento dado à concessão e o tratamento dado à não-renovação, exigindo para a não-renovação, utn quorum superiõr àquele necessário à conees-sa-o,--de modo a·
evitar que, eventualmente, questões menores,
questões localizadas e somadas as questões de
circunstância, como a votação num dia de menor
atenção, num dia de menor presença, pudesse
levara esse ato forte de fechar-nem é a empresa
-de fechar a relação entre uma empresa e uma
comunidade, às vezes é fechar a Possibmdade
de uma comunidade falar com a comunidade
através de urna empresa. As pessoas sempre pensam nas empresas maiores, nas empresas mais
faffiQsas. EU me preOcuPO mUito conl o processo
de não-renovação de uma pequena emissora de
uma pequena ddadé, ónde eventu_almel)te possa
haver algum contencioso_ politico, e que acabaria sendo facilitada a não-renOVação para eVitar
-Colnpatlbilização, digamos, com a não-renovação
das grandes empresas. Acho que quanto a isso
preciSàmos não ter preconceitos, precisamos estabelecer uma regra e essa regra tem que ser
ju_sta. E a justiça me parece em tratar aí também

me
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desigualmente os desiguais. Não é igual conceder
a alguém que se sinta nél expectativa de direito_
do que não renovar a alguém que já tem 15,

30,_ 45 anos de expJoraçào --de serviço._ Portanto,
nobre Relator, pedindo desculpas por haver me

estendido na resposta, creio que há ainda emendas, essas emendas virão tentando puxar esses
termos médios para um lado ou para o· outro,
mas eu espero, sem que isso signifiqu..e urr:ia posiçào dogmática de quem acha que tenha partld-

pado de uma obra feita e que agora, a exemplo
de Moisés, só lhe falta falar. Acho que ai está
um termo médio que pode sofrer ainda pequenas

alterações, mas que o núcleo fundamental pode
expressar senão a obra perfeita ao menos a obra

possível e comum às diversas e poderosas correntes que se estabeleceram em tomo do assunto.
O SR. RELATOR (Wilson Martins) - Nobre
Deputado Antônio Britto, realrriente, a sua presença nessa CPl dá uma perspectiva muito animadora dos nossos trabalhos, e nesse sentido V.
Ex" me dá bastante força quando, ao preparar
o roteiro dos nossos trabalhos eu não me atinha'
somente às irregularidades que podíamos, por
acaso, encontrar aqui, na inquirição dos depoen·
tes. Mas eu me preocupava sobretudo com a
questão de saber como deveria ser a Constituição
que estamos delineando. Acho que este é o trabalho maior desta CP!. Entretanto, como esta CP!
nasceu nos termos em que foi formulado o pedido
do Senador Fábio Lucena. nasceu para investigar
irregularidades e elas, portanto, devem ser procuradas pelos membros da Cofn!ssão Parlamentar
de Inquérito: Indago de V. Ex!' se poderia indicar
fontes, depoimentos de entidades através de seus
representantes e sindicatos que pudessem porventura trazer informações aqui para a CPI, -irifor-mações que pudessem justificar também nessa
parte os trabalhos desta Comissão?
O SR. ANTÓN[O BRniO --sr. Relator, ocorre-me fazer duas observações sobre a questão
proposta por V. Ex': a primeifa é qUe sé hOie
nós examinarmos duas hipotéticas planilhas, a
primeira onde estão listados todos os que receberam concessão de rádio e televisão nesse País,
é, em segui1do lugar, uma planilha mais importante: qual o comportamento que esses concessionários têm diante da comunidade, se é um
comportamento que eu diria, na falta de uma
outra palavra, por não usar um comportamento
centralizador e dominador e monopolista em termos de opinião pública, em termos de circulação
de informação pelo veículo, se n6s tivermos pela
frente essas duas planilhas, nós vamos constatar
que uma nasceu da outra. O que que houve?
Houve claramente, na maioria dos casos, a influência política e esta é uma Casa política que
não pode ter vergonha de ser política. Mas que
precisa se expor, houve, na maioria absoluta dos
casos, concessões que se basearam em critérios
politicas. Uma vez obtidos por critérios políticos,
assumiram compromissos políticos, e a partir da(
é que se estabele.ce o prejuízo à comunidade.
A mim não parece relevante quem é o concessionárto de um determinado serviço de rádio e
televisão, nem investigar se esse alguém teve ou
terá vínculos de ordem partidária ou política, porque desejo que nesse Pafs todas as pessoas tenham vínculos políticos e partidários. A questão
está em saber se, uma vez recebendo a partir
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de critérios políticos, adotaram critérios políticos
para' exploraçao de setViços especialmente no
campo da informação.
Essa pesquisa fica muito dificultada por um
aspecto. Nós convivemos, durante a maior parte
do tempo recente, com o mecanismo da censura
direta ou indireta;-E-qualquer concessionário pode, com justiça, dízer que não fez um outro tipo
de programação porque as circunstànciás o impecüam. Hoje, essa razão não existe mais. Hoje,
quem não estabelece na sua emissora de rádio
e televisão uma tribuna livre, a livre circulação
de infoimação, não o faz por razões que lhe pertencem, e apenas lhe pertencem!
Constato, com muita satisfação, como jornalista, como político, _como cidadão, que a tendênda é no sentido da pluralidade, até porque o poder
se pluralizou também. Antes, tin'namos a situação
maniqueísta em que o ·poder tem um partido,
as emissoras, geralmente, são concedidas a alguém, daí advindo a outra metade da sociedade
brasileira, e a divisão nem era metade/metade,
mas era ~m dois, o outro lado da sociedade brasileira, por sinal majoritário, não tinha acesso.
Ora, hoje, felizmente, a maioria dos partidos
tem exercício de poder, a sociedade se pluraliza,
se --organiza e a tendêricia arida nesse sentido.
Objetivamente e concJuindo a resposta: considero
-que- os trabalhos desta Comissão poderão constatar, a partir do exame da lista completa de concessionário de emissoras de rádio e televisão~ que
critérfos foram adotados, fundamentalmente, para essas concessões.
E, em segundO lugar, aí vem o que chaffio
de planilha hipotética e mais difíé::ii, mas tantas
entidades empresariais como a ABERT e a AssociaÇão Nacional dos Jornais que, evidentemente,
nàO têm a ver_diretamefl.te _com o casa·, tnas pessoas --que Participam de uma, participam de outra,
tanto essas entidades quanto às ligadas aos trabalhadores nesse ramo, o Sindicato Nacional dos
Radialistas, a Federação Nacional dos Jornalistas,
a Associação Brasileira de Imprensa, terão na Sua
memória casos onde o fato de uma determinada
concessão pode ter-se dado por critérios políticos
ou levou a um critério político na exploração de
serviços. Acho que essa é uma forma francamenfá decadente, inadequada e em fase, felizrr;tente, de extinção. Nós não podemos perder de
vfsta que é precisO sepultar isso, e para tanto é
preciso mudar o modelo, e mudando o modelo
se poderá evitar que IssO venha a ocorrer novamente.-- Então, esses são os instrumentC?S que nesse
momento me ocorrem, que poderiam ser avaliados, se esse fosse o entendimento desta douta
Comissão em relação à matéria. Mas concluo,
até para me valer do otimismo, concluo achando
uma !:Oisa_que é acaciana, mas parece ser a grande v_erdade sobre _essa ou qualquer outra matéria:
não haverá. sistema democrático de comunicação
social em um país não democrático. E não haverá
como se conceder e se manter um sistema não
democrático_de comunicação num país democrático"
Aposto, e nós todos, seguramente ]W1tos, que
este País se afuma como- um País democrático
e d_~erá vir seguindo essa linha. E o nosso papel
é exatamente, através da Constituição, facilitar para que se expresse a vontade democratizante e
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democratizadora. da sociedade brasileira, também
~

-

-

-

O SR. RElATOR (Wilson Martins) -Sr. Presidente, _estou satisfeito. Agradeço as respostas que
foram dadas pelo Deputado António Britto.

O SR PRESIDENTE (Marcorides Cadelha) Srs. Senadores, nobre Deputado Antônio Britto,
antes de encerrar a sessão, esta Presidência convoca uma outra para a próxima terça-feira, como
depoentes estão listados, aqui, numa ordem, o
jornalista Roberto Marinho, o apresentador Sílvio
Santó5, o- Ministro Antônio Carlos Magalhães, o
Dr. Adolpho Bloch, João Saad, o Presidente da
ConfederaÇão dos Bispos-do Brasil, o Presidente
da Embratel, o Presidente do Sindicato dos Traba·
lhadores em Comunicações, o Senador João Calmon, o Deputado Bernardo Cabral. E outros nomes que Podem ser, _eventualmente, indicados
pela douta Comissão.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presidente,
não todos para a mesma reUnião, )5órque seria
impraticável.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Um por reunião. Claro. Nós vamos seguir o critério
de um por reunião, havíamos estabelecido a possibilidade de ouvir dois, mas é claro que _as dr·
cunstâncias, aqui, são bastante óbvias, e nós só
vamos poder convocar um de cada vez.
Nós vamos, então, iniciar gestões para estabelecer, para fazer a convocação. Não estamos jungidos, necessariamente, a seguir essa ordem, nós
temos que respeitar determinadas conV"eniências
do cidadão estar ou não estar no Brasil, não vamos trazer ninguém embaixo da vara, não há necessidade disso, e creio que ninguém vai furtar·se_
a comparecer. Tentaremos seguir a ordem e, dentro dessa ordem, o próximo depoente deverá ser
o jornalista Roberto Marinho, Presidente da Rede
Globo.
Eu quero, mais uma vez. agradecer ao Deputado Antônio Britto pela contribuição inestimável
que S. EX' trouxe, aos trabalhos da Comissão.
Embora não seja função desta Presidência emitir,
apressadamente, juízo de valores, eu posso dizer
que concordo, em gênero, número e grau, com
o seu otimismo, e acho que o pluralismo é inevi·
tável. Se não for por força da lei, se não for pOr
força da Constituição, será, pelo menos, por força
das aspirações e do comportamento da população. Uma população de 140 milhões de brasileiros, politizada, no nível em que se encontra,
passou a ser mais exigente, em termos daquilo
que consome, em termos da natureza da comunicação. A população já não aceita uma comuni·
cação monolítica, a população já não aceita uma
comunicação controlada, dirigida, centralizada, e
as empresas sabem disso.
Não é verdade que os jamais possam controlar
a opinião pública. A opinião pública, de uma forma ou de outra, _entra nos jornais e força a que
eles tenham um comportamento pluralista, um
comportamento diversificante, que dê acesso a
todos. Temos vários exemplos disso, n6s sabe·
mos que jornais sectários, por exemplo, têm mJmero reduzido de leitores. Nós sabemos que televisões que tentam omitir fatos, oc:ultar fatos, ao
conhecimento do público, acabam, também,
caindo em desgraça, de parte-do público, e tendo
a sua audiência diminufda. A nossa expectativa
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difícil de ser obtida. Pode ser que, no entusiasmo,
alguém, para fazer prova de alguma coisa, desta·
que, oü ·então que eStrague o material, que nós
direitos, em termos de comunicação, e exigirá,
ANEXO A ATA DA 6< REONIÃO. DA COtemos que preservar. No que diz respeito aos ÇQ!lsempre, uma fragmentação do mercado, exataM!SSÁO PARU!MENTAR DE INQOÉRITO,
gressi.Stas, não·é p_n~dso rierihuina SoliCitação, nemente de acordo ·com o seu comportamento,
-REALIZADA EM 22 DE MARÇO J?E 19M,
com as suas aspirações e com a diversidade, C:"C1m
DESTINADA A "APORAR A POUT!CA DE- nhUiT'i.3conSUltã. E sô dirigirMse diretamente a nossa ·secretãria. Cfuahto ã.o público e à Imprensa,
o próprio pluralismo da população. Mas é claro
CONCESSÕES DE EMISSOR!lS DE RÁO!O
n6s-conéedereniOS VlStãs-,-áe-pfefei'érida casO a
que é papel nosso estimular para que isso não
ETELEV/SAVEM TODO O PAIS, EIRREGO·
cãso,- um a- um, por sblicitação;-paia assegurar
aconteça apenas de acordo com as leis do merLARIDADES NO MINISTÉRIO DAS COMO·
a preservação do material.
cado ou, o que é pior ãiilda,--pára que não aconNICAÇÕES': A FIM DE OUVIR OSDEPOI·
Vamos passar, então, ao depoimento do Dr.
teça, apenas, por obra do acaso._
: .
~
MENTQS DOS SRS. OSCAR BLOCH E
OsCàr Bioch-Sigelmann, que ê industrial de profisMuito obrigado ao Deputado ~tomo B~1tto,
AI.AN CARUZO, AMBOS DIRETORES DA
são, natural do Rio de Janeiro, casado, nascido
muito obrigado aos Srs. Senadoi"eS.
. REDE MANCHETE DE TELEVISÃO E
em lo de dezembro de 1922, vice-presídente do
Está encerrada a reunião.
BLOCH EDrtORE$, QUE.SEPUBVCA COM
grupo Bloch, que inclui GráfiCas Bloch, Bloch EdiA
DEVIDA
AUTORIZAÇÃO
DO
SENHOR
(Levanta-se a reunião às 11 horas e _37
tores, Rádio Manchete, Rede Manchete de Te~e
PRE:SIDENTE
DA
COMISSÁO.
minutos.)
visão.
Presidente : Senador Marcondes Gadelha
Solicitaria ao Dr. Oscar Blodi qUe- fiZeSse o
6' REUNIÃO, REALIZADA
Relator : senador_ Wi!S_ori Martins
juramento de praxe, bem assim o Dr. Alan Caruso,
EM 22 DE MARÇO DE 1988
(íntegra do apanhamento taquigráfico)
que eventualmente poderá ser solicitado a prestar
algum esclarecimento.
Às dez horas do_ dia vinte e dois de março do
O SR PRESIDENTE (MãrCõridEiS Gadefha) - -ano de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala
O SR. POMPEU DE SOUSA .:_ Sr. Presidente,
Há número regiin~ntal.
- ·
de Reuniões da Comissão de Economia, preseneu gostaria de pedir a V. Ex" que, antes de entrarDeclãro aberta- a reunião.
tes os Srs. Senadõfes: Marcondes Gadelha, Presimos na ordem -do diã, me permitisse levantar
dente; Wilson Martins, Relator; Pompeu de Sousa,
Srs. Senadores, o expediente de hoje se detina
um problema de ordem. É o seguinte: Meu caro
Chagas Rodrigues e Luiz Viana, reúne-se a Comisaudiência pública _dos Srs. Oscar Bloch SigelSr. Presidente, meu caro companheiro eminente
são Parlamentar de lnquérito,-destinada a "apUrar- mã.m1 e Alan Carí.Jso, diretores da Rede Manchete
Relator Senador Wilson Martins, meu caro c~!ega
a política de concessão ·de rádio e televisão em
de Televisão e de Bl()ch EditoreS.
SenadOr Chagas Rodrígues, meus caros amigos
todo o País. e irregularidades ocorridas no MinisAntes do juramento regimental-doS depoentes,
Oscar Bloch e Alan CãrUso, estou lamentando
tério das Comunkações". Comparece~- ainda, o
esta Presidência gostaria de informar aos Srs. inteprofundamente, mas não ·poderei participar da
Sr. Senador Jarbas Passarinho.
- - -gran1es, da CPl das Comunicações, _que já dispõe
reunião de hoje daqui por diante porque_ neste
É dispensada a leitura da ata da reunião-anterior
do material reclamado pelo eminente Relator, Semomento- está-sé iniCiando na "Griiversidade de
que, em seguida, é aprovada.
nador Wilson Martins.
Brasília, no Auditório "Dois Candangos", a soleniHavendo número regimental o Sr. Presidente,
Esta Presidência havia, de oficio, tomado providade de reintegração de um grupo numeroso de
dências a latere do requerimento do Sr. Relator,
declara abertos os trabalhos.
companheiros que foram demitídó.S pelo golpe
qUe, a nosso juiZo, pedindo apenas procedimenIniciando, o Sr. Presidente, Senador Marcondes
militar, pela ditadura militãr:Aiiás, nem todos fo-_
Gadelha, comunica que encontra-se à disposição
tos administrativos, não avançava na matéria conram demitidos~ .9.lguns poucoS- o'Toram. Fomos
dos Srs. Senadores, membros da CPI. relação de
creta. Havíamos, já, solicitado, desde o começo
demitidos 15. Eu tive a honra de abrir a lista dos
todas as emissoras-de rádio, televisão, das retransdos trabalhos desta CPI, este material que nos
15 - é um título de que não abdico. Solidários
missoras do Brasil e dos editais atualmente em
chegou e se encontra à _disposição _dos_ nobres
con_osco demitiramMse 210 companheiros._ SoM
Srs. Senadores, do Sr. Relator e da imprensa em
tramitação.
_
_
_
__
mos ao todo 225, Fomos reintegrados três, eu,
Continuando, <r Sr. Presidente, convida os degeral._
__
Waldl~: Pires e Sepúlveda Pertence há pouco mais
poentes, Srs. Oscar Bloch e Alan Cariizó;_Diretor'es
Temos aqui conosco relação de todas as el"!l)sde: _um ano. Não havia documentos. Agora, como
da Rede Manchete de Televisão e Bloch Editores,
sOras de rádio e te1evisão do Brasil e das retransestão, se levantando documentos, estão-se reinte~
para a leitura do juramento, concedendo-lhes a
missoras também. Temos também uina relação
grande numa primeira leva. Eu não poderia deixar
dos editais atualmente em tramitação, até o dia
palavra em seguida.
_ _
___ _
de e.sta_r presente de maneira alguma. Mas quero
O Sr. PreSidente, Senador Marcondes Gadelha, 8 de março de 1988. Os editais que estão corren- dizer que estOu c"eitõ- de que não farei falta a
do normalmente no Ministério das Comunicações - esta reunião. Eu é que sentirei falta de ouvir o
solicita ao Senador Wilson Martins, que assuma
a Presidência por alguns minutos, pois está-Sendo
também se encontram aqui conosco. Na dis_crimidepoimento do nosso amigo Oscar Bloch Sigel·
chamado ao Plenário do Senado Federal, para
nação das emissoras ternos as emissoras de FM.
mann, amigo de tantos e tantos anos, inumeráveis
fazer uma saudação a uma delegação de deputade ondas médias, ondas curtas, ondas. tropicais,
anos. Costumo dizer que sou tão velho que midos poloneses.
- - etc., com as seguintes rubricas: Municipio, unidanha.§ datas são pré-históricas. O Sr. Oscar Bloch
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Wilson
de da Federação, a entidade detentora da concesSigelmann, que _é o __líder da segunda geração
Martins, retorna a palavra ao Sr. Oscar Bloch e,
são, a data de publicação do ato no Diário Ofida dinastia dos Blochs, que está já assumindo
em seguida, ao Sr_. Alan C?JUZO~_I-ogo- após o
cial, o tipo do ato, o número d<? ato, C?s_adminls- a liderança da própria dinastia, ao lado de Adolpho
trad6res; diretores ou gerentes e os sócios cotistas
término de suas exposições, colocam-se à dispoBloch, constitui uma figura que tem uma impore .acionistas de todas as emissoras de rádio e
sição dos Srs. Senadores.
tãnda na História da comunicação de massa nestelevisão, inclusive as retransmissoras.
Na fase interpelatória, usam da p'!!_a~a os Srs.
te País de tal monta que eu vou _querer, lê-las
Senadores ChagaS ~Odrigues, Luiz Viana e Jarbas
Este Jnaterial ficará ciiquivadÕ em riossa Secre·
Sr. Presidente, assim que V. Ex· puder liberar as
tana e estará franqueado à consulta dos Srs. Sena- notas taquigráficas desta reunião. Não quero perPassarinho.
Reassumindo a Presidência, o Sr. SénadOr"Mardores, sem qualquer necessidade de se _recorrer dêMla de maneira alguma, mas não farei muita
ao- Presidente. - condes Gadelha, consede a palavra aO Relator,
falta aqui, porque, na verdade, esta re_união é para
Com relação aO público em geral e à Imprensa, apurar irregularidades e estou certo de que não
Senador Wilson Martins, para inquirir os depoen~
mediante solicitação. que não precisa ser muito
tes.
há irregularidades na área da dinastia dos Blochs.
Fmalmente, o Sr. Presidente_ agradece a preburocratizada, a esta Presidência, Autorizarei à S1Eu não seria o inquiridor nem o inquisidor, porque
sença dos Srs. Oscar Bloch e Alan Caruzo e, detercretaria colocar à dispOsição também da impren- nem inquirição tenho que fazer, quanto mais inmina que as notas taquigráficas tão logo tradusa e do público interessado esse material.
quisição. Muito obrigado a V. ~ e eu me retiro
No caso_ dos interessados não-Congressistas, já atrasado.
zidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo,
esse cuidado da PresidênCia prende-se apenas
à presente ata.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadetha) Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuao fato-de preservar esta documentação que conObrigado a V. Ex\ nobre Senador Pompeu de
nião e, para constar, eu,SôniadeAndradePeixoto,
sideramos extremamente preciosa, volumosa e

é a de que, daqui para frente, esta População
brasileira torne-se çada vez mais ciosa dos seus

Assistente da Comissão, lavrei a presente ata que,
lida e ãprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
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Sousa. Lamentamos porque V. Ex" é uin experi~
mentado combatente das comunicações, um entusiasta desta CortliSsão e certamente vai fazer

falta, mas nós compreendemos as suas razões
e agradecemos a sua presença para o quorum.

dos, que me fez retornar à memória, quando eu
vi a fo_!O do Senador Assis Chateaubriand, que
considero que na época era o maior editor do
mundo. Os Diários Assocfados tinham uma rede
9!: rádios, jornais, r.e_vista, televisão, gráficas; era
_uma potência mundial. Pode ser que na falta da
tecnologia modema de computação, etc. ele não
pudesse segurar o império que ele mesmo fez
e_ comandou. E a escola do jornalismo brasileiro,
quase todos vi~am dos Diários Associados _e formaram todos os gran-des profissionais da Imprensa brasileira, partindo da época deles. E a revista
Manchete começou com uma equipe dos DiáriOs Assedados, até que ela _foi-se desdobrando
- e se tr~nsformou_. Chegava um apêndice - ''Va~os tirar matériaS de mulheres" e fiZemos_ uma
revista Chamada Jóia; "Vamos tirar as crianças
da revista .e. fiZemos Pais e Alhos; "Vamos tirar
a beleza" _e fizemos a revista geográfica, e foi-se
abrindo em leque, para se tornar uma editora,
onde frzemos um parque industrial e uma das
maiores gráficas privadas do País, Gráficas Bloch
e Bloch Editores. Essas empresas vão muito bem.
N., de Niterói, no Estado do Rio, um cancioneiro
nos propôs a _compra de uma rádio; ele era canCioneiro e tinha uma estação de rádio. E tivemos
a primeira rádio, Rádio Federal. Então, ternos uma
r~de, hoje, de 5 FMs, 1 Am; tainbém muito bem
à0ri1inlstrada e que está indo muito bem. E vaffiôs, rapidamente, entrar agora na área da televisãO. Comecei de ''boy" na empresa, como todos
começam, muito por baixo; minha profissão não
é industriai de televisão, d~_rádio, sou industrial
gráfico. Prefiro ser chamado de gráfico, porque
é a minha partida na vida. Gosto mesmo é de
imprimir. Mas ó destino e oportunidade levaramffie.a ser da empresa de televisão, que é limitada.
Sou sócio-gerente, que equivale a ser o presiM
dente, mas sou vice-presidente do grupo, porque
na limitada o sódo-gerente ocupa posição de pre~
sidente, por ter nascido no Brasil e por ter lutado,
me empenhado por ser gerente da operação de
trabalho, para concorrer e ganhar a concessão
da_ televisão, _Comandei um grupo de homens,
todos técnicos: _um de jurisprudência, outro _técni~
c O de preparação de projetas- todos eles atinentes à televisão e outros à engenharia- um di reter
de compras e essa equipe tinha Rubens Furtado,
que veio oriundo da Tupi, altamente competente;
nos deixou agora para fazer uma própria empresa,
mas um homem de excepcional qualidade; Alan
Caruso, Wagner, Flávio CavalcantiJúnior; no firuil,
Alexandre Garcia; e h avi~ uma[_etaguarda, porque
tinhamos que ficar trabalhando para lá e pra cá
--que era Murilo, Adolph, Jaquito, todos mantendO para obtemlos a concessão.
__ _
Pareceu-me que o Governo, naquela época, já
tinha_optado po~ _qois outros grupos para obterem
a_concessão da televisão do chamado grupo Tupi,
que se dizia estar inadimplente. Quando li nos
jornais que, provavelmente, não haveria concorrênCia, corri para Brasília. O Murilo montou um
telex para o Ministro Çiolbery do Couto e Silva,
dizendo que protestávamos e gostaríamos que
houvesse uma concorrência pública, para que outros pudessem entrar na possibilidade de divisão
do grupO e que se gostaria que fosse dividido
em três grupos aquele grupo que era Tupi. Foi
um ano de trabalho, com projetas muito bem
fundamentados, com engenheiros de melhor
qualidade, com advogados de melhor qualidade
0

Vamos proceder ao juramento do Dr. Oscar

Bloch Sigelmann.
O SR. OSCAA BLOCH S!GEW'\ANN -Juro,

como dever de consciêncíá, dizer tOda a verdade,
nada omitindo do que seja dó meü conheciménto

sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo d_esta COmiSsãO Parlamentar de
Inquérito, destinada a apurar a Polftica de concessões de emissoras de rádio e televiSão em todo
o País e irregulãrldaaes oCõrrídas no MiniStério
das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ....:.....
Obrigado. Vamos ao juramento do Dr. Alan Caruso.
O SR. ALAN CARUSO - Juro, como dever
de consciência, dizer toda a verdade, nada omG
tindo do que seja do meu conhecimento sobre
quaisquer fatos relacionados com a inVestigação
a cargo desta CorriíSsão Parlamentar de In-quérito,
destinada a apurar a política de concessões de
emissoras de rádio e televisão em todo o Páis
e iri"egularidades ocorridas no Ministério das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (MarCondes Gadelha) Concedo a palavra ao Dr. Oscar Bloch Sigelm-aim.
O SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN -
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Não

nos furtamos, Jogo de_ inicio, a essa convocação.
A empresa Bloch foi fundada em 1922 e estàmoS
em 19_88. Cóíno diSSe o nosso velho amigo, Senador Pompeu de Sousa, nós nunca fomos convo·
cados por questão de irregularidades na vida, a
Bloch nunca sai em jornal por nada que não seja
absolutamente regular, honesto e dito. Ele já disse
que é nosso amigo e nos acompanha por todos
esses anos. O que_ nós vimos fazer, mais do que
falar de irregularidades, é falar de sucesso, falar
da dignidade da profissão, do comportamento
da comunicação no Brasil e o que nos toca. A
Bloch começou em 1922, com o meu ãVô vindo
da Rússia, onde ele era gráfico, para se dedicar
a artes gráficas. COm urna pequena ináquinatesoura, começamos a cortar papel em branco;
depois, com urna ·pequena impressora manual
que está no "hall" de entrada do nosso prédio
principal na Praia do Russel, a imprimir pequenos
trabalhos. Depois foi cre-sCendo, crescendo, CO·
meçamos a imprimir papel de laranja para exportação, para o Carlos Picher que morreu há dois
meses atrás, em Ongapura, que era um dos maJores produtores de suco de laranja, um dos maiores
do mundo, isso de 22 a 38. A gráfica foi crescendo. Depois compramos uma primeira rotativa para impressão para terceiros, para revistas infantis.
Daí resolvemos fazer a nossa própria revista, fizemos a Manchete. Na história da Manchete aqui
está pres_ente o Murilo Melo Filho, que nos acompanha desde o princípio, é Diretor de nossa Empresa; o Wagner veio depois, como Dire_tor de
Brasília; e o Alan Caruso que está conosco- no
Rio de Janeiro. São três diretores da empresa
que_ estão me acompanhando. Com a revista
Manchete, nós tínhamos uma revista em cima,
que era a revista Cruzeiro, dos Diários Associa-

0

e entramos em todos os dois - queria-se dividir
em três, mas eram só dois gn,~pos que ficariam
para concorrer. Entramos nas duaS concorrências
e ninguém mais entrou nas duas concorrências.
Um entrava para ganhar ess.es E_sta,dàs e o outro
para ganhàr outros Estéidos. díná delas poderia-se ganhar, qualquer que fosse, desde que tivesse RiO de Janeiro e São_P~Wõ;CjUe-diirlãm recursos financeiros, em face de Uma comercialização
maior para a sobrevivênciã da televiSão, que parece brinquedo, mas é um brinquedo muito caro
- Tele0são é algo muito sério. os custos raramente_são controlados, porque disparam sempre.
Mesmo antes da inflação atual já eram preços
qUe iam subindo sempre. Ficamos um ano lutan:
do. Pediam-nos mais documentos, mais isto, mais
aquilo, .3.té que fui chamado pelo Ministro Óolbery
do COuto e Silva, que disse: ·~o Governo~ em face
do conjunto de atividades que vocês têm na área
da comunicação, na credibilidade do grupo, fidelidade ao País, pelo comportamento otimista que
sempre rege o Adolph Bloch..." Sempre, na pior
das crises, ternos esperança do dia· seguinte_ m~
lfloi.lSso é a linha-Bloch até hoje. E somos pioneiros em algumas coisas. Fomos pioneiros em Brasília Ninguém acreditava em Br.asma e .trabalhaK
mos aqUi. O Nordeste estava muito chocado, nin·
gUém P!eo_çupad9 _com o Nordeste, e fizemo.&_
_intensamente as chamadas "Campanhas de Novo
Nordeste". Assim sendo, tínhamos _certas obrigações serem cump-ridas, porque riãô. era pegar
5 estações: tinha problema de sucessão, tinha
desgaste ec'on6inico junto ao lNPS, tinha dívida
com a Caixa Econômlca, porque o Governo pagou os salários, mesmo fora do ar, durante um
períodô, atê que hoUvesse a concorrência e alguém g~nhasse; então tín.i:J.ar:nos que repor à Caixa EconômiCã o dispêridio que teve com o pagamento aos funcionários da Tupi, por intermédio
de seus sindicatos. Pag;:~mo-Ja, e oó&_cansult<unos
advogados especialistas o prOblema de sucessão.'
Perguntamos a um advogado especialista coino
faze~ para não entrarmos no problema de 40 anos
de pasSado, mima frrrria qUe vai corrieçar hoje.
Então, tive consulta c_om o Ministro Coquejo,
Fraridsco Mello MaChado, A1an Caruso e o nosso
Departamento de relaçõ_es com o Pessoal e vou
dizer: rlâo tivemos um caso de protesto de fun~o~
nário da Tupi; absorvemos todoS. Muitos estão
conosco até hoje, outros estavam em época de
se aposentar, outros tiveram oferta melhor, mas
fiCaram, teriho certeza, muito felizeS, porque illln·
ca os fizemos sentir que estavam saindo da TUpi_;
estavam na Bloch, ainda dentro do grupo a que_···- pertenciam, e com um comportamento de uma
empresa mais moderna. Os salários em dia, impostos idem, dissídios todos cumpridos, merecimento, e a firma foi-se amold.:indo e fOi para não
ter problema_ de sucessão, não obtivemos nada
e Cfue poderia ser mais rápido e mais lucrativO
para [1Ós obtermos propriedades do antigo grupo.
Resolvemos fazer tudo novo, o que gerou uma
despesa com a qua( até hoje temos sofrido porque
entramos em 19~? já com uma _criSe n_o IDerGa;(fó e com o dólar - veja-se_ o valor à_ época - e__
para pagar com carência, e de cinco a oito anos
conforme as leis que o Banco Central determina.
Então, qual era o objetivo? Fm:er urna televisão
chamada de_ "bom nível", com um belo jornalismo, sem cor política· nesse jornal_ismo e seql
influência de nenhum dos dirigentes. absOluta~
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mente livre como se ·observa; honestamente,
achamos que noss_o jornalismo é muitq aberto,
muito claro e honesto, e ffimes ...
O SR. PRESIDENTE (Morcondes Gadelha) -

Desculpe-me interrompê-lo, Dr. Oscar;-pedirei ao
nobre Relator para assumir a Presidência, por dez

minutos, porque estou sendo chamado ao plenário para fazer_uma saudação muito breve a Lima
delegação de Deputados poloneses, que lá se .encontra, mas voltarei em dez minutos.
O SR. QSCM BLOCH SIGaMANN -

Conti-

nuo. Muito bem, então fizemos uma corilpra de
filmes, de que tlnhamQs também carência, que
1

tiriha "x ahOs pãra-pagàr. Então o illme cOmeçou
'

a ser pago a 120 cruzados o dólar e quando acabamos de pagar estava no preço, imagina, de
60 mfl; foi um absurdo, a velocidade e c:i"mercado
de comercialização não acompanhavam. Então,
fizemos o seguinte: montamos Rio e S,fQ- Paulo,
primeiro, depois Belo Horizonte, Recife, Fortaleza
e, em Brasl1ia. -fiz.emos um núcleo próprio porque
nós somos- a única rede de televisão que não_
tem em Brasma. Nós estamos com a TV Brasília,
que é uma organização excepcional, amiga, que
é dos Diários Associados, mas ela não tinha problema nenhum económico, como tem até hoje,
é muito bem adminfstrada fmahcelran1einte e em
todos os sentidoS. Então, eStamos felizes mesmo
sem ter uma matriz nossa como têm a Bandeirante, TVS, GloDO;- tem uma independente que
é a TV Cclpiful; tem a TV Nacional, do Governo,
e nós formamos um núcleo; imagine-se a despesa: sem nenhuma receita, porque não temos canal
próprio aqui, só dispêndio, e que faz toda cobertura, claro que 100% política: dós ãCon~ecimentos
de Brasília- e, veja-se a C611Stiti.iírite, temos-pro:blemas própriOs, tOdos com plena liberdade de
acesso a nosso microfone. O que nós fomos fazendo? Nós fomos- a prini:eira televisão digital
completa no_ Brasil, porque nós viemos mais tarde
quando já existia lss6 e _não havia técnicos formados; _tivemos que fazer escO!ã de cinegrafistas,
de digitadores, que_ trabalhassem ·com áudio, com
vídeo, tudo isso formado dentro da empresa, por-

a

~~~c~s~~~~:s~ ~~~n~~~~:~:.n~;~~~n~~~
mos parte e uma estação foi para a Capital, que
está aqui em Brasl1ia solta, essa não estava no
ar - essas outras já tinham eqUipamento rriais
antigo. Eiltão, quando veii6 tudo tão moderno,
foi muito complicado formar té<:nicos, então n6s
mesmos formamos~ técnicos e dep6iS os outros
grupos foram adquirindo equipamentos mais mom buscando_ na ESCOla Bloch os profiSsionais:
Mas nós sempre fomos assim, nós tivemos a p-rimeira off-set, a segundo off-set do Rio de Janeiro, se não me engano do Brasil, porque era ali
a capital e tudo e-ra no Rici~ "Eiitão, nós somos
sempre escola e se assistirmos ao Jornal da Globo, que é muito bem feito, ele é feito por" todo
o pessoal da Bloch, desde o Armando Nogueira,
que foi nosso jornalista na revista.Manchete; co:
mo todos os repórteres de Rio, Sâo Paulo, Brasilia,
saíram dos nossos quadros, porque, claro, até
eu se a Globo me cOnvida eu vou, pOrque a oportunidade financeira- que- eles oferecem nenhuma
empresa com quatro ou cinco anos de existência
pode cobrir. Então; Tl.ós vamos continuat sendo
esco_!a_ por muito tempo. E, o nosso diretor de
jomal_ísmo, o Mauro, disse que se perdermos um,

vamos ter que fazer mais dois. Essa é a frase
diária. Não nos incomodamos mais em perder
gente, porque até achamos que vai um pessoal
nosso para o outro lado, torcendo por nós. FilosófiCo. Já fãlei sõbre a empresa. SomoS ama das"
empresas de televisão que faz mais programas
próprios porque, quando os filmes ficaram tão
caros e não havia jeito de comercializá-los, entramos em novelas. A novela dá mais espaço a artistas, dá mais empregos e faz a prateleira. Podemos
repeti-la, podemos vendê-a ao exterior, traz recursos. Isso tudo é feito com absoluta legalidade.
A Bloch tem essa característica: não fazemos nada
que não seja absolutamente correto. Somos muito maleáveis como empresa nova. Em áreas de
eventos temos feito muito bem. E é muito- difícil
-conservar aqueles eventos, porque a nossa cc-irmã mais forte, se ofere_cermos 1 ela vai e oferece
5 - falei em milhões de dólares. Então, por exemplo, carnaval; quem assistiu à nossa luta para ter
carnaval, deve ter-se lembrado até do Alan Ca:ruso, que _foi o nosso peão jurfdíco. Pela justiça
nós-ganhamos e, pela injustiÇa nós perdemos.
Ganhamos e ainda está correndo, até quando?
Assim, tivemos que fazer uma improv1S"ãção ae
carnaval; Ninguém Imagina a tristeza da equipe
toda quando não põde cobrir o carnaval, porque
fazemos o trabalho com muito amor. Olimpíada,
Copa do Mundo, todo tipo de evento fazemos
excepcionaJmente bem feito. Por exemplo, agora
vamos para Seul. Podem ter certeza de que vamos
honrar com qualidade, etc., o Brasil. Na área de
eventos, então estamos indo bem. E, nós, agora,
antes de fazermos 5 anos, já estamos reformulando toda a televisão. Estamos mexendo em gente e, algumas pessoas não ficaram tão felizes e
Sa----"íi'ãm; se demitiram e a casa continua. Mas, formamos um ambiente que é o nosso ambiente
antigo como tínhamos com as revistas. Quer dizer, já temos gente, na televisão, vestindo a camiS<~
da Bloch. Porque, para se fazer uma firma nova
tem que se trazer gente de fora. Muitos se adaptam, 99% se adaptou. Mas, agora está entrando
uma nova geração que está fazendo um belíssimo
trabalho de equipe e que já tem tido resultados.
Já estamos come-çando a sair- da esfera de ter
prejuízos. E, isso é normal em televisão nos primeiros 5 anos. O Dr. Roberto Marinho disse a
mim: "Olha, Oscar, com 10 anos eu ainda tinha
problemas financeiros- terríveis com a TV Globo,
porque eu não estava adaptado. Era um negócio
novo"·- cõrtto era-negócio novo pa'ra nós também: A televisão tem que ser encarada como uma
companhia de comunicação profissional. Se ela
não-tiver lucro, vai dar outro bolo igual ao que
deu da Tupi. E nós, às vezes, ficamos muito preocupados com os espaços que tomam e não nos
remuneram. Uma hora de televisão, o custo é
altíssimo, tem Satélite, tem energia e tem, no-míni--mo, para a rede entrar no ar, três mil funcionários
na TV - três mil e duzentos só na rede de TV
própria, porque somos vinte e cinco entre filiadas
e ndsSas. e já pocupamos, se não me engano,
85% do Território Nadonal ou três mil Munlcípios.
Em menos de cinco anos, sabe o que é montar
em cãda Prefeitura uma torre, Uma antena, um
gerador e, uma casa? Assim, há equipe que vai
ter de percorrer para ver a --qualidade.· Para os
que compraram, a nossa qualidade é muito boa.
EntãO, exigimos que os nossos filiados teriham
a mesma qualidade que temos, porque ficamos
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com um padrão técnico bom. Televisão é beleza,
é cor; no sentido gráfico tem que ser bem feito.
A preocupação de layout é igual à de fazer urDa
revista Quando Se faz a introdução de uin programa:,· demora.:se-um mês, um mês e meiO, de estu·
dos, de computação, aqueles movimentos todos.
Ali começa a arte gráfica dentro da televisão. E
mais: ná_s _que _somos gráficos, às vezes ficamos
menos preocupados com o conteúdo_e mais com
desenho e, às vezes, temos pequenos transtornos
como tivemos no carnaval, não intencional, por·
que o entusiasmo dos hom':n~ na m_adrugada
não é igual ao do meio-dia. E muito difícil, também, controlar essa máquina. Se houver controle
exagerado, fecha-se a máquina e não deve existir,
porque então o homem pára de criar. Qual é
a beleza da liberdade? É a liberdade da criação!
E, à? vezes, hâ um pequeno abuso. Abusou, corta,
vai límpando as arestas, mas continUe com liberdade de ação. Essa é a nossa linha, que fez do
nosso jornalismo um jornalismo- extremamente
independente. E todos _os dias há duas facções
que reclamam e ligam, a maioria das vezes para
mim." Poxa, você não me botou porque eu sou
escuro! Eu digo "Não, nunca se deu essa ordem".
Ou_fi'9 me diz assim. "Você não me botou porque
eu sou branco". De repente assim: ''Poxa, chega
de Amaral". Todes os dias alguém reclama. Assim, vamos contornando e vamos saindo, continuando com a nossa independência até hoje. E
a @ica pessoa que nunc;, se queixou, honestamente, a nós, é o Presidente. Sempre alguém
fala em nome dele, mas Sua Excelência nunca,
e também não acredito, por-que se quisesse, pegava no- telefone: ''Alô, Adolpho, Osc_ãr?.. Não interfere em nadei. Sua Excelência nunca' peâiu para
_sermos parlamentaristas ou presidencialistas_.
Ninguéni;Tarito que se abrirem o_ nosso jornal,
nós mostramos tudo, não cortamos, ele é mais
longo, ""é mais explicadO e deixa a pessoa mais
à voritade- como estouMme sentindo aqui, porque
eu poderia reduzir em três minutos tudo isto que
e:\1 disse, mas estou conversando. E esse negócio
de me chamarem de Adolph, como hoje, eu já
estou até acostumando, Nove:nta por cento do
dia, acho que até o Adolpho já me chama de
Adolpho. Eu me orgulho dele e não me incomodo. Acho que fiz uma síntese. Gostaria que, se
eu esqueci de alguma coisa, o n1eu companheiro
Alar"\" caruso, que veio com o mesmo objetivo
com que vim, completasse e dissertasse.
O SR. ALA.N CARUSO -A explanação do Oscar foi perfeita. Como a Comissão, na realidade,é de apuração de irregularidades em problemas
de concessão, o- que sentimos foi que ele quis
explicar - e delicadamente não deu ênfase o caso da Manchete, em termos de concessão,
que foi uma SitUação absolutamente diferente de
todã:S a-S-outras que temos visto e que têm ocorrido no País inteiro. Na reÇJlida_de, a concessão
de um canal de rádio e de televisão obedece a
um ritual absolutamente rí9ido em terinos de
comprovação--de capacidade- técnica, de capacidade financeifa, de probidade de cotistas, de programação rígida dentro dos termos do Código
de Telecomunicaçõe-s, com condições especiais
impostas aos candidatos que tentam buscar uma
concessão, com pesquisa de área de segurança
de cada sócio-cotista e com fichas separadas de
SNL Com- tudo isso, eu não vi nada, em todas
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as concorrências que entramos, que não tivesse
algo em tomo de 600 a 800 documentos a serem

juntados a cada concorrência, obrigatOria.-mente:
Cori10 ~ urri'""p"oder discricionário, isso -vai pãra

o MinistériO que examina -se a parte técnica foi
efetivamente atendida; e, depois, se parte do
edita] está completa, não há nenhum reparo a

a

ser feito em termos das exigências, vai ao arbítrio

do Presidente da República, que decide então a
quem dar o canal, a quem entregar, independentemente dessa ou daquela qualidade. É uma opção absolutamente pessoal.
O czrsa-·da Manchete, po1 incrível que pareÇa,
foi um fato novo. Quando Oscar Silgemann fez
esse telex junto ao Murilo, foi porque a T upi estava

em fase de insolvência -algumas das empresas
do grupo Assedados. Eles pretendiam montar
um esquema, na épo·ca em que as empresas do
grupo, do condomínio, que estavam inseridas erri
grandes dívidas, seriam repassadas possivelmen~
te para outro grupo já previamente determinado,
que assumiria o passivo ou· farii um acerto e
tomaria conta da Tupi. Foi quando pedimos a
abertura do edital e que se o fizesse dentro das
normas. Para poder obter esse canal, houve um
problema diferente. O governo exigiã praticamen·
te não um prêmfo ou -uma concessãd por esse
ou por aquele motivo, pela simpatia que _a empre~
sa podia ter, mas exigia o contrário, ou sija, que
não só nós cumpríssemos com a·obrígação contratual para ter a televisão, mas que também assumíssemos todo o passivo, todos os empregados
durante um ano pelo menos, trabalhassem ou
não trabalhassem. Como o canal foi considerado
perempto, qualquer televisão que viesse _a se insta·
lar levaria no mínimo dois anos para colocar uma
rede, e pela primeira vez- no mundo foi feita a
montagem de·uma rede de televisão ao mesmo
tempo em dois anos. Nem as grandes redes ame~
ricanas montaram cinco canais em dois anos.
Normalmente se começa como sempre, com um
canal no Rio de Janeiro, depois se estende a Recife, a São Paulo e, aí, vai~se montando a rede
e suas filiadas.
No caso da Manchete, na nossa concorrência,
havia dois editais: um grupo tinha quatro emis~
saras que cobriam Rio, São Paulo, Porto Alegre
e BeJém e, o outro, Rio, São Paufo, Belo Horizonte,
Fortaleza e Recife.
Mas quem se habilitasse - e o Governa havia
considerado perempto o- canal para não criar o
problema social à época, e resolveu de uma forma
toda diferente pagar o salârio dos funcionários
da Tupi, para evitar o caos e o desemprego teria obrigatoriamente" que retroagir no pagamen~
to de tudo o que o Governo havia feito na época,
como também teria de contratar esses funcionários por um ano, trabalhassem ou não. Além
disso, o Governo, para poder se resguardar de
toda a parte do passivo que havia sido deixado
pelo grupo na área de Previdência, também exigia
que se __ comprasse toda a sucata existente_e_que
tinha sido arrestada em juízo pelo INAMPS, à época. Então, não era bem urria concorrência como
as de hoje, como astque se sente depois de ganhar
um prêmio, de ganhar um canal para explorar
alguma coisa em que o Governo dá a conCessãO
para você enriquecer. Era assumir, na realidade,
um passivo de grande risco. O problema é qu~,
não tendo feito o Governo uma perempção total
da rede, o que o.correria? Ao assumir um funcio-

nário você corria o risco de ter o passivo trabalhista que era uma das coisas que mais assustava,
p-orQue as reclamações em juízo atingiam, àiJuela
época, já cerca--de 20 milhões de cruzeiros da
época. Hoje, pelo que sabemos na Justiça, isso
corrigido chega a mais de um bilhão, para quem
assumiu o problema sem os_ cuidados que o Os~
car citou e que tomamos. Então, quando fomos
para essa concorrência, fomos exatamente para
comprar uma massa falida; não tivemos o prêmio
de uma televisão, e isso é bom que se diga, a
bem ç_[a verdade, para ficar clara a diferença do
que o grupo·Block assumiu. Foi a compra de
um passivo, de uma massa falida que ela assumiu.
O que ocorreu? No problema de pessoal, quando
ganhamos, depois de toda a tramitação da concorrência, pagamos cash à Caixa Económica, o
que ela havia pago aos funcionários durante o
período de tramitação, entre o edital e a perempção. E pagamos mais um ano de trabalho para
eles. Tivemos que montar um esquema de vários
pareceres-para que não sofrêssemos, depois, reivindicações trabalhistas, como foi o caso do Sílvio
Santos, outra rede aquinhoada, que está perdendo hoje brutais ações, porque assumiu sem ai~
guns cUiáadOS. A Justiça do Trabalho, em São
Paulo, tem até hoje grandes processos e de vultosas qUantias. A Manchete cuidou disso. Na Pé!rte
de equipamento, para nossa sorte ou para nosso
azar, quer dizer, de um lado ou de outro, tivemos
os bens. Quando foram arrestados, imediatamente o grupo Tupientr-óu com embargo; embargou
a decisão. A assinatura do contrato era muito clara. Nós teríamos que comprar todo o equipamento disponível no INAMPS para a entrega. Como havia o embargo, a questão estava subjudlce,
não havia como o Governo nos repassar esse
bem no fNAMPS~ Não havia como repassar, por~
que a coisa estava sendo discutida na Justiça
e ele não podia nos vender sem que o Juiz ainda
decidisse. Como havia um prazo a cumprir, fomos
liberados da obrigação de comprar o material su~
cateado. Então, num esforço muito grande de
empreendimento, conseguimos, numa época em
mavam de loucos, montar a primeira rede, no
mundo, diQital, em computação. O japoriês tem
um cuidado muito__grande na colocação. Quando
fomos visitar o nosso Diretor Superintendente,
Pedro Jacques Capela~ com o Rubens Furtado,
des foram ver, -os japoneses já tinham 19 gerações de televisões com computação e não tinham
vendido uma sequer, porque tinham sido testes.
Eles venderam a 20~ geração, quer _dizer, a primeira que nOS compramos. Para dar uma idéia
do que isto significa, basta dizer que no caso da
Globo, que tinha comprado a última geração ele~
trônica, ela preCisava de 7 mil metros para instalar.
E V. Ex~, por exemplo, que conhece a TV Manchete, sabe que nós conseguimos um equipamento que nos permitiu instalar em 700 metros
todo o grupo: Imaginem o que é o problema.
E,_hoje, eles já estão na 40" geração, -em quatro
anos. Nós já estamos defasados, imaginem! em
quatro anos, vinte gerações! O que foi o risco
que_a Manchete to_mou. E, dentro do que o Oscar
colocou, nós optamos por uma linha de classe
_A de programação, de jornalismo, o que, também,
consideravam a coisa absolutamente absurda que
se fizesse, porque era um jornalismo demorado,
porque televisão e massificação é um problema
quase de um vício, de um problema na pessoa,
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quase que fumar um cigarro, uma necessidade.
Ele_ está acostumado e só vê_ aquele canal, só
vê aqUele tipo. O telespectador brasileiro só via
aquele tip-o-de jornalismo compacto, sem defini~
çãó, s9 assistia àquela lktha de espinha dorsal
de novela, e a Manchete se propôs, antes de mais
nada, a abrir-um caminho novo, uma opção, uma
briga nã: área para que se pudesse pensar em
outras coisas. E se os senhores analisarem, de
83 para cá, quando nós entramos no ar, muita
coisa se modificou em televisão: _os programas
jornalísticos nas emissoras começaram a ser mais
cuídados; os programas de entrevistas começaram a ser redimensionados; os eventos começaram a ser melhor cuidados, porque eram as
opções que a Manchete tinha. E nós lançamos
uma grande faixa de grandes filmes que nos deu
um prestígio iliicial nlUito grande. Como o Oscar
diSse, tUdo ficou inviabilizado porque nós entramos no ar exatamente no pico da recess!o. Quer
dizer, se a recessão é lá em baixo, se puder existir
um pico, eu diria, é no piso da recessão, no ponto
mais fundo dela que nós entramos. Então, o que
nós compramos foram 12 milhões, em filmes,
o dólar a 120, para pagar com uma carência de
2 anos. Isto virou 60 milhões de cruzados, na
época, pata você liquidar, que era um negócio
de louco. Então, tivemos qUe partír para outro
tipo de programação, que foi a programação de
manter o Jornalismo; partimos para novelas, Começamos a produzir eventos, e aí começou a
nascer ·uma coisa por que hoje nós temos lutado
muito, que é um dos problemas que, além dessas
irregularidades_ que se buscam na concessão, pelQ que nós vimos lutando e vimos batalhando
muito: é o problema que se tenta criar, hoje, de
monopólio dentro do sistema de televisão. Quer
dizer, 80% de IBOPE não bastam para uma co-ir~
mã. Ela acha que o programa precisa sempre
ter mais. Já não é disputar IBOPE, é disputar,
até que você não tenha opção de programação.
Se você vai comprar um evento por x, você é
coberto_ por 1O x. Se você vai buscar evento em
pool, ele vira exclusividade com intermediário
que foi toda a briga que nós tivemos, no Carnaval
Caiíócii. -se você vai buscar um campeonato, wna
Fórmüla~L é absolutamente...E alguns eventos
são comprados atê e nem colocados no ar, o
_qué é uma forma de te inviabilizar. Quer dizer,
você teni estoques, hoje, _em certos setores, em
determinados grupos de 1V, não só estoques de
fUmes e material, como ..:...._ pasmem 05 senhores
-um -estoque, võcê tem, hoje, um almoxaiifado
de seres humanos. São pessoas que ganham um
determinado salário, sem reajuste, para não trabalhar; para não ir, para ficar um ano encostadá,
para não dar chance a que você vá para outra
emissora, que a outra tenha condições, e quando
você começa a crescer com uma determinada
atriz. ou um determinado atar, você ·é absolutamente absorvido, ele é tomado. Este é um dos
pontos que eu queria aduzir ao problema do Oscar. QUer dizer, é dar ênfase de que, no caso
da Manchete, nós não ganhamos, efetivamente,
graciosamente; tivemos _a honra de ser um dos
escolhidos entre os dez ou quinze p-ostulantes,
mas foi para assumir uma massa faJida. Isto tem
toda a comprovação, e basta dizer ~ seguinte:
Nós pagamos à Caixa Económica, e até hoje nao
nos ressarcimos em termos de ir buscar, em juízo.
o que nós teríamos o direito, através de uma ação
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de reconvençáo, porque nós poderíamos, agora,

acionar a Tupt para que ela nos pagasse. Mas
é tão diffcil o processo, a situação das empresas
é tão difícil, que a Manchete vai enfrentando seus_
problemas, e lev<:!;ndo, esperando melhores dias,

e, principalmente, que- se vOlte para uma idéia,
que nós temos, de acabar com um fator que s_e
chama exclusividade _dentro da televisão e que
todas tenham o dke_iio d~ cql;>rir exatamente os
mesmos eventos, aliás como está previsto na próK

pria Lei de T elecomunfcações n~ 4.117, que deter~
mina que a exclusividade é proibida, que o direito
de cobertura é total, _Eu, outro dia, para poder

transmitir uma apuração na rua, quer dizer, no
Maracanãzinho, aberto ao público,- tive de, ao
meioKdia, entrar com mandado de segurança pre-

ventivo para que o juiz de plantão, numa qUartafeira, permitisse que eu fosse dar notícia ao povo,
porque a força de pressão é_tãoviolenta que você
não consegue mais saber o _que fazer.
E isto é um ríScõ-qúe" não interessa, não é
um problema comercial que estamos defenden·
do, não é um problema de comercialização- ou
de que se pretende ter este __ ou aquele retorno
financeiro, mas é o- risco que o Pais tem de ser
colocado na mão de um único veículo, porque
nem a esse veículo interessa, porque amanhã ele
faz e desfaz, coloca ou tira um presidente, ele
faz ou desfaz um parlamentarismo. Não se divide
a opinião pública; ao contrário massifica-se o pro·

cesso.
Então, é precisO qUe- se afert.e bem para este
fato, para que tenhamos um setor de _comuni·
cação equilibrado, em que todos possam sobreviver para lucro da própria Nação e do aculturamento do povo, que acaba não ficando condicionado a determinados parâmetros e balizamentos
absolutamente inviáveis no mundo em que vivemos.
Era apenas o que ·queria aduzir ao Oscar. Desculpe se fui longo.
O SR: PRESIDENTE (Wilson Martines) - Em
nome da comíssão, quero agradecer o depoimento do Dr. Oscar Bloch, que nos trouxe uma informação cristalina do surgimentO da Manchete, e
não só da Manchete mas desde as origens, quando seu avô chegou da Rússia e começou aqui
a fazer um trabalho inteiramente artesanal e que,
pouco a pouco, foi ganhando expressão. Quero
ainda agraceder o aditamento trazido pelo Dr.
Alan Caruz.o, que foi muitO expressivo para -a cO~
missão.
Passada a primeira faSe, daria a palavra para
interrogações ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES "-- Dr. Oscar

Bloch, ouvimos com muita atenção a exposição
feita por V. S• Apreciei";" mais uma vez
agora
diante de um integrante de famma - o esforço
extraordinário que os senhores realizaram.
Eu poderia falar quanto a mim mas sinto·cr.Je
aqui, no Congresso, e particularmente na Constituinte, há um certo desejo de democratizar. Uns
vêem a democratização sob_ um prisma um pouco
diferente, mas naquilo que é liberdade de acesso,
ausência de privilégios, de discriminação, nós esM
tamos nos consc.ientizando disso. Talvez pelo fato
de que a democracia repousa, não tanto na democratização do voto, nem no sufrágio universal, mas
na democratização da sociedade. Enquanto náo

-e

tivermos uma sociedade democratizada, não poderemos ter governos realmente democráticos.
ESta Comissão irá apurar a política de concessões,.de.emissoras de rádio e _televisão em todo
0- País e a exposição de V. S• nos trouxe novas
luzes. Confirmou outros entendimentos sobre a
política de concessões de emissoras de rádio. Lamentavelmente, estamos todos procurando aperfeiçoar as coisas, mas sentimos que nesta área
não há ainda uma política democrática, correta
de concessão de emissoras de rádio e televisão.
E também há a segunda parte: irregularidades,
ocorridas no Ministério das Comunicações. Temos uma legislação-- que não pode continuar.
Acredito, inclusive, que em decorrência do novo
_t~o constitucional, isso vai concorrer para isto.
confesso, dentro dessa filosofia democrática, por
que, o que justifica a TV privadci?_Justamente esse
espírito de competição, de democracia, de facilidade de acesso. Entãp, estamos caminhando para o monopólio. Praticamente temos o mono·
pólio. As dificuldades são imensas, cheigamos a
esse ponto. Não há apenas o desejo de s~r melhor,
mas, às vezes, há o desejo de ser o único e até
de impedir o--progresso das outras entidades. A
concorrência é democrática, mas tudo temJimite.
Evidentemente que, por isso mesmo, num país
democrático como os Estados Unidos, há a lei
antitruste, há uma legislação muito séria contra
o abuso. Tem que haver isso.
V. S• falou que a TV é urna empresa. É evidente
-que é uma empresa. Se não fosse assim, não
poderia sobreviver numa sociedade capitalista.
Mas, todos reconhecemos, e a Manchete tem demonstrado isso, que é uma empresa com altos
compromissos no s_etor de comunicação, priricipalmente nuni país como o nosso, em que há
uma grande massa de analfabetos, de pessoas
pouco informadas, e assim por diante. Então, tem
que haver uma espécie de espírito público, e aqueles que estão lutando pelo domínio privado;-cOmo
se a televisão o fosse - e ainda aí seria condenável - uma espécie de fábrica de cerveja, para
dominar o mercado, ou uma fábrica de sabão,
para tomar conta, não é isso. Ainda aí o monopólio
~eria condenável, em nome da liberdade económica. Como se trata de um setor vital, como o
é o da comunicação de massa, há outras implicaçõ~ .e desdobram~ntos, ~ a cqisa se torna pior.
Mas esses que estão trabalhando por isso, na rea1iM
dade estão trabalhando pela estatização, porque
no dia em que nós percebermos que neste País
não há condições, a não ser para urna entidade
dominar 90% , então_, por urna questão de lógica,
teremos qae colocar a 1V estatatizada, no meu
ponto de vista, e de-mocraticamente entregue a
unNersidaaes e àqueleS profiSsionais, numa espécie de inversão, tanto quanto possível competenteS e de pessoas qUe entendam do ramo.
Gostaria c!e, portanto, após essas co,ngratulações, dizer que o nosso espfrito é esse. Fiquei
profundamente revoltado, quando li nos jornais
aquela história. Não é possível! Acontecimentos
nas ruas, nas bases populares, isso não pode ser
monopólio. Quem perde com isso é a democracia
e o próp!o povo, o consumidor da televisão não
tem escolha.
E_u perguntaria: A- Manchete, a Organização
Bloch, nesta área, tem quantas estações de TV?
O SR. OSCAR BLOCH SIGEI..MANN ~- Onco

próprias. Uma em Brasília, que é _o núcleo f~rte,

corno se fosse uma geradora,_ e vinte filiadas e
mais de três mil retransmissores. E: devemos ter,
dentro de mais dois meses, mais cinco. Não corremos muito com
problema, porque cada vez
que aumenta uma filiada, a base tem que estar
pieparad-a para alimen"tá-la. Então, s_e raz_ cautelosamente. Mas nós já estamos fazendo o interior
de São Paulo, que é muito importante, Minas,
Rio Grande do Sul e Paraná estão cobertos, Santa
Catarina está 98% coberta. Faltam Maranhão e
Goiânia, Brasilia está melhorando. Teinos em Carajás, temos em Manaus, mas em Belém, não.
O curíoso é que no Rio de Janeiro e em São
Paulo a TV G_lob_o exerce um peso muito alto,
mas no _interior desses Estados a TYManchete
compete muito com a TV Globo._ A 1V Carajâs
é pari passu. Em vários Estados, quase empatamos com eles. Outro fato curio_so: ãritigos aliados
da TV Globo, que passaram para a nossa TV,
continuam com o hábito, do ouvinte ou do telespectador, continuam fazendo o mesmo com a
TV Manchete. Quando começam vê-la, gostam.
Televisão é também hábito.

esse·

Quanto ao monopólio, eu diria que devemos
todos estar contra. Mas, para formar um monopólio, primeiro ela ficou sozinha muitos e muitos
anos, com programação fraca. segundo Alan,
quando a 1V Mandiete começou a entrar e a
fortalecer a programação, a TV Bandeirantes fez
a mesma coisa; a TV SBT teve a coragem de
contratar Jô Soares. Ca"da uma ficou preocupada
e começou a melhorar. NO mOmento em que
se tem um chamado lbope, instituição toda fmanciada por um grupo - o grupo é de 80%, cada
um paga relativamente a audiência - nós pagaM
mos isso; o outro paga a maior, tem problema
de lbope.
AC-õnteceu uma coisa estranhíssima: -faltou luz
em Salvador. A TV Globo saiu do ar. O lbope
deu 40% de audiência, e nós, a única IV no ar,
tivemos ze-ro de audiência.
Certa vez, o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, disse-me: "Luiz Carlos, só
vai melhorar quando todos tiverem o aparelhinho
de muda"r de estação". Realmente, há uma preguiça natural. O telespectador está sentado na
poltrona e precisa levantar para trocar de canal.
Se está deitado tem que se levantar. Logo, prefere
onde está, isto é, na TV Globo, porque já é hábito.
QUando tOdas as televisões tiverem o contrOle
remoto, se puder ser constitucional - eu diria
que toda televisão tem que ter controle remoto
-ficará mais fácil de se escolher os seus programas.--se o telespectador quiser polític-ã, liga a tele:.
visão num bom programa da TV Bandeirantes;
se quiser um animador, liga na TVSBT e lá enconM
tra SilViõ Santos, o- mãlor aritrriador que eu já
vi. Mas, há o impacto. Ele quer ver uma novela,
a nossa "Carmem"- está muito boa. O telespectador sai dos velhos hábitos para criar novos. Isso
me foi dito quando o Ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, era o nosso afiliado.
Depois, S. Ext nunca mais o disse.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

A última TV

que V.- §i-conseguiram foi fnais ou menos efri
Que época?
-0 SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN - A últi-

ma? V~ S~ quer dizer a última aftliada? Nós ganhamos cinco de uma vez, naquela ocasião. Com
a lei dizendo que se não estiver pronta em tal
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data, determinada pelo Governo, caduca-se a
com:::essão. 56 eu sei o que tive que fazer, porque
era tudo provisório. Recife e Fortaleza pesaram
um Pouco porque foi Oscar Niemeyer quem fez

o projeto de Olinda. V. Ex" viu 'a nossa estação
em Olinda? É hoje o marco da cida"de. Havia,
outro marco que era uma palmeira cjue caiu e
virou uma taça de champanha, o arquíteto Oscar
Niemeyer fez um projeto maravilhoso que nunca
acabava, e nós tínhamos que Colocar. a estação
no ar. E o fizemos. Em Fortaleza, foi superestimado. Fizemos um edifício que compreende toda a Secretaria de Estada, lá dentro. Tudo ficou
pronto ao mesmo tempo. O que fez- encarecer.

Nós tivemos 5 da Bloch, aqui nós adaptamos
onde estamos, porque aqui é só jornalismo, não

temos geradoras, não se vende publícidade, nada.
É só geração_, e_ s.ó dá CongreSso. porque não
tem outra coisa, só o Congresso, e estainos, agora, dando de 10 a 12 matérias, aqui, Por dia. O
pessoal está trabalhando com muito entusiasmo
em Brasília, muito.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Então, as 5

os Srs. obtiveram nessa concorrência. Em que
ano?
O SR. OSOIR
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BLàcH SIGELMAI'iN - Em

1981 foi a concessão, e em-1983 estava no ar.

de uma legislação mais democrática, que permita
uma competição mais séria ...
O SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN -

Não

interrompendo, mas chegaram o Dr. Luiz Viana
e o Dr. Luiz Viana Neto, ambos, e ele é nosso
afiUado, e lembrando o que Alan falou e o que
V,~ falOu, ele teve na própria carne, e conosco
ele sabe qual é o tipo de ação empresarial, é
mais suave, é mais conversado, mais de troca
de idéias, e eles estão nds-sos afiliados, e têm
- me dito que eles estão muito bem. Dentro da
possibilidade do Estado da Bahia, estão muito
bem cobertos, com a nossa programação, que
está-se aprimorando e vai se _aprimorar cada vez
m-ªiS, com profissionalismo. Nós somos umã
criança.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - "TerminÔ, aqui,
as minhas palavras, mais uma vez me congratuJa"rido com o senhor~ com o senhor seu pai, o
Sr. Adolfo, e com toda _a organização também
me·oon-gratulando com o senhor ...
O SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN ....:.. Muito

_obrigado.
O SR. LUIZ VW"iA -

Com o Sr., Ceirfi o Sr.
pai,-sr. Adolfo, e com toda a organização
a que todos estão ligados.

~eu

O SR. OSCAR BLOCH SÍGELMANN -

Muito

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Então, veja
obrigado.
V. S•, foi realmente uma concorrência, porque
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Achao que tem havido, de um modo geral - isso se entre nós, embora não sendo membro da coem virtude,da própria legislação, que precisa ser
aprimorada - são concessões e doações, sem- missão, nem suplente, o Sr. Senador Jarbas Passarinho,_ e pergunto a V. Ex• se quer fazer alguma
nenhum encargo.
pergunta ao depoente.
O SR. OSCAR BLOCH SIGEI.MANN -

Mas

aí eu queria até me explicar. Tem um grupo, por
exemplo. numa cidade pequena, e não se pode
dar a concessão a qualquer pessoa que não tenha
recursos, que não tenha competência. Às vezes
não é um problema de _concorrência ou não. Tudo
o que Gráficas Bloch fazem é concorrência; Bloch
Editores, concorrência; TV, concorrência - o
quanto nQs temos no lbope, quanto tem a Globo
somos 1O, 12% do faturamento, em média, mas
tudo obedece à concorrência. Mas, de repente,
numa pequena cidade, tem que ser dada a uma
pessoa proeminente, um fazendeiro ferie, Serião
ela não vai para o ar. Quer dizer, ela tem que
ter maleabilidade, na minha opinião; não pode
ser apenas uma concorrência fria, porque, então,
o sujeito ganha fria e depois devolve, passa dois
anos e devolve. Nós tivemos grandes empresas
que ganharam três vezes e devolveram três vezes
ao Governo, dizendo que não tiveram capac:ida"de
para instalar, e grandes empresas, muito maiores... Eu pediria para não citar.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - A t~ndência
deve ser essa. É preciso ter condições materiais,
experiência, estar integrado ao grt,JpO de empresários, na Associação Comercial ...
O SR. OSCAR BLOCH SJGELMANN -

E é

um dom.
O SR. CHA()AS RODRIGUES -

... ouvir á enti:

dades culturais; enfim, ter uma certa sensibilidade,
para que haja, realmente, uma certa competição.
Dr. OsCar, apenas para terminar.
Então, nós já estamos sentido a necessidade
para o aprimoramento da legislação em termos

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Eu gostaria,

Sr. Presidente, primeiro de caracterizar que na
minha posição de Líder, tínhamos aqui uma práti·
ca, e, verifico que agora está sendo modificada.
O Lfder, em regra, não pertencia às comissões.
Ele designava companheiros de bancada para
pertencer às corilissões.
Mas fui Líder de 41. Tive a honra de, indevida,
ser Líder de um homem, como Luiz Viana. Depois
o meu Partido mudou de nome, mudou de Arena
para PDS, e, enquanto a imprensa dizia que ia
se criar o "Arenão",_ nós criamos o ..Areninba",
'porque de 41 baixei para 37. E depois que perdemos a Presidência da República, en!ão hoje Udero
5, cont;;tiido_~amigo, o que mostra bem qual é
a solidez e a convicção dos partidos políticos no
Brasil.
Eu não participo de nenhuma comissão, indico
pisSõas relacionadas corn o PDS, o PDT, o PT8
e o PL que, existia na época, com o Senador
Itamar Franco.
Mas, gostaria muito de caracterizar aqui uma
colocação feita pelo eminente colega, o Senador
Chagas Rodrigues. Acho difícil, meu velho amigo
Oscar Bloch, muito difícil se fazer essa democra-- ttzaÇão a que ele se referiu e no sentido que ele
deu.
Porque, se se trata de uma concessão, é preciso
Cãfãéterizar bem que essa concessão é precidida
daquilo que o Sr. Caruso chamou a atenção. Ele
entra· com documentos, ele pressionou, não sabia,
que chegavam a 600 papéis para poder se habilitar.
Tirando o problema da Bloch, que foi completamente diferente, muito bem situado aqui, que foi
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assumir uma massa falida, aquelas que ganharam
livres de qualquer passivo, uma freqüéncia, um
canal, tiveram a primeira Parte do problema que
foi atender ao edital. Então, atendido o edital e
as condições técnicas todas satisfeitas, v_ai se dar
a que-m7 Pela cor dos olhos? Pela- altura? Pela
ordem alfabética?
Eritão, é evidente que o poder concessionário,
que ê o Governo, tem o arbítrio de, em igualdade
de condições técnicas, fazer a concessão a quem
lhe aprouver.
FOra disso, vamos pa-ra- úliflerreho que me
parece extremamente desastroso no Brasil, que
seria a estatização. E, verificamos hoje, que estamos com um a Constituinte com uma tendência
muito grande de estatização _e de xenofobia.
Ora, .temos exemplo, naturalmente, de estati·
zação de televisão, como a BBC de- LOndres, mas
que já abriu canal particular. O sistema da França
também já abriu canal particular...
O-SR. LUIZ VIANA -

Itália.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Portugal tam-

bém, Itália. Então, estamos, talvez, na contramão
da História, se nós marcharmos para um proble_ma de estatização.
O que deve existir no meu fraco entender, é
uma capacidade de o Governo impedir o monopólio. Ele deve agir de forma a impedir o monopóliO, criar obstáculos tão grandes, que aqueles
que caminham para o monopólio se sintam desencorajados e impedidos de tê-los.
Porque aí, sim, como diz o Senador Chagas
Rodrigues, o monoP:61io particular sugere o monopólio do Estado. E um desastre.
Então, por eJCemplo determinados eventos de
natureza -pública, não ent<::ndo que eles possam
serobjetos de monopólio. Então, aquilo não deveria ser uma concessão.
O nosso querido mestre Luiz Viana: por exemplo, tinha uma filiação com uma determinada empresa. Depois, por motivos políticos, passa para
uma outra empresa. felizmente, S. Ex" teve a possibilidade de se afiliar à Bloch.
O SR. LUIZ VIANA - Eu não passei nunca .. ,
_O_SR.JARBAS PASSARINHO-Não, eu coloco
aqui- en1 termos àe desconhecimento geral. Eu.,
apenas, pensava que houvesse uma vincillação
sua com a empresa, porque foi tão falado na
ocasião.
. O SR. LUIZ VIANA- Só afetiva.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Já é algum o
coisa._ Então, de qualquer maneira, houve uma
possibilidade dessa empresa ter uma opção. Esto_U vendo que, no meu Pará, provavelmente, um
dos símbolos vai ser a filiada da Manchete, a Cara:
jás, porque ela vai ter uma torre com restaurante,
que vai ser a mais alta instalação vertical na cida·
d~> e vai ser um ponto de referência. Pelo menos
nesse aspecto ela vai ser individualizada e diferen~
dada. Agora eu acho que o problema que foi
salientado pelo Sr. Càruso,- níuito corre@.meiite
feito, é _o problema do jornalismo na Manchete.
E o jorr1alismo, na Manchete, realmente, obrigou
a que outros, inclusiv~ a poderosa Rede Globo
também, que se adaptasse a nows- circunstân~
. das. Nocmalmente, fazemos, quando ,a Constituinte me permite ver televisão à rroite, porque
ela não permite agora, a escola é interna, nós
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entramos às 2 horas ~ ;30 _minu_tos da tarde, e
saímos às 1Oh da noite. Então, normalmente, o
que se fazia? Passava-se do Jornal da (]lobo para
o Jornal da Manchete, e, comparando os eventos,
muitos deles que não tinham aparecido na Globo,
apareciam na Machet~. e, muitos que igu~lmente

uso da palavra, inclusive franqueada ao nobre Senador Luiz Viana.
_
Concedo, então, a palavra ao nobre Relator,
Senador Wilson Martins.

Abril de 1988
Eu acho que deve haver um grupo de trabalho,
e com homens que jâ estão liQados ao meio,
Como o Deputado Luiz Viana que está presente
e outros_ que já estão no meio, para, num debate
entre homens da _Câmara e qUe estão ligados
ao ramo de televisão ou rádio, uma discussão
sobre a matéria, porque nós temos outras coisa_s
também; telefonia, uma série de problemas, não
só rádio e televisão ou televisão e râdio. Não!
Na minha opinião - fui pegado de chofre, então a velocidade do meu pensamento não está
chegando tão rápido- acho que deve haver uma
combinação de Câmara e _Paládo Ol,l Câmara e
Ministério das Comunicações e pesquisa. muita
pesquisa:
É muito fácil_ uma pessoa pegar e não fazer
nada e vai ficar ali morto sem televisão. Minha
opinião é consolidar todas as que já estão e depois
pel'}sar novamente numa expansão.
E o que eu penso.

O SR RELATOR (Wilson Martins)- Sr. Presidente, o depoimento trazido pelo Dr. Oscar Bloch,
apareciam, apareciam mais desenvolvl_?os na bem como pelo Dr. Alan Caruso, é de grande
Manchete. Então isso de fato me parece que é
valia para os nossos trabalhos.
__ .
alguma coisa que é conveniente, é bon:t pa~ a
O noss_o ilustre depoente, Oscar Bloch, e um
própria Organização Globo. Então, a n:~n~a 1m~
homem de empresa, um homem que começou
pressão, Sr:-Presid~nte, é que eSta Co.mtssao tera
de baixo e que hoje ocupa, no empresariado nauma grande dificuldade de caracten~r corrup- --Cional, uma posição de justo destaque, graças
ção, tráfico de infl_u.ê:nçla, Ou o que. seja. E, a regra à sua inteligência, operosidade, e também. como
geral foi essa e tem sido esta, uma vez que todas
foi dito por ele a mim, enquanto presidia os trabaas partes técnicas estão satisfeitas, cabe ao Goverlhos, e o que ele me disse se aplica a ele, sobrert:rio de conceder. Mas, fica muito diffci1 caractetudo.
rizar de outra forma. Eu não c_onheço o problema
Ê preciso ter bossa, é preciso ter tendência,
de televisão em profundidade, para saber como
gosto pelo trabalho desenVolvido. E reside aí, sem
se poderia ter uma alternativa para este caso, mas,
dúvida alguma, uma das razões pelas quais a Mana mim me parece_ que a únfca solução _s~ria, exatachete, hoje, .desponta no Brasil como uma das
mente, um maior número de canais possível conO SR. PRESIDENTE (Wilson MartinS) - Sr.
tevês mais festejadas e cujos programas mais
cedidos, para que houvesse uma competição legíPresiderite, só me restã agradecer a maneira_ corprendem os ouvintes e os telespectadores.
tima entre eles, de modo que o público se benefiEm face dessa experiência, Sr. Presidente, des- ·dial e o depoimento espontâneo, franco, aberto,
ciasse. E, para haver essa competição legítima
com que o ilustre depoente nos brindou nesta
sa. vivência do Dr. Oscar Bloch, creio que i:!le não
entre eles, o Senador Chagas Rodrigues lembrou
manhã, assim como também o seu companheiro
poderia deixar de ser questionado por esta Comisde _empresa, Alan Caruso. Muito obrigado ..
a legislação americana, a legislação antitrus_te,- <l
~o_ sobre_ Çt politica que dever'íamos adotar no
legislação antimonopólio, que poderia, no meu · Brasil, na matéria de concessão de rádios e televiO SR. PRESIDENTE (Marcondes Ga,:ielha) entender, ser adaptado para as circuntâncias brasões, o que ele pensa a respeito de uma nova
Essa Pregjdência tem uma indagaç:ão_a formular
sileiras. Fora disso, a alegria de rever o meU amigo
abertura, de uma nova época, no Brasil demoao Dr. Oscar Bloch e não sei se já foi objeto
Oscar e os seus companheíros aqui, Murilo e os
crático, _a respeito dessa questão.
de cogitação aqui, no momento em que eu estavz.
outros que estão por aí e que têm dado a nós
no plenário recebendo a delegação de Deputados
Até
aqui,
como
sabe
S.
s~.
sabemos
todos
nós,
a alegria de ven'ficar quanto uma empresa priv~da,
poloneses e diz respeito à televisão em cabo.
aSteVês
são
concedidaS
sem
nenhuma
participela verdadeira obstinação do autor Bloch, pod~
O Congresso Nacional, a Assembléia Nacional
ser útil ao País. E assim, eu cumprimento os ami- pação da sociedade. Abre-se uina concorrência,
Constituinte, está com uma linha de pensamento
abre-se o edital e os interessados. competentes
gos da Manchete.
sobre o sistema de comunicações IJO Brasil que
oU incompetentes se habilitam. E depois de transé, basica e eminentemente, pluralista. A busca
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- O noscorrido aquele praZO, ouvida uma equipe do pródo pluralismo da informação é entendida como
so eminente colega, Senador Luiz Viana, devido
prio Ministério, cabe ao Ministro e cabe ao Presiuni passo importante para a consolidação da dea compromissos aqui na Casa, chegou quase no
dente da República conceder râdio e tevê.
mocracia no Brasil. Democracia é diversidade,
encerramento do depoimento; e pergunto a S.
--Perguntaria ao Dr. Oscar Bloch o que ele pensa
Ex!' se quer fazer alguma pergunta.
-democracia é multíp1icidade, democfadá é plura~
disso e o que poderíamos fazer pelo Brasil, P.ara
lismos, democracia é faculdade de se ter opções.
democratiz~r essas concessões e para não apenas
Então, dentro desta linha, o pluralismo vai mais
concedê-las,
mas
também
para
renová-las
depois
O SR. LUIZ vrANA- Eu fico satisfeitO de ciuvir
além de um maior Ol,J menor número de redes
aqui o meu prezado e ilustre amigo, Seriador Ja:- - de certo periodo.
ou de emissoras. Diz respeito tani.bêm à própria
bas Passarinho, dizendo que se deve tomar proVIO SR. OSCAR BLOCH SIGELMA["IN - Não
natureza da programação, à possibilidade de didências quanto ao monopólio. Então, eu antecipo é resposta fáciL O EStado" tem as suas tevês monversificação, da programação. Há muitos c~nsti
que já votei este apoio na CoftStifUlflte, · Pôfque tadas em todo o território nacional, objetivando
tuintes Ctue pensam qUe esa: diversificação, para
tem uma emenda minha justamente cot).tra o mo- levar cultura~ educação, projetas_ qe saúde, que~ _atender à segmentação do mercado p~ra atender
nopólio e o oligopólio. O Projeto d~ Siste~atí dizer, a chamada televisão não-comercial e alguao interesse do consumidor, do usuário, numa
zação diz que é proibido o monopóliO e ? ohgc;>- mas fazem sucesso, dão lbope, são maravilhosas
faixa bastante elâstica, bastante ampla, só será
pólio, mas não define nem o que é o ohgopó~10 em São Pal}!O, no Rio, elas têm audiência.
posSível através da implantação da tetevisão por
e nem o que é monopólio. E, não definindo, mncabo, que permite esse entendimento, eu não diria
Eu já estava faland(l sobre as concorrências.
guém vai conseguir aplicar. Então apresentei Uma
personalizado, mas pelo menos por grupos da
emenda dizendo que o monopólio é isso e Isso, Quando se faz uma cOõcorrência, televisãO é um - sotiedade, de acordo com os seus interesses, de
produto
caro,
porqÚe
se,
no
Brasil,
se
fabricassem
e o oligópólio é isso e lsso. Assim, acho que podeacõr'do com as suas preocupações.
remos evitar o que tem acontecido aqui, em larga equipamentos para montar televisão, essa resposGostaria de ouvir a opinião de V. Ex" sobre a
ta
seria
abrir
mais,
mas
não,
da
televisão,
a
grande
escala, onde, por várias maneiras, a lei e os regulapossibilidade e interesse. a vantagem e a factibiparte,
é
importada.
Importação
é
divisa
~ue
s~~
mentos são burlados. Então, há, realmente, um
lidade de ii"nplantáção dó sistema de televisão
grande monopólio quer no rádio, quer na tele- Então eu acho que quando se fala em abnr maiS,
p6r ·cabo no Brasil.
prifneíró
a·
área
comercial,
quantas
redes
ou
quanvisão.
tas estações ela suportaria para sustentar? QuanO SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN - Acho
O SR. ;JARBAS PASSARINHO - Permita-me, tos anos a pessoa agüenta um investimento até
que é um empreendimento_ muito caro, mas acho
Sr. Presidente. Eu, vaidosamente, me atribuí àqui- ter recuperação do seu capital? Eu acho que se
que temos que ter, alguém que dê a partida. Eu
lo que eu não fui. Eu não fui Líder do Senador abriu até muito, na minha opinião. Eu acho que
me lembro do telefone; quando a gente rodava
Luiz Viana. Eu o substituí, não o sucedi, ~~ _o deve consolidar aquelas que já estão no mercado
e_,_depois veio o de tecla. Nós indagávamos; será
substitui na Presidência do Congresso e "quando e. depois, numa nov~ operação muito bem monque o de tecla vai funcionar? Batendo os números,
passei a Presidente nãci lide_rei mais a 6ari~ada, tada de novas concessões. Porque o que nós lstasai? Acho que tem que vir e já há empresas estuentão não posso pôr isso no meu currículo._
dando para instalação.
mOs vendo, por es$a pilha de papéis, é que, até
Nós não vamos operar em TV a cabo, logo,
que todas elas sobrevivam, vai levar tem~o. Nós
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Qade!ha) logo. Penso que temos que consolidar, reafirmar
Antes de passar a palavra ao Relator, indago se estamos com cinco anos no mercado, so agora
e assegurar o nosso projeto inicial, que é a televialgum dos Srs. Cõilg-r'êS'Sistas-ainda quer fazer esfamos começando a compreender televisão.
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são via satélite comum e ampla. A TV a cabo
é sucesso onde existe. Nos Estados Unidos, em
Nova Iorque acho que há quarenta, Mas as instalações na cfdade permitem a instalação de TV a

cabo.
O Alan resPonderia sobre TV a cabo?

O SR ALAN CARUSO -
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Penso q~e é uma

nova faixa de mercado, porque a princípio me
parece que o Senador, coloca que seriam definidas efetivamente as regras de como essa concessão será feita. Mas que realmente é uma situação
adotada em todo_ o mundo, quer dizer, é um processo IrreverSível de tecnologia de adi.:!ntamento,
de opção, de mercado, isso é inquestionável. Agora. como- isso vai s~r distribuido, quem poderá
agir, qual o grupo, cai naqüele problema colocado
pelo nosso eminente Relator, quando diz: "Quais

as condições? Bastaria esse ou aquele critério
para continuar concedendo Televisão_ desta ou
daquela forma"? Quer dizer, prende-se a dois fatores: um é o da concessão, como sei'â feita, o
outro, em termos de mercado, acho que é basicamente irreversível, em face da tecnologia, em face
dos processos erTrandamento, e em face da situação no mundo inteiro, qoer dizer, não é uma novidade que se coloca, é um plus que se dá ao
telespectador como;- digamos assim, mais um
serviço prestado. Porque, na realidade, ela tem
um custo, ela não é um negócio de graça, você
quando vai a qualquer país do mundo, você chega
num hotel, se você ligar a televisão, você paga
tanto. Pelo que está exibindo. É mais Ou menos
o que já se pretendeu, em determinada época,
cobrar imposto sobre Uffi_ aparelho de televisão
ou de rádio que você tivesse, o que- já houve
há muito. Quem tinha um rádio pagava um determinado tributo e tal
Acho que aí o problema é o seguinte: quanto
a mercado é inquestionável; quanto à E!);istência
de grupos de capacidade para fazer e questionar
tecnologia, é irreversível o processo. Agora, cómo
isso vai ser feitO é--que é a 9rande indagação.
O Brasil, que é um País de politributci.ção, em
que tudo que se faz se busca arranjar um novo
veio ou um novo meio para que você possa, através da tributação, suplantar e superar o problema
dos déficits dos próprios Governos, ê -~e- n5cr
sabemos o que poderá vir acontecer. Acho que
se tem que separar em duas áreas o problema
concessão e comercialização, que ness~ parte é
irreversível.
.
O processo no Brasil é de como as coisas vão
caminhar realmente, pois estamos em um momento de transição, de alta indagação sob todos
os aspectos; no tocante ao problema de reforma
tributária de implantação de uma nova carta, tudo
o que vier a acontecer daqui para a frente é surpre~
sa. Ela vem em uma hora boa em termos de
mercado; agora, vem em uma hora extremamente de intranqüilidade, porque é uma fase de transi-

- ção no País. Em uma hora em que se apuram
os lucros existentes, como consolidar todo esse
proc.esso_que ainda não foi resolvido, como consolidar essa situação insipiente, e você joga no
mercado mais um plus, mais um questionamento, mais uma situação.
Realmente não estou devolvendo a V. ~ com
uma outra_tndagação, mas apenas é uma preoci.l~
pação de oportunidade que me aflige.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Obrigado a V. Ex•
Indago ao Dr. Oscar Bloch se há algo que ainda
queira acrescentar espontaneamente, em adenda
ao seu depoimento, algum fato que queira swsdtar.
O SR. OSCAR BLOCH SIGELMANN -Falarei

um pouco ao estilo de Machado de Assis, sobre
a fidalga maneira que fomos recebidos, eu, Murilo,
AJan e Vagner nesta Casa. Como nós a respeitamos muito, sentimo-nos berri, e dentro do julgamento - e eu nem precisava dizer - porque
sempre estamos do lado da verdade, dentro da

Constituinte, mas, em princípio está mantida a
reunião para terça-feiréi. às 9 -horas e 30 minutos.
Com os nossos agradecimentos, declaro encer~
rada a reunião.
COMISSÃO ESPECIAL

Denúncia s/n, de 1988 do Senhor Deputado Gerson Peres, encaminhando ao
Presidente do Senado Federal, denúncia
contra o Senhor José Paulo Sepúlveda
Pertence, ProcuradorMGeral da Repúbliw
ca, acumulando as funções de procurador-eleitoral, no sentido de que seja dirigida representação ao TSE, a fim de que
- Suspenda transmissões gratuitas por rew
des nacionais de rádio e televisão, de
partidos que não preencham as condiM
ções exigidas pelo § 1o do art. 2° da Lei
n• 7.454/85, combinado com a alínea "a"
do parágrafo único, do art. 118, da lei
n• 5.682171.

-2, REUiilÃO, REALlOOA EM
Então, eu que-ria agradecer a V. EX', ao Depu15 DE ABRIL DE 1988
tado_que é meu irmão e a nossa equipe que certaAs dOZe horas do dia quinze de abril do ~no
mente vai razer as críticas assim que sairmos,
de mil novecentos e oitenta e oito, oa Sala de
a mim, porque ninguém gostou. Quero agradeReuniões da Comissãõ de Economia, presentes
cer-lhe muito e dizer que a -~nchete sempre
os Srs. Senadores João Menezes, Presidente,_ Cid
estará pronta, independente de reunião formal coSabóia de Carvalho, Relator, Nelson Carneiro,
mo esta, para responder qualquer pergunta e a
Chagas Rodrigues, Teotõnio Vilela Filho, Odacir
resposta virá 1O ou 15 minutos depois, ou então
Soares, João Lobo, Edison Lobão, Maurício Cormandaremos um técnico-especializado na matérêa e Jamil Haddad, reúne-se a Comissão Esperia referida, pois estamos sempre prontos a atencial _ Denúncia s/n, de 1988 do Senhor Depudê-los. Muito obrigado.
tado Gerson Peres, encaminhando ao Presidente
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) do Senado Federal, denúncia contra o Senhor
Muito obr_igado a V. ~também pela participação,
José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral
pela solicitude e pelo interesse que demonstrou __ ~ da República, acumulando as funções de Procurana evolução desses trabalhos que tomamos tamdor-Eleitoral, no sentido de que seja dirigida reprebém como um elevado sentimento de respeito
senta_~o ao TSE, a fim de que suspenda transao Congresso Nacional, que V. Ex~ interpreta tão
missões gratuitas por redes nacionais de rádio
bem em nome do grupo empresarial Bloch Editoe televisão, de Partidos que não pre-encham as
res. Ficamos sensibilizados pela presteza, pela
condições exigidas pelo § 1" do art. 2~ da Lei
franqueza, e quase lhe pedimos desculpas por
n~' 7.454/85, combinado com alínea "a" do paráesse "entra e sai" de Senadores. V. Ex• há de
grafo único, do arf. 118, da Lei n~ 5.682/71.
compreender que estamos nesse trabalho de elaÉ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
boração intenSa da Constituição e quase que coloque, em seguida, é dada como aprovada.
-camaS aquela plaquinha que se usa em construHavendo número regimental o Sr. Presidente
ção civil: "desculpe-nos pelo incômodo. pois estadeclara abertos os trabalhos.
mos de mudança". O País está nesse processo
Inicialmente, o Sr._Presidente, Senador João
intenso de revisão dos seus conceitos básicos
Menezes, concede a palavra ao Sr. Senador Qd
e a todo instante estamos tendo reuniões em toda
SabQia de Carvalho, Rela.tor, que apresenta o seu
a parte, com muita freqUência; mas, seguramente
Pat-e<:er, concluindo que não deve ser objeto de
tudo o que foi dito aqui está registrado e como
deliberação. Colocado em discussão e votação,
em televisão acabará em um scrlpt coerente e
é o mesmo aprovado.
sem qualquer interrupção.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu~
Agradeço mais uma vez a V. Ex•, e informo
nlào e, para contar, eu, Sónia de Andrade Peixoto,
aos Membros da CP! que terça-feira já é Semana
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
Santa, mas manteremos a reunião convocada,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente
na dependência da evolução dos trabalhos da
e irá à publicação.
empresa.

